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PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA
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PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Skupština Osječko-baranjske županije na 6. sjednici održanoj 28. studenoga 2017. godine
donijela je Program javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
("Županijski glasnik" broj 13/17.).
Programom javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2018. godinu planirano je
sufinanciranje Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u iznosu od 13.283.500,00 kuna te su sredstva
izmjenom namjene uvećana za 30.000,00 kuna i sada iznose 13.313.500,00 kuna. Izmjena namjene je
provedena kako bi se članovima Kazališnog vijeća osigurala naknada za njihov rad.
Programom su također planirana sredstva za financiranje Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek
(u daljnjem tekstu: Muzej) u iznosu od 3.100.000,00 kuna. Planirana sredstva za Muzej će se uvećati
za 25.000,00 kuna te će planirana sredstva za Muzej iznositi 3.125.000,00 kuna. Planirano uvećanje
sredstava se odnosi na sredstva planirana za naknadu članovima Muzejskog vijeća za njihov rad.
Ostale pozicije u Proračunu predviđene za rad Muzeja se usklađuju s realnim troškovima poslovanja,
odnosno pristiglim računima, ali se u ukupnom iznosu neće mijenjati, te se slijedom navedenog
uvećavaju sredstva za održavanje izložbi za 25.000,00 kuna, a za isti iznos se umanjuju sredstava za
djelatnost Muzeja.
Programom su planirana sredstva i za Ostale javne potrebe u kulturi u iznosu od 800.000,00
kuna. Zamolbe udruga iz područja kulture za sufinanciranje njihovih programa i projekata
svakodnevno pristižu, a kako je došlo do ušteda na drugim pozicijama, Ostale javne potrebe u kulturi
se uvećavaju za 50.000,00 kuna te će iznositi 850.000,00 kuna.
Navedene promjene usklađene su s predloženim izmjenama Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2018. godinu.
Slijedom navedenoga, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Izmjena
Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2018. 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., 2/13. i 4/18.), Skupština
Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici _________________ 2018. godine

IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi na području
Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
I.
U Programu javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
("Županijski glasnik" broj 13/17.) u točki II. stavak 1. brojka "17.598.500,00" zamjenjuje se brojkom
"17.703.500,00".
II.
U točki III. stavak 1. podstavak 1. brojka "13.283.500,00" zamjenjuje se brojkom
"13.313.500,00".
U točki III. stavak 1. podstavak 2. brojka "3.100.000,00" zamjenjuje se brojkom
"3.125.000,00".
III.
U točki V. stavak 1. podstavak 1. brojka "273.500,00" zamjenjuje se brojkom "298.500,00".

IV.
U točki XIV. brojka "800.000,00" zamjenjuje se brojkom "850.000,00".

V.
Ove Izmjene Programa bit će objavljene u "Županijskom glasniku".

KLASA:
URBROJ:

Predsjednik
Dragan Vulin
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Prilog
ODREDBE PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U KULTURI NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
ČIJE SE IZMJENE PREDLAŽU

II.
Za provedbu ovog Programa potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od
17.598.500,00 kuna.
Sredstva iz stavka 1. osigurat će se iz izvornih sredstava Proračuna Županije te će se
raspodijeliti za:
ustanove kulture kojima je osnivač odnosno suosnivač Osječko-baranjska županija,
manifestacije u kulturi od posebnog interesa za Županiju i
ostale javne potrebe u kulturi koje obuhvaćaju programe, projekte i aktivnosti pravnih i
fizičkih osoba u području kulture.
III.
-

Sredstva iz točke II. stavak 2. podstavak 1. Programa raspoređuju se na sljedeći način:
za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 13.283.500,00 kuna,
za Muzej likovnih umjetnosti, Osijek 3.100.000,00 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka isplaćivat će se temeljem zahtjeva s priloženom odgovarajućom
dokumentacijom, a prema naredbama Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu
(u daljnjem tekstu: Upravni odjel).
V.
Sredstva iz točke III. stavak 1. podstavak 2. namijenjena su za djelatnost Muzeja likovnih
umjetnosti, Osijek te će se raspodijeliti na sljedeći način:
za izložbenu djelatnost 273.500,00 kuna,
za izdavačku djelatnost 36.000,00 kuna,
za otkup umjetnina i knjiga 45.500,00 kuna,
za restauriranje umjetnina 22.680,00 kuna,
za pedagošku djelatnost 15.000,00 kuna,
za rekonstrukciju Muzeja 30.092,00 kuna,
za opće troškove Muzeja 2.677.228,00 kuna.
Muzej likovnih umjetnosti jedna je od najznačajnijih hrvatskih muzejskih institucija, u grupi
specijalnih umjetničkih muzeja, osnovan 1954. godine. To je ustanova kulture koja prikuplja, čuva,
obrađuje i prezentira (putem izložbi, kataloga, monografija) likovnu baštinu 18., 19., 20. i 21. stoljeća,
sve do recentnih likovnih djela. Bogat i vrijedan likovni fundus je razvrstan u devet zbirki koje su
registrirane kao zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske pri Ministarstvu kulture i broji gotovo
6000 umjetnina, od baroka pa sve do post moderne i recentnih zbivanja i ubraja se u jednu od
najznačajnijih muzejskih ustanova u Hrvatskoj čemu svjedoče brojne nagrade i priznanja. Najvrjedniji
dio fundusa kontinuirano se izlaže putem stalnog postava. Osječko-baranjska županija je osnivač
Muzeja.
XIV.
Sredstva iz točke II. stavak 2. podstavak 3. rasporedit će se za Ostale javne potrebe u kulturi u
iznosu od 800.000,00 kuna.
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