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Osječko-baranjska županija i Grad Osijek postali su suosnivači Hrvatskog narodnog kazališta
(u daljnjem tekstu: Kazalište) u jednakim dijelovima temeljem Sporazuma o prijenosu dijela
osnivačkih prava nad Hrvatskim narodnim kazalištem u Osijeku sa Županije na Grad zaključenim 21.
studenoga s važenjem od 1. prosinca 1996. godine, a potom i članka 15. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o kazalištima ("Narodne novine" broj 13/97.).
Polazeći od zakonom propisane obveze uređivanja međusobnih odnosa u odnosu na rad
Kazališta, Županija i Grad kao osnivači postupali su temeljem Sporazuma o pravima i obvezama u
zajedničkom financiranju rada Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku koji je zaključen 5. siječnja
1999. godine i dopunjen 30. prosinca 2006. godine ("Županijski glasnik" broj 3/99. i 1/07.).
Županija i Grad zaključili su 28. prosinca 2009. godine Sporazum o Hrvatskom narodnom
kazalištu. Stupanjem na snagu toga Sporazuma stavljen je izvan snage Sporazum iz 1999. s dopunom
iz 2006. godine ("Županijski glasnik" broj 16/09.).
Ovim Sporazumom uređene su osnove ustrojstva i upravljanja Kazalištem, financiranje
njegova djelovanja te međusobni odnosi koji se s tim u svezi uspostavljaju.
Budući da je ove godine donesen Zakon o izmjenama Zakona o kazalištima ("Narodne novine"
broj 121/13.) ukazala se potreba izmjena, odnosno dopune Sporazuma, posebice u odnosu na broj i
sastav članova Kazališnog vijeća. Ujedno se u tekstu Sporazuma dodaje odredba u kojoj se navodi da
Statut Kazališta donosi Kazališno vijeće na prijedlog intendanta uz suglasnost Osnivača.
Slijedom navedenoga predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje akta koji u
prijedlogu glasi:
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Temeljem članka 12. stavak 4. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97.,
47/99. i 35/08.), članka 18. stavak 1. Zakona o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06. i 121/13.) i
članka 30. točka 12. 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 Osječko-baranjske županije donijela
je na _____ sjednici _______________ 2013. godine

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama
i dopuni Sporazuma o Hrvatskom
narodnom kazalištu u Osijeku

I.
Skupština prihvaća Sporazum o izmjenama i dopuni Sporazuma o Hrvatskom narodnom
kazalištu u Osijeku, u sadržaju utvrđenom u pripremljenom tekstu.
II.
Za potpisivanje Sporazuma iz točke I. ovoga Zaključka Skupština ovlašćuje Župana Osječkobaranjske županije.
III.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Trg Ante Starčevića 2, 31000 Osijek, zastupana po županu
dr.sc. Vladimiru Šišljagiću
i
GRAD OSIJEK, Kuhačeva 9, 31000 Osijek, zastupan po gradonačelniku Ivanu Vrkiću, dipl. iur.
zaključili su

SPORAZUM O IZMJENAMA I DOPUNI
SPORAZUMA O
HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U OSIJEKU

Članak 1.
Radi usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima ("Narodne
novine" broj 121/13.) Osječko-baranjska županija i Grad Osijek, kao osnivači Hrvatskog narodnog
kazališta u Osijeku, sklapaju Sporazum o izmjenama i dopuni Sporazuma o Hrvatskom narodnom
kazalištu u Osijeku (u daljnjem tekstu: Sporazuma).
Članak 2.
Sporazum o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku sklopljen 28. prosinca 2009. godine
mijenja se i dopunjuje sukladno odredbama ovog Sporazuma.
Članak 3.
U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Kazališno vijeće ima sedam članova, od kojih po dva člana imenuju predstavnička tijela
osnivača iz reda uglednih umjetnika i radnika u kulturi, koji nemaju zakonske zapreke za imenovanje
na tu dužnost utvrđene Zakonom o kazalištima, dva člana biraju se iz reda kazališnih umjetnika
zaposlenih u Kazalištu, a jedan se bira iz reda svih zaposlenika Kazališta.
Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:
"Kazališno vijeće može se konstituirati kada je imenovana većina članova Kazališnog vijeća".
Članak 4.
U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Statut Kazališta donosi Kazališno vijeće na prijedlog intendanta, uz suglasnost Osnivača."
Članak 5.
Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja.
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Članak 6.
Ovaj Sporazum sastavljen je u 5 istovjetnih primjeraka od kojih po dva pripadaju svakoj
sporazumnoj strani, a jedan Kazalištu.

U Osijeku,

Klasa:
Urbroj:

Klasa:
Urbroj:

Za Grad Osijek
Gradonačelnik

Za Osječko-baranjsku županiju
Župan

Ivan Vrkić, dipl. iur.

dr.sc. Vladimir Šišljagić
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