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Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku dostavilo je Osječko-baranjskoj županiji 14. travnja
2017. godine zahtjev za davanje suglasnosti intendantu za sklapanje pravnih poslova radi nabave
roba i usluga te nabave radova čija je vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna, a radi realizacije
projekta "Priprema projektne dokumentacije za rekonstrukciju Hrvatskog narodnog kazališta u
Osijeku u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa" (broj Ugovora K.K.06.1.1.01.0039).
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.971.000,00 kuna. Bespovratna sredstva iznose
1.576.800,00 kuna, a preostala sredstva osiguravaju osnivači.
Projekt je odobren u okviru Natječaja koje je provelo Ministarstvo regionalnog razvoja i
fondova Europske unije.
Člankom 58. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)
propisano je da ustanova ne može bez suglasnosti osnivača ustanove, odnosno organa kojeg je on
odredio steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti
utvrđene aktom o osnivanju ili statutom ustanove.
Sukladno citiranoj odredbi Zakona, člankom 24. stavak 1. točka 13. Statuta Hrvatskog
narodnog kazališta u Osijeku propisano je da intendant odlučuje o nabavi roba i usluga do
200.000,00 kuna te nabavi radova do 500.000,00 kuna, a preko navedenih iznosa, a do 1.000.000,00
kuna uz suglasnost Kazališnog vijeća, a preko navedenog iznosa uz suglasnost osnivača.
Kazališno vijeće je na sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine donijelo Odluku broj 751
kojom predlaže osnivačima davanje suglasnosti intendantu za sklapanje pravnih poslova radi nabave
robe i usluge te nabave radova čija je vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna.
Člankom 48. stavkom 1. točkom 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) propisano
je da općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina
jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave i raspolaganju ostalom imovinom u
skladu s ovim Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima. Istim člankom nadalje je utvrđeno da
općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan može o gore navedenome odlučivati o visini
pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina, odnosno
raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna općinski načelnik,
gradonačelnik, odnosno župan može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji
od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. O stjecanju i otuđivanju
nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od ovako utvrđenih vrijednosti
odlučuje predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
Člankom 30. točkom 7. 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.) utvrđeno je da Skupština odlučuje o
stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Županije i raspolaganju ostalom imovinom većom od
vrijednosti utvrđenih zakonom o kojima je za odlučivanje nadležan župan.
Budući da je Osječko-baranjska županija jedan od osnivača Hrvatskog narodnog kazališta u
Osijeku, predlaže se donošenje akta koji glasi:
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Temeljem članka 58. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99. i
35/08.), članka 19. stavak 3. i članka 30. točka 24. 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 _____________ 2017. godine

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Hrvatskom narodnom
kazalištu u Osijeku za sklapanje pravnih
poslova radi stjecanja, opterećivanja i
otuđivanja imovine u okviru projekta "Priprema
projektne dokumentacije za rekonstrukciju
Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u
svrhu razvoja integriranog razvojnog programa"

I.
Povodom zahtjeva Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku od 13. travnja 2017. godine
upućenog Osječko-baranjskoj županiji, kao osnivaču, daje se suglasnost Hrvatskom narodnom
kazalištu u Osijeku za sklapanje pravnih poslova radi stjecanja, opterećivanja i otuđivanja imovine u
okviru projekta "Priprema projektne dokumentacije za rekonstrukciju Hrvatskog narodnog kazališta u
Osijeku u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa", a slijedom Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava, sklopljenog 23. ožujka 2017. između Kazališta kao korisnika, Ministarstva regionalnoga
razvoja i fondova Europske unije i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i
projekata Europske unije (broj Ugovora: K.K.06.1.1.01.0039).

II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
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