OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Trg Ante Starčevića 2, 31000 Osijek, zastupana po županu
Ivanu Anušiću
i
GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, 31000 Osijek, zastupan po gradonačelniku Ivanu Vrkiću, dipl. iur.
zaključili su

UGOVOR
O FINANCIRANJU HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA
U OSIJEKU U 2018. GODINI
Članak 1.
Osječko-baranjska županija (nastavno: Županija) i Grad Osijek (nastavno: Grad) konstatiraju
da su temeljem međusobnog Sporazuma o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku (nastavno:
Kazalište), zaključenim 28. prosinca 2009. godine i Izmjenama i dopunama Sporazuma zaključenim
18. prosinca 2013. godine, uređene osnove ustrojstva i upravljanja Kazalištem, financiranje njegova
djelovanja te međusobni odnosi koji se u svezi s tim uspostavljaju.
Članak 2.
Ovim Ugovorom ugovorne strane uređuju međusobna prava i obveze glede osiguravanja
sredstava i uz to vezanih pitanja za rad Kazališta u Osijeku u 2018. godini.
Sredstva za rad Kazališta obuhvaćaju sredstva za programske i materijalne rashode te za
investicije i investicijsko održavanje sukladno Pravilniku o kriterijima i standardima za osiguravanje
sredstava za nacionalna kazališta.
Članak 3.
Grad i Županija će kao suosnivači Kazališta u 2018. godini osigurati ukupna sredstva u iznosu
od 13.283.500,00 kuna i to svaki od suosnivača.
Članak 4.
Za pokriće obveza iz članka 2. Grad će od ukupnog iznosa iz članka 3. osigurati
12.483.500,00 kuna raspoređenih kako slijedi: za rashode za zaposlene, materijalne i financijske
rashode Grad će osigurati sredstva u iznosu od 12.187.000,00 kuna, za programske rashode Grad će
osigurati sredstva u iznosu od 210.000,00 kuna, a za tekuće i investicijsko održavanje zgrade sredstva
u iznosu od 86.500,00 kuna.
Za pokriće obveza iz članka 2. Županija će od ukupnog iznosa iz članka 3. osigurati
12.283.500,00 kuna.

Članak 5.
Za pokriće utvrđenog manjka Kazališta iz prijašnjih godina Grad i Županija osigurat će od
ukupnog iznosa iz članka 3. sredstva u iznosu kako slijedi: Grad 800.000,00 kuna, a Županija
1.000.000,00 kuna.
Članak 6.
Sve financijske obveze koje glede osiguranja sredstava za rad Kazališta jedna od ugovornih
strana preuzme mimo ovoga Ugovora, ne obvezuju drugu ugovornu stranu.
Članak 7.
Troškove poslovanja Kazališta, izvan okvira utvrđenih ovim Ugovorom, Kazalište će
podmiriti sredstvima osiguranim iz drugih, zakonom predviđenih izvora.
Članak 8.
Ugovor je sastavljen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 2 (dva) zadržava svaka
ugovorna strana, a 2 (dva) pripadaju Kazalištu.
KLASA: 612-01/17-01/12
URBROJ: 2158/1-01-02-18-8

KLASA: 402-01/17-01/428
URBROJ: 2158/01-07-02/02-18-9

Osijek, 10. siječnja 2018.

Osijek, 8. siječnja 2018.

Za Osječko-baranjsku županiju

Za Grad Osijek

Župan
Ivan Anušić, v.r.

Gradonačelnik
Ivan Vrkić, dipl. iur., v.r.
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