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Osječko-baranjska županija i Grad Osijek postali su suosnivači Hrvatskog narodnog kazališta
(u daljnjem tekstu: Kazalište) u jednakim dijelovima temeljem ranije važećeg Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o kazalištima ("Narodne novine" broj 13/97.), odnosno slijedom prethodno
sklopljenog Sporazuma od 21. studenoga 1996. godine ("Županijski glasnik" broj 6/96.), kojim su
privremeno uredili međusobne odnose do stupanja na snagu toga Zakona.
Zakonom o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06., 121/13. i 26/14.) propisana je obveza
uređivanja međusobnih odnosa glede osiguravanja sredstava za rad Kazališta. Prava i obveze o
zajedničkom financiranju između Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka uređena su
Sporazumom o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, sklopljenim 28. prosinca 2009. godine
("Županijski glasnik" broj 16/09.) i izmijenjenim i dopunjenim 18. prosinca 2013. godine ("Županijski
glasnik" broj 3/14.).
Člankom 27. Zakona o kazalištima propisano je da se intendant, odnosno ravnatelj, imenuje
na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine. Natječaj raspisuje i provodi Kazališno vijeće.
U članku 27. stavak 3. Zakona navedeno je da je osnivač obvezan prije raspisivanja natječaja za
intendanta, odnosno ravnatelja, uvažavajući umjetničke kriterije, utvrditi osnovni programski i
financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje.
Programski i financijski okvir čini sastavni dio natječaja za imenovanje intendanta ili
ravnatelja kazališta i dostupan je kandidatima na uvid. Tek nakon donošenja Osnovnog programskog i
financijskog okvira za sljedeće četverogodišnje razdoblje, Kazališno vijeće će biti u mogućnosti
raspisati i provesti natječaj za imenovanje intendanta.
Slijedom navedenoga predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Sporazuma
o utvrđivanju osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za
razdoblje od 2019. do 2022. godine koji glasi:
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KLASA:
URBROJ:
Osijek,
Temeljem članka 27. stavak 3. Zakona o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06., 121/13. i
26/14.) 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., 2/13. i 4/18.), Skupština Osječko-baranjske
županije na _____ sjednici_______________ 2018. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Prijedloga Sporazuma o
utvrđivanju osnovnog programskog i
financijskog okvira Hrvatskog narodnog
kazališta u Osijeku za razdoblje
od 2019. do 2022. godine
I.
Skupština prihvaća Sporazum o utvrđivanju osnovnog programskog i financijskog okvira
Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za razdoblje od 2019. do 2022. godine prema uvjetima i
sadržaju utvrđenom u predloženom tekstu.

II.
Za potpisivanje Sporazuma iz točke I. ovoga Zaključka Skupština ovlašćuje župana Osječkobaranjske županije.
III.
Ovaj Zaključak s tekstom potpisanog Sporazuma bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Predsjednik
Dragan Vulin

DOSTAVITI:
1. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku
2. Grad Osijek
3. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu
šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije
4. Upravni odjel za javne financije Osječko-baranjske županije
5. ''Županijski glasnik''
6. Pismohrana

2

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, OIB: 10383308860, koju
zastupa župan Ivan Anušić s jedne strane (u daljnjem tekstu: Županija)
i
GRAD OSIJEK, Kuhačeva 9 Osijek, OIB: 30050049642, koga zastupa gradonačelnik, Ivan Vrkić,
dipl. iur. s druge strane (u daljnjem tekstu: Grad)
zaključili su

SPORAZUM
O UTVRĐIVANJU OSNOVNOG
PROGRAMSKOG I FINANCIJSKOG
OKVIRA HRVATSKOG NARODNOG
KAZALIŠTA U OSIJEKU ZA RAZDOBLJE
OD 2019. DO 2022. GODINE
Članak 1.
Ovim Sporazumom Županija i Grad, kao osnivači Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku,
utvrđuju Osnovni programski i financijski okvir Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za
četverogodišnje razdoblje od 2019. do 2022. godine (u daljnjem tekstu: Programski i financijski
okvir).
Članak 2.
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku (u daljnjem tekstu: Kazalište), u četverogodišnjem će
razdoblju, od 2019. do 2022. godine, u svakoj godini, obavljati djelatnosti u skladu sa sljedećim
programskim okvirom:
izvođenje djela hrvatske i svjetske baštine, klasika i suvremenih autora i djela drugih autora,
obvezno izvođenje 2 premijerna glazbeno-scenska programa (opera ili opereta ili mjuzikl), 3
koncerta (Novogodišnji koncert i 2 koncerta kao dio tekućeg repertoara) i 3 premijerne
dramske predstave,
obvezno izvođenje najmanje 160 dramskih i glazbenih programa, uključujući i premijerni
program i gostovanja,
izvođenje jednog kazališnog programa godišnje u humanitarne ili srodne svrhe,
nastupanje u drugim gradovima u zemlji i inozemstvu u okviru kulturne suradnje i
sudjelovanje u županijskim i gradskim manifestacijama koje su značajne za osnivače.
Program mora uvažavati projekte hrvatskih suvremenih i stranih autora, vezanih uz sredinu i
regiju u kojoj Kazalište djeluje uz njegovanje specifičnosti kulture i izričaja šireg područja na kojem
djeluje i to u svim segmentima kazališne djelatnosti.
Članak 3.
Za provođenje programskog okvira iz članka 2., za razdoblje od 2019. do 2022. godine,
Osječko-baranjska županija i Grad Osijek će u svojim proračunima ukupno osigurati, sukladno
Sporazumu o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku od 28. prosinca 2009. godine izmijenjenom i
dopunjenom 18. prosinca 2013. godine, sljedeći financijski okvir i to po godinama kako slijedi:
za 2019. - 24.700,000,00 kuna,
za 2020. - 24.700.000,00 kuna,
za 2021. - 24.700.000,00 kuna i
za 2022. - 24.700.000,00 kuna.
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Članak 4.
Programski i financijski okvir sastavni je dio natječaja za imenovanje intendanta Kazališta i
bit će dostupan kandidatima za intendanta.
Članak 5.
Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja i primjenjivat će se dok sporazumne strane
drugačije ne utvrde.
Članak 6.
Sporazum je sastavljen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 2 (dva) pripadaju svakoj
sporazumnoj strani, a 2 (dva) Kazalištu.

U Osijeku, __________________

KLASA:
URBROJ:

KLASA:
URBROJ:

Za Grad Osijek

Za Osječko-baranjsku županiju

Gradonačelnik

Župan

Ivan Vrkić, dipl.iur.

Ivan Anušić
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