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PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U KULTURI NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU
Skupština Osječko-baranjske županije na 28. sjednici održanoj 11. prosinca 2012. godine
donijela je Program javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2013.
godinu, Klasa: 612-01/12-01/16, Urbroj: 2158/1-01-01-12-5.
Usklađivanjem pozicija u Proračunu s realnim troškovima poslovanja u Programu javnih
potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu došlo je do određenih
izmjena, a koje se odnose na Galeriju likovnih umjetnosti, Osijek te na Ostale javne potrebe u kulturi.
U okviru Programa u točki III. sadržan je Financijski plan javnih potreba u kulturi Osječkobaranjske županije za 2013. godinu koji se mijenja na sljedeći način:
Pod rednim brojem I.1. Financijskog plana za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku
predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 11.987.000,00 kuna. Kako je Kazalište u obvezi postupiti
po pravomoćnoj sudskoj presudi Županijskog suda u Osijeku, te platiti iznos u visini od 73.744,87
kuna, Županija će, kao suosnivač, osigurati pola iznosa, odnosno 36.873,00 kuna. Nadalje, kako su
radovi na obnovi pročelja Kazališta u tijeku pojavila se potreba za dodatnim radovima restauratorskim radovima na izmjeni dotrajale stolarije te, zbog prokišnjavanja, sanacija krovišta.
Slijedom navedenog, sredstva za investicije i investicijsko održavanje zgrade HNK-a uvećavaju se za
100.000,00 kuna. Tako će ukupna sredstva planirana za kazalište iznositi 12.123.873,00 kuna.
Pod rednim brojem I.2. Financijskog plana za Galeriju likovnih umjetnosti Osijek predviđena
su ukupna sredstva u iznosu od 3.542.847,00 kuna. S obzirom da je došlo do ušteda na drugim
pozicijama predlaže se povećanje planiranih sredstava Galerije za 89.503,75 kuna te će ukupan iznos
biti 3.632.350,75 kuna.
Sredstva za uređenje dvorišta bila su planirana u iznosu od 25.000,00 kuna. Kako bi se
dvorište moglo urediti za buduće programske aktivnosti, potrebno je vanjske jedinice klima uređaja,
smještene na pročelju zgrade-dvorišna strana, premjestiti u svjetlarnik te bi se planirana sredstva
povećala za 16.153,75 kuna.
Sredstva za uređenje pročelja Galerije bila su planirana u iznosu od 684.000,00 kuna. Radovi
na uređenju pročelja Galerije su u tijeku te se nakon skidanja oštećenog dijela pročelja pojavila
potreba za dodatnim radovima kako bi pročelje bilo što kvalitetnije uređeno. Potrebno je sanirati
doprozornike na pročelju jer su drveni elementi dotrajali i istruli, za što će biti potrebno 44.875,00
kuna. Također se ukazala potreba za drenažom oko objekta kako bi se donji dio pročelja zaštitio od
vlage i nečistoća, a spriječilo bi se i prodiranje vlage u temelje objekta. Za te radove bit će potrebno
izdvojiti 28.475,00 kuna.
Slijedom navedenog planirana sredstva za Galeriju će iznositi 3.632.350,75 kuna.
Pod rednim brojem II.8. Financijskog plana za Ostale javne potrebe u kulturi predviđena su
sredstva u iznosu od 800.000,00 kuna. Kako svakodnevno pristižu zamolbe udruga iz područja kulture
za sufinanciranje njihovih programa i projekata, polazeći od činjenice da se radi o značajnim i
kvalitetnim programima koji doprinose kulturnom razvitku naše Županije, a kako je došlo do ušteda
na drugim pozicijama, ostale javne potrebe u kulturi se povećavaju za 50.000,00 kuna.
Navedene promjene usklađene su s predloženim izmjenama i dopunama Proračuna Osječkobaranjske županije za 2013. godinu.
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Radi lakšeg praćenja navedenih promjena u točki III. dajemo prikaz Financijskog plana
javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2013. godinu koji je sastavni dio Programa
javnih potreba u kulturi.
III.

FINANCIJSKI PLAN JAVNIH POTREBA U KULTURI OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

Redni
broj
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Materijalni i
Institucije kulture
programski
troškovi
Ustanove kojima je osnivač Osječko-baranjska županija
Hrvatsko narodno
kazalište u Osijeku
Galerija likovnih
1.688.576,00
1.854.271,00
umjetnosti u Osijeku
Ukupno
Javne potrebe u kulturi
Festival hrvatske
tamburaške glazbe u
Osijeku
Tamburaški orkestar
Osječko-baranjske
županije
Đakovački vezovi
Tamburaško društvo
"Dora Pejačević"
Našice
Memorijal Franjo
Krežma
Međunarodno
natjecanje mladih
pijanista - EPTA
Strossmayerovi dani
Ostale javne potrebe
u kulturi
Ukupno javne
potrebe u kulturi
SVEUKUPNO
Rashodi za
zaposlene

Ukupno

11.987.000,00
3.542.847,00
15.529.847,00
45.000,00
45.000,00
100.000,00
40.000,00
30.000,00
50.000,00
10.000,00
800.000,00
1.120.000,00
16.649.847,00

Slijedom navedenog predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Izmjena
Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu koje
glase:
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Temeljem članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj
47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 30. točka 6. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik"
broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09, 16/09. i 2/13.), Skupština Osječkobaranjske županije donijela je na _____ sjednici _________________ 2013. godine

IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi na području
Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
I.
U Programu javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
Klasa: 612-01/12-01/16, Urbroj: 2158/1-01-01-12-5 od 11. prosinca 2012. u točki I., poglavlju 2.,
podtočki 2.5. Restauriranje umjetnina, u stavku 3. brojka "22.680,00" zamjenjuje se brojkom
"22.581,00".
II.
U točki I. poglavlju 2. podtočki 2.6. Oprema i informatizacija knjižnice, u stavku 2. brojka
"12.401.00" zamjenjuje se brojkom "12.500,00".
III.
U točki I. poglavlju 2. podtočki 2.7. Uređenje dvorišta, u stavku 1. brojka "25.000,00"
zamjenjuje se brojkom "41.153,75".
IV.
U točki I. poglavlju 2. podtočki 2.8. Investicije, u stavku 2. brojka "684.000,00" zamjenjuje se
brojkom "757.350,00".
U stavku 3. brojka "4.152.116,00" zamjenjuje se brojkom "3.882.845,75", a brojka
"3.542.847,00" zamjenjuje se brojkom "3.632.350,75".
V.
Točka III. mijenja se i glasi:
"III.

FINANCIJSKI PLAN JAVNIH POTREBA U KULTURI
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU
Redni
broj
I.
1.
2.

Materijalni i
Institucije kulture
programski
troškovi
Ustanove kojima je osnivač Osječko-baranjska županija
Hrvatsko narodno kazalište
u Osijeku
Galerija likovnih umjetnosti
1.688.576,00
1.943.774,75
u Osijeku
Ukupno
Rashodi za
zaposlene
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Ukupno

12.123.873,00
3.632.350,75
15.756.223,75

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Javne potrebe u kulturi
Festival hrvatske tamburaške
glazbe u Osijeku
Tamburaški orkestar
Osječko-baranjske županije
Đakovački vezovi
Tamburaško društvo "Dora
Pejačević" Našice
Memorijal Darko Lukić
Međunarodno natjecanje
mladih pijanista - EPTA
Strossmayerovi dani
Ostale javne potrebe u
kulturi
Ukupno javne potrebe u
kulturi
SVEUKUPNO

45.000,00
45.000,00
100.000,00
40.000,00
30.000,00
50.000,00
10.000,00
850.000,00
1.170.000,00
16.926.223,75

Osječko-baranjska županija i Grad Osijek, kao suosnivači, sufinanciraju Hrvatsko narodno
kazalište u Osijeku u jednakim iznosima. Planiranim sredstvima se sufinanciraju plaće, materijalni
troškovi, programski troškovi te investicijsko održavanje u iznosu od 12.123.873,00 kuna."

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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Temeljem članka 9. a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj
47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 30. točka 6. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik"
broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječkobaranjske županije donijela je na ____ sjednici ______________ 2013. godine

ZAKLJUČAK
o donošenju Izmjena Programa
javnih potreba u kulturi na području
Osječko-baranjske županije
za 2013. godinu

I.
Donose se Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije
za 2013. godinu.
II.
Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi iz izmijenjenog Programa osigurat će se u
Proračunu Osječko-baranjske županije za 2013. godinu.
III.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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