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Obrazloženje

U skladu s člankom 27. Zakona o kazalištima, natječaj za imenovanje intendanta raspisuje i 
provodi kazališno vijeće najkasnije godinu dana prije isteka mandata intendanta. Osnivač je 
obvezan prije raspisivanja natječaja za intendanta, uvažavajući umjetničke kriterije, utvrditi osnovni 
programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje. Osnovni programski i financijski 
okvir sastavni je dio natječaja za imenovanje intendanta Kazališta i dostupan je svim kandidatima 
na uvid. 

Odredbom članka 11. stavka 2. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca  Rijeka 
od 23. prosinca 2013. godine određeno je da osnovni programski i financijski okvir utvrđuje 
Gradonačelnik Grada Rijeke.    

Programski i financijski okvir za četverogodišnje razdoblje predstavlja osnovu djelovanja 
intendanta s obzirom da godišnji program rada i razvoja Kazališta mora biti usklađen s navedenim 
okvirom. Naime, u skladu sa Zakonom o kazalištima, sredstva za rad kazališta uključuju sredstva 
za program, materijalne izdatke kao i sredstva za investicije i investicijsko održavanje, koja 
osigurava osnivač u skladu sa zakonom i na temelju prihvaćenog prijedloga programa i financijskog 
plana. 

Sredstva za rad nacionalnih kazališta osiguravaju se u skladu s kriterijima i standardima koji 
su utvrđeni Pravilnikom o kriterijima i standardima za osiguranje sredstva za nacionalna kazališta 
("Narodne novine" broj 116/08). 

Sredstva za rad Kazališta planiraju se u Proračunu Grada Rijeke. Stoga je programski i 
financijski okvir utvrđen u skladu s planiranim rashodima u donesenoj Projekciji Proračuna Grada 
Rijeke za 2021. godinu. S obzirom da Zakon o proračunu poznaje donošenje trogodišnjeg 
financijskog okvira, u ovom slučaju Proračuna za 2019. godinu te Projekcija proračuna za sljedeće 
dvije godine – 2020. i 2021. godinu, trenutno ne postoje točni financijski pokazatelji za 2022., 2023. 
i 2024. godinu, pa je  financijski okvir za navedeno razdoblje određen kako slijedi:

- za 2021. godinu za Programsku djelatnost ustanove planirano je ukupno 40.930.563,00 kuna,
- za 2022. godinu za Programsku djelatnost ustanove planirano je ukupno 40.381.000,00 kuna,
- za 2023. godinu za Programsku djelatnost ustanove planirano je ukupno 40.381.000,00 kuna,
- za 2024. godinu za Programsku djelatnost ustanove planirano je ukupno 40.381.000,00 kuna.

Prilikom određivanja financijskog okvira za razdoblje 2022. – 2024. godinu, ukupna sredstva
umanjena su za EPK sredstva, te je navedenom iznosu pridodan iznos od 100.000,00 kn godišnje
za organizaciju manifestacije „Riječke ljetne noći“.

U pogledu programskog okvira Kazališta za razdoblje 2021.-2024. valja voditi računa o 
kriterijima i standardima koje je propisao Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguranje 
sredstava za nacionalna kazališta. Naime, u skladu s člankom 19. Zakona o kazalištima nacionalna 
kazališta svojim programima zadovoljavaju javne potrebe u obavljanju kazališne djelatnosti na 
razini Republike Hrvatske, a radi ostvarenja tih ciljeva nacionalna kazališta se organiziraju tako da 
ostvaruju programe dramske i glazbeno-scenske umjetnosti, uvažavajući teritorijalnu ravnomjernost 
i regionalnu zastupljenost u obavljanju kazališne djelatnosti. 

Nadalje Pravilnikom o kriterijima i standardima za osiguranje sredstava za nacionalna 
kazališta propisano je da se program Kazališta odnosi na umjetnička područja drame, opere i 
baleta i mora se zasnivati na umjetničkoj kvaliteti dramskoga teksta i glazbe te obuhvaćati različite 
umjetničke stilove i razdoblja, uvažavajući tradiciju svakoga Kazališta. Nadalje, citiranim 
Pravilnikom propisano je da program mora sadržavati izvođenje velikih djela svjetske i domaće 
književnosti i glazbe te relevantna recentna djela potvrđene visoke umjetničke vrijednosti. Program 
uključuje pripremu, organiziranje te javno izvođenje premijernih i repriznih predstava, gostovanja te 
sudjelovanja na festivalima u zemlji i inozemstvu.   



Prilikom određivanja programskog okvira valja se osvrnuti i na djelatnost Hrvatskog 
narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka određenu Statutom Kazališta od 23.12.2013. godine.   
Statutom je propisano da je djelatnost Kazališta prije svega priprema i organizacija te javno 
izvođenje dramskih, opernih, operetnih i baletnih djela, musicala, simfonijskih koncerata, oratorija te 
manjih koncertnih formi i drugih kazališnih i scenskih djela. Također, prema Statutu Kazališta u 
djelatnost Kazališta spada i organiziranje i provođenje edukativnih, dramskih, glazbenih i scenskih 
tečajeva, radionica i predavanja. Prema Statutu, Kazalište redovito organizira festival "Riječke ljetne 
noći"  te manifestaciju "Zajčevi dani", a po potrebi i druge programe od značaja za Grad Rijeku.

Uvažavajući umjetničke kriterije, Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka obavljalo 
bi svoju djelatnost s minimalnim godišnjim opsegom kako slijedi:  

Hrvatska drama 
- 4 premijernih naslova od kojih 1 namijenjen djeci, a 1 namijenjen mladima, 
- 3 reprizna naslova; 

Talijanska drama
- 2 premijerna naslova od kojih 1 namijenjen djeci i mladima, 
- 3 reprizna naslova;

Opera
- 3 premijerna naslova, 
- 3 reprizna naslova,
- 10 koncerata (simfonijski i komorni koncerti) od kojih 2 edukacijska koncerta u području
     klasične glazbe za djecu i mlade; 

Balet
- 3 premijerna naslova od kojih 1 namijenjen mladima, 
- 2 reprizna naslova. 

U svojim redovnim aktivnostima, Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka će (su)
organizirati manifestaciju "Riječke ljetne noći" , godišnji festival koji uključuje programe izvedbenih 
umjetnosti na otvorenom.

Nastavno na nekadašnju ideju festivala „Zajčevi dani“, Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca 
Rijeka će u sljedećem razdoblju organizirati koncertno-scenski i glazbeno-scenski ciklus  koji njeguje i 
promovira hrvatsko stvaralaštvo klasične glazbe, a posebno suvremeno glazbeno stvaralaštvo.

Opseg programa može biti podložan reviziji od strane Kazališnog vijeća a ovisno o mogućim 
promjenama financijskog okvira u godinama obuhvaćenim razdobljem 2021.-2024. 

Slijedom svega navedenog predlaže se donošenje sljedećeg 

Z A K LJ U Č K A

1. Utvrđuje se osnovni programski i financijski okvir Hrvatskog narodnog kazališta 
Ivana pl. Zajca Rijeka za razdoblje od 2021. do 2024. u predloženom tekstu.



Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06, 121/03 i 26/14), i 
članka 11. stavka 2. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, Gradonačelnik 
Grada Rijeke, utvrdio je dana __________________ 2019. godine 

Osnovni programski i financijski okvir 
Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za 

razdoblje od 2021. do 2024. godine 

I.
Utvrđuje se osnovni programski i financijski okvir Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca 

Rijeka za četverogodišnje razdoblje od 2021. do 2024. godine (u daljnjem tekstu: Programski i 
financijski okvir). 

II.
Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka obavljat će u četverogodišnjem razdoblju, 

od 2021. do 2024. godine svoju djelatnost u skladu sa sljedećim programskim okvirom:  
- program rada Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka mora uvažiti strateške 

ciljeve i mjere određene u budućoj strategiji Grada Rijeke,
- programi se trebaju odnositi na umjetnička područja drame (na hrvatskom i talijanskom 

jeziku), opere i baleta,
- programi trebaju sadržavati izvođenje velikih djela svjetske i domaće književnosti i glazbe te 

relevantnih djela suvremenih domaćih i stranih autora te autora koju su svoja djela pisali na 
talijanskom jeziku, 

- programi se trebaju temeljiti na umjetničkoj kvaliteti dramskoga teksta i glazbe i obuhvaćati 
različite umjetničke stilove i razdoblja, uvažavajući tradiciju Hrvatskog narodnog kazališta 
Ivana pl. Zajca Rijeka,

- programi trebaju njegovati specifičnosti kulture i izričaja šireg područja na kojem djeluje 
Hrvatsko narodno kazalište Ivan pl. Zajca Rijeka,

- programi trebaju hrvatsku kulturu stavljati u europski kontekst uvažavajući pritom specifičnost 
talijanske nacionalne zajednice u Republici Hrvatskoj i Sloveniji te naslov Grada Rijeke -
Europska prijestolnica kulture 2020, 

- programi trebaju pridonositi izgradnji posebnog stila Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. 
Zajca i inovativnosti,

- programi trebaju osigurati zaposlenost umjetničkog i tehničkog osoblja Kazališta, 
- programi kulturne suradnje trebaju biti usmjereni ka suradnji s drugim hrvatskim i inozemnim 

kazalištima i festivalima, gostovanjima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te sudjelovanjima 
na domaćim i inozemnim festivalima,

- programi kulturne suradnje trebaju imati potencijal dobivanja sredstava iz EU fondova,
- programi će se održavati u zgradi Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka te u 

Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku.

Uvažavajući umjetničke kriterije, Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka obavljat će 
svoju djelatnost s minimalnim godišnjim opsegom kako slijedi:  

Hrvatska drama 
- 4 premijernih naslova od kojih 1 namijenjen djeci, a 1 namijenjen mladima, 
- 3 reprizna naslova; 

Talijanska drama
- 2 premijerna naslova od kojih 1 namijenjen djeci i mladima, 
- 3 reprizna naslova;

Opera
- 3 premijerna naslova, 
- 3 reprizna naslova,



- 10  koncerata (simfonijski i komorni koncerti) od kojih 2 edukacijska koncerta u području
klasične glazbe za djecu i mlade; 

Balet
- 3 premijerna naslova od kojih 1 namijenjen mladima, 
- 2 reprizna naslova. 

          U svojim redovnim aktivnostima, Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka će (su)
organizirati: 

- "Riječke ljetne noći" , godišnji festival koji uključuje programe izvedbenih umjetnosti na 
otvorenom,  

- nastavno na nekadašnju ideju festivala „Zajčevi dani“, Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. 
Zajca Rijeka će u sljedećem razdoblju  organizirati koncertno-scenski i glazbeno-scenski 
ciklus  koji njeguje i promovira hrvatsko stvaralaštvo klasične glazbe, a posebno suvremeno 
glazbeno stvaralaštvo.

Opseg programa može biti podložan reviziji od strane Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog 
kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, a ovisno o mogućim promjenama financijskog okvira za pojedine 
godine.   

III.
Za provođenje programskog okvira iz točke II., za razdoblje od 2021. do 2024. godine, Grad 

Rijeka utvrđuje sljedeći financijski okvir: 

- za 2021. godinu sredstva u visini od  40.930.563,00 kuna, 
- za 2022. godinu sredstva u visini od  40.381.000,00 kuna,
- za 2023. godinu sredstva u visini od  40.381.000,00 kuna, 
- za 2024. godinu sredstva u visini od  40.381,000,00 kuna.

IV.
Ovaj programski i financijski okvir sastavni je dio natječaja za imenovanje intendanta 

Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka i bit će dostupan kandidatima na uvid. 

KLASA:
URBROJ:

Gradonačelnik:

mr.sc. Vojko Obersnel
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