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 Temeljem članka 21b. stavak 2. Zakona o kazalištima ("Narodne novine" broj 61/91., 50/95. i 
13/97.) Osječko-baranjska županija, zastupana po županu Srećku Lovrinčeviću i Grad Osijek, 
zastupan po gradonačelniku dr.sc. Zlatku Kramariću, zaključili su 
 
 
 

S P O R A Z U M 
 

o pravima i obvezama u 
zajedničkom financiranju rada 

Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku 
 
 

I. 
 
 Osječko-baranjska županija i Grad Osijek (nastavno: potpisnici Sporazuma) konstatiraju da je 
člankom 18. Zakona o kazalištima određeno suvlasništvo potpisnika Sporazuma nad Hrvatskim 
narodnim kazalištem u Osijeku (nastavno: Kazalište) u jednakim dijelovima. 
 
 Polazeći od zakonom propisane obveze uređivanja međusobnih odnosa glede osiguravanja 
sredstava za rad Kazališta, potpisnici Sporazuma ovim Sporazumom uređuju svoja prava i obveze u 
zajedničkom financiranju rada Kazališta. 
 

II. 
 
 Potpisnici Sporazuma su suglasni da u opsegu i na način utvrđen ovim Sporazumom, 
razmjerno svojim vlasničkim udjelima, osiguravaju sredstva za rad Kazališta u jednakim dijelovima, 
ukoliko ovim Sporazumom nije određeno drugačije. 
 
 Prema načelu sadržanom u stavku 1. osiguravat će se sredstva za financiranje: 
- plaća i materijalnih prava zaposlenika, 
- materijalnih i troškova tekućeg održavanja te 
- programskih troškova. 
 

III. 
 
 Sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenika potpisnici Sporazuma osiguravat će u visini i 
sukladno kolektivnom ugovoru koji zaključe sa sindikatom zaposlenika Kazališta. 
 
 Potpisnici Sporazuma osigurat će sredstva iz stavka 1. za broj zaposlenika koji, na prijedlog 
intendanta i uz prethodnu suglasnost Kazališnog vijeća Kazališta, odrede predstavnička tijela 
potpisnika Sporazuma godišnjim programom javnih potreba. 
 
 Do zaključenja kolektivnog ugovora iz stavka 1., sredstva za plaće i materijalna prava 
zaposlenika potpisnici Sporazuma osiguravat će u visini i na način koji je dogovorno utvrđen i u 
primjeni u trenutku zaključenja ovog Sporazuma. 
 
 

IV. 
 
 Programske troškove (troškove izvođenja repertoara) Kazališta, potpisnici Sporazuma će 
financirati u opsegu koji, polazeći od prijedloga intendanta i uz prethodnu suglasnost Kazališnog 
vijeća Kazališta, odrede predstavnička tijela potpisnika Sporazuma godišnjim programom javnih 
potreba. 
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 Za dio repertoara koji nije obuhvaćen financiranjem prema stavku 1., Kazalište će osigurati 
sredstva iz drugih izvora. 
 

V. 
 
 Sredstva za investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja u Kazalište, potpisnici Sporazuma će 
osiguravati primjenom načela utvrđenog točkom II. stavak 1. ovog Sporazuma, temeljem ugovora o 
suinvestiranju koji za konkretni projekt zaključe s Kazalištem. 
 

VI. 
 
 Sve financijske obveze koje glede osiguravanja sredstava za rad Kazališta jedan od potpisnika 
Sporazuma preuzme mimo određenja ovog Sporazuma, ne obvezuju drugog potpisnika. 
 

VII. 
 
 Potpisnici Sporazuma su suglasni da zajednička stanovišta glede prijedloga intendanta 
Kazališta predviđenih ovim Sporazumom, kao i međusobne odnose glede primjene ovoga Sporazuma 
usuglašavaju putem zajedničkog Kazališnog vijeća. 
 
 U slučaju nesuglasnosti, razmatranja prijedloga projekta investicijskog održavanja ili 
kapitalnog ulaganja odnosno u drugim slučajevima kada to ocijene potrebnim, potpisnici Sporazuma 
će ustanoviti ad hoc radne skupine radi pripreme zajedničkog prijedloga. 
 

VIII. 
 
 Radi omogućavanja izvršenja obveza potpisnika Sporazuma, Kazalište će najkasnije do konca 
mjeseca rujna tekuće godine potpisnicima Sporazuma dostaviti Program rada i Financijski plan 
Kazališta za sljedeću godinu. Dostavljeni dokumenti moraju sadržavati i prijedloge naznačene u 
točkama III., IV. i V. ovog Sporazuma. 
 
 Potpisnici Sporazuma će sredstva osigurana u svom proračunu za financiranje Kazališta prema 
odredbama ovog Sporazuma, isplaćivati Kazalištu u mjesečnim dvanaestinama najkasnije do 15. u 
mjesecu za protekli mjesec. 
 

IX. 
 
 Ovaj Sporazum se smatra sklopljenim danom njegova potpisivanja, a primjenjuje se od 1. 
siječnja 1999. godine. 
 
 Ovaj Sporazum je izrađen i potpisan u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po dva 
pripadaju svakom potpisniku Sporazuma, a dva Kazalištu. 
 
 
 

U Osijeku, 5. siječnja 1999. 
 
 
 
Za Osječko-baranjsku županiju:           Za Grad Osijek: 
 
Srećko Lovrinčević, v.r.       dr.sc. Zlatko Kramarić, v.r. 
       župan         gradonačelnik 


