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KAZALIŠTA U OSIJEKU
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku ima status nacionalnog kazališta, sukladno članku 20.
stavku 1. podstavku 2. Zakona o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06., 121/13. i 26/14.), čiji su
suosnivači Osječko-baranjska županija i Grad Osijek u jednakim dijelovima.
Prema članku 25. stavku 3. Zakona o kazalištima, intendanta nacionalnog kazališta, na prijedlog
kazališnog vijeća, imenuje i razrješava predstavničko tijelo osnivača, odnosno sporazumno
predstavnička tijela osnivača, kada nacionalno kazalište ima više osnivača, a potvrđuje ministar kulture.
Ako ministar kulture ne potvrdi akt o imenovanju ili razrješenju intendanta u roku od 30 dana, računajući
od dana dostave akta na potvrdu, smatrat će se da je potvrda dana, temeljem članka 25. stavak 5. toga
Zakona.
Člankom 27. stavkom 1. Zakona o kazalištima utvrđeno je da se ravnatelj imenuje na temelju
javnog natječaja na vrijeme od četiri godine, a prema stavku 2. toga članka Zakona, natječaj raspisuje i
provodi kazališno vijeće. Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku i u "Narodnim novinama", osim dijela
što se odnosi na programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje (članak 27. stavak 5.
Zakona). Prema članku 27. stavak 2. Zakona o kazalištima, natječaj za imenovanje intendanta raspisuje
se 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. Programski i financijski okvir čini sastavni dio natječaja za
imenovanje intendanta i dostupni su kandidatima na uvid (članak 27. stavci 3. i 4. Zakona).
Temeljem članka 27. stavak 1. Zakona, uvjeti za imenovanje intendanta propisuju se aktom o
osnivanju i statutom. Tako su uvjeti za imenovanje intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
utvrđeni člankom 25. stavkom 1. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku od 19. rujna 2014.
godine (koji je stupio na snagu 17. listopada 2014. godine), kako slijedi: završen diplomski sveučilišni
studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u području društvenih ili humanističkih znanosti ili
umjetničkog područja, pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi,
znanje najmanje jednog stranog jezika, te uvjerenje o nekažnjavanju. U skladu sa člankom 29. Zakona,
intendant se imenuje na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadrži
financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa. Prijedlog Programa, prema članku 25.
stavku 2. Statuta, kandidati su dužni priložiti prijavi na natječaj za intendanta uz dokaze o ispunjavanju
navedenih uvjeta i dokaz o državljanstvu.
Na prijedlog Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku temeljem Rješenja
Gradskog vijeća Grada Osijeka od 12. veljače 2015. godine i Rješenja Županijske skupštine od 24.
veljače 2015. godine Miroslav Čabraja imenovan je za vršitelja dužnosti intendanta Hrvatskog
narodnog kazališta do dana stupanja na snagu rješenja o imenovanju intendanta Hrvatskog narodnog
kazališta u Osijeku po raspisanome natječaju, a najduže do godinu dana.
Stoga je Kazališno vijeće postupajući temeljem članka 27. Zakona o kazalištima odnosno
članka 27. Statuta HNK u Osijeku 4. ožujka 2015. godine raspisalo natječaj za imenovanje intendanta,
koji je objavljen 6. ožujka 2015. godine u "Narodnim novinama" i u "Glasu Slavonije" u tekstu
sukladno odredbama Zakona o kazalištima i Statuta HNK u Osijeku.
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Po isteku natječajnoga roka od 30 dana Kazališno vijeće je na sjednici održanoj 13. travnja
2015. godine predložilo predstavničkim tijelima Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka, kao
osnivačima, da se za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku imenuje Božidar Šnajder,
dipl.iur. iz Osijeka, a nakon što je utvrdilo da je njegova prijava podnesena u objavljenom natječajnom
roku, s dokazima koji potvrđuju ispunjavanje uvjeta za imenovanje na dužnost intendanta, te ocijenilo
da je predloženi četverogodišnji program sadržajno cjelovit i kvalitetan, s jasnim planom organizacije i
djelovanja osječkog HNK i s prijedlogom "kako sanirati financijsku i programsku krizu". Prijedlog
Kazališnog vijeća s pratećom natječajnom dokumentacijom, uključujući prijavu kandidata s
prijedlogom četverogodišnjeg programa rada i ostalim prilozima, zaprimljeni su u Tajništvu Županije
14. travnja 2015. godine.
Slijedom toga, u okviru ovlasti utvrđenih člankom 8. Odluke o radnim tijelima Skupštine
Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 1/10.), Komisija za izbor i imenovanja
Skupštine Osječko-baranjske županije je na 18. sjednici održanoj 15. travnja 2015. godine, odlučila
predložiti Županijskoj skupštini prihvaćanje Prijedloga Kazališnog vijeća odnosno donošenje
Rješenja, kojim se Božidara Šnajdera imenuje za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.
Prema Rješenju Gradskog vijeća Grada Osijeka od 12. veljače 2015. godine i Rješenju Županijske
skupštine Osječko-baranjske županije od 24. veljače 2015. godine, stupanjem na snagu rješenja o
imenovanju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku po raspisanome natječaju, Miroslavu
Čabraji prestaje mandat vršitelja dužnosti intendanta.
U postupku razmatranja prijedloga za imenovanje intendanta Komisija je, slijedom činjenica
relevantnih za odlučivanje o prijedlogu koje je utvrdilo Kazališno vijeće, potvrdila da Božidar Šnajder
kao jedini kandidat ispunjava sve propisane uvjete za imenovanje na dužnost intendanta iz članka 25.
Statuta HNK u Osijeku, uvažavajući pozitivno mišljenje Kazališnog vijeća da je predloženi
četverogodišnji program rada sadržajno cjelovit i kvalitetan, odnosno da sadrži jasan plan organizacije i
djelovanja osječkog HNK te prijedlog "kako sanirati financijsku i programsku krizu". Iz dokumentacije
priložene prijedlogu za imenovanje u bitnome se navodi da je Božidar Šnajder, dipl.iur. iz Osijeka, rođen
1952. godine u Osijeku, da je dugogodišnji kazališni djelatnik s 37 godina radnoga staža, od kojih je veći
dio od 30 godina računajući od 1985. godine radio u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku,
prvobitno kao pravnik i šef zajedničkih i općih poslova, a od 1991. godine kontinuirano do srpnja 2009.
godine kao pomoćnik intendanta, od 2007. godine kao vršitelj dužnosti intendanta, od 2009. do 2013.
godine kao intendant te nakon toga kao pravnik.
Polazeći od prethodno utvrđenih relevantnih činjenica o ispunjavanju uvjeta za imenovanje
Božidara Šnajdera na dužnost intendanta, te pozitivnog mišljenja Kazališnog vijeća o njegovom
prijedlogu četverogodišnjeg programa rada Kazališta, a s obzirom da je predloženi kandidat svojim
dosadašnjim radom odnosno radnim iskustvom na poslovima pomoćnika intendanta te kao vršitelj
dužnosti intendanta i intendant, nedvojbeno dao doprinos svekolikim postignućima ove respektabilne
kazališne kuće od nacionalnog značaja, Komisija za izbor i imenovanja predložila je Skupštini
prihvaćanje prijedloga Kazališnog vijeća te donošenje Rješenja u tekstu koji glasi:
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Temeljem članka 25. stavak 3. i 5. Zakona o kazalištima (Narodne novine" broj 71/06., 121/13. i
26/14.) i članka 30. točka 23. 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 ________________ 2015. godine

RJEŠENJE
o imenovanju intendanta
Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
I.
Božidar Šnajder imenuje se za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.
II.
Temeljem ovoga Rješenja i Rješenja Gradskog vijeća Grada Osijeka o imenovanju intendanta
Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, bit će izdano rješenje o imenovanju u formi upravnog akta.
Ovlašćuje se predsjednik Županijske skupštine za potpisivanje ovoga Rješenja u formi upravnog
akta.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu s danom potvrde akta o imenovanju od strane ministra kulture, a
ako ministar kulture ne potvrdi akt o imenovanju u roku 30 dana, računajući od dana dostave akta na
potvrdu, temeljem članka 25. stavka 5. Zakona o kazalištima smatrat će se da je potvrda dana.
IV.
S danom stupanja na snagu ovoga Rješenja, Miroslavu Čabraji prestaje dužnost vršitelja
dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, na koju je bio imenovan temeljem Rješenja
Gradskog vijeća Grada Osijeka od 12. veljače 2015. godine i Rješenja Skupštine Osječko-baranjske
županije od 24. veljače 2015. godine.
V.
Ovo Rješenje bit će objavljeno u "Županijskom glasniku".
Klasa:
Urbroj:
Predsjednik
Antun Kapraljević
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