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PRIJEDLOG PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U KULTURI NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU

Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90., 27/93. i
38/09.) regulirano je financiranje kulture i kulturnih djelatnosti. Sredstva za javne potrebe u kulturi
osiguravaju se na svim razinama (državnoj, županijskoj i gradskoj odnosno općinskoj).
Zakonom i na temelju zakona određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi koji
predstavljaju javne potrebe.
Polazeći od zakonskih odredbi, Program javnih potreba u kulturi za 2012. godinu obuhvaća
financiranje Galerije likovnih umjetnosti Osijek, čiji je Županija osnivač, te javne potrebe u kulturi
koje su od posebnog interesa za Županiju. Sastavni dio Programa su i "Ostale javne potrebe u
kulturi", a obuhvaćaju područja djelatnosti u kulturi, kako slijedi:
zaštita kulturne baštine i arhivska djelatnost,
izdavačka i knjižničarska djelatnost te književne manifestacije,
likovna i muzejsko-galerijska djelatnost,
glazbena, filmska i multimedijska djelatnost,
kazališna djelatnost,
programi koji potiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,
kulturno-umjetnički amaterizam i
međunarodna kulturna suradnja.
Visina i namjena sredstava Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske
županije za 2012. godinu prikazana je u točki III. Financijskog plana javnih potreba u kulturi
Osječko-baranjske županije za 2012. godinu.
Navedeni Program uvjetovan je zakonskim odredbama i financijskim mogućnostima Županije.
Temeljem odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi Program javnih
potreba donosi predstavničko tijelo Županije na prijedlog župana.
Slijedom navedenog predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Programa u
tekstu koji glasi:
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PROGRAM
javnih potreba u kulturi na
području Osječko-baranjske županije
za 2012. godinu
Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90., 27/93. i
38/09.) propisano je da županija donosi program javnih potreba u kulturi od zajedničkog interesa za
općine i gradove na njezinom području, te županiju kao cjelinu, usklađuje interese i poduzima
aktivnosti radi ravnomjernog kulturnog razvitka općina i gradova na njenom području i županije kao
cjeline, utvrđuje odnose u financiranju kulture pojedinih općina i gradova na području županije i
županije kao cjeline te usklađuje njihov razvitak.
I.

USTANOVE
ŽUPANIJA

KULTURE

KOJIMA

JE

OSNIVAČ

1.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU

OSJEČKO-BARANJSKA

Polazeći od odredbe članka 12. stavak 1. Zakona o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06.)
temeljem koje sredstva za rad kazališta uključuju sredstva za program, materijalne izdatke, kao i
sredstva za investicije i investicijsko održavanje, koje osiguravaju osnivači sukladno Zakonu na
temelju prihvaćenog prijedloga programa i financijskog plana Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku
podnijet će samostalno Osječko-baranjskoj županiji, kao suosnivaču Kazališta na razmatranje Program
i financijski plan za 2012. godinu.
2.

GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI OSIJEK

Galerija likovnih umjetnosti je osnovana 1941. godine i jedna je od najznačajnijih hrvatskih
muzejskih institucija, u grupi specijalnih umjetničkih muzeja. To je ustanova kulture koja prikuplja,
čuva, obrađuje i prezentira (putem izložbi, kataloga, monografija, CD-ROM-a) djela hrvatskih autora
koji su životom i djelom povezani s Osijekom i Slavonijom. Bogat i vrijedan likovni fundus, razvrstan
u nekoliko zbirki, pruža uvid u likovno stvaranje u Osijeku i Slavoniji od XVIII. stoljeća do danas. S
preko 4800 umjetnina, od baroka pa sve do post moderne, ubraja se u jednu od najznačajnijih
galerijskih ustanova u Hrvatskoj. Najvrjedniji dio fundusa kontinuirano se izlaže putem stalnog
postava.
2.1.

Izložbena djelatnost
U 2012. godini Galerija planira realizirati sljedeće izložbe:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anto Kajinić, samostalna izložba,
Tihomir Matijević, samostalna izložba, skulpture,
"Čovjek - rijeka/Der Mensch-der Fluss", slikarstvo Podunavskih zemalja,
Renata Azinović Vranitzany, samostalna izložba, skulpture,
Jelena Kovačević, samostalna izložba grafika,
Domagoj Sušac, samostalna izložba,
Retrospektivna izložba Josip Leović, 1885.-1963.,
XXIII. Slavonski biennale.

Planiraju se realizirati i dvije izložbene manifestacije, "Noć muzeja 2012." i "Međunarodni
dan muzeja 2012".
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Na Dan osoba s invaliditetom Galerija kroz projekt "Muzej za sve" otvara svoja vrata za
najširu publiku, od djece do umirovljenika, od studenata do osoba s teškoćama u razvoju, odnosno za
sve koji imaju interes upoznati umjetnost. Kroz projekt će Galerija pokušati svaki mjesec održati
susret-radionicu za ciljanu skupinu osoba s invaliditetom.
Galerija je, u suradnji s Udrugom Breza, uključena i u projekt "Zemlja bez granica" gdje
organizira izložbe, surađuje na večernjim programima, organizira posebne radionice za djecu, u
trajanju od tjedan dana.
U planu su i pripremni radovi za izložbeni projekt "Likovna ostavština obitelji Pejačević".
Županija u svom Proračunu, za izložbenu djelatnost Galerije planira iznos od 252.771,00
kunu.
2.2.

Izdavačka djelatnost

Galerija likovnih umjetnosti planira, uz redovitu nakladničku djelatnost koja prati izložbe,
objaviti i monografiju "Oskar Nemon 1906.-1985.".
Županija u svom Proračunu, za izdavačku djelatnost Galerije planira iznos od 33.039,00 kuna.
2.3.

Otkup umjetnina

Za otkup se predlažu umjetnine spomeničkog značenja i djela istaknutih recentnih autora te
one od osobitog interesa za likovnu kulturu Grada i Županije. Za 2012. godinu Galerija planira otkup
četiri slike, i to:
1.
2.
3.
4.

J. F. Mucke: Karl Mergenthaler, ulje na platnu,
J. F. Mucke: Wilhelmine Mergenthaler, ulje na platnu,
Nepoznati autor: Theresa Mergentaler, ulje na platnu,
Nepoznati autor: Adam Mergentaler, ulje na platnu.
Županija u svom Proračunu, za otkup umjetnina planira iznos od 30.277,00 kuna.

2.4.

Restauriranje umjetnina

Na dijelu slika i skulptura, osobito starijih, pojavljuju se različita mehanička oštećenja, zbog
čega su na njima potrebni restauratorski radovi. Za restauraciju se planiraju dvije slike Koppay Joseph:
Julijina Antonija Normann Ehrenfels, ulje na platnu i Anton Aron: Konstantin grof Normann
Ehrenfels, ulje na platnu. Restauraciju bi obavili Hrvatski restauratorski zavod u Zagrebu u suradnji s
Restauratorskom radionicom u Osijeku.
Županija u svom Proračunu, za restauriranje umjetnina Galerije planira iznos od 22.680,00
kuna.
Galerija planira provoditi i pedagoški program koji ima za cilj posjet školama kako bi se djeca
upoznala s Galerijom kao kulturnom ustanovom i njezinim radom. Galerija bi se predstavila kroz
prezentacije u power pointu i različite edukativne materijale za interaktivne aktivnosti s djecom.
Za navedeni program Galerija likovnih umjetnosti predviđa programske troškove u iznosu od
648.127,00 kuna.
2.5.

Investicije

Zgrada Galerije likovnih umjetnosti, Osijek izgrađena je 1895. godine i zaštićeni je spomenik
kulture te je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske u Listu zaštićenih kulturnih
dobara. Tijekom vremena, a posebno uslijed ratnih oštećenja, u jesen 1991. godine, kada je zgrada
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nekoliko puta pogođena, pročelje zgrade je oštećeno i u iznimno je lošem stanju. Kako su dijelovi
fasade počeli otpadati, naročito dekorativni elementi, Županija je u 2011. godini financirala
postavljanje zaštitne mreže ispod strehe krova kako se ne bi ugrozili prolaznici, posjetitelji i djelatnici
Galerije, te je slijedom navedenog, potrebno u 2012. godini nastaviti s obnovom.
Županija u svom Proračunu, za obnovu pročelja Galerije planira iznos od 570.000,00 kuna.
Za svoju cjelokupnu djelatnost za 2012. godinu Galerija planira rashode u visini od
4.075.718,00 kunu (plaće, materijalni troškovi, programski troškovi te investicije) od čega Županija
planira u svom Proračunu izdvojiti 3.224.358,00 kuna.
Djelatnost Galerije financira Osječko-baranjska županija kao njezin osnivač (plaće,
materijalne troškove, programske troškove i investicije), Ministarstvo kulture, Grad Osijek te Galerija
vlastitim prihodima.
II.

JAVNE POTREBE U KULTURI

1.

FESTIVAL HRVATSKE TAMBURAŠKE GLAZBE OSIJEK

U svibnju 2012. godine održat će se XXXV. Festival hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku.
Ovaj je međunarodni Festival tradicionalno orijentiran na izvornu tamburašku glazbu Slavonije i
Hrvatske te okuplja najvrsnije tamburaške orkestre. Prvi Festival je organiziran davne 1961. godine.
Festival se organizira kao desetodnevna svečanost. Očekuje se sudjelovanje tridesetak
tamburaških orkestara, tamburaških zborova i malih sastava iz cijele Hrvatske te iz Slovenije,
Mađarske, Austrije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Predviđa se sudjelovanje oko 1000 izvođača.
Koncerti će se održati u Osijeku, Belom Manastiru, Vukovaru, Feričancima, Petrijevcima,
Našicama, Somboru i Pečuhu.
Troškovi festivala se planiraju u iznosu od 250.000,00 kuna. Festival će sufinancirati
Ministarstvo kulture, Osječko-baranjska županija, Grad Osijek, ZAMP Zagreb i sponzori.
2.

TAMBURAŠKI ORKESTAR OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

U našoj Županiji djeluju mnogi kvalitetni glazbenici - tamburaši koji sviraju po malim
sastavima te se stvorila potreba okupljanja tih glazbenika stvaranjem velikog seniorskog orkestra.
Stoga je 2006. godine osnovan Tamburaški orkestar Osječko-baranjske županije koji okuplja
ponajbolje tamburaše naše Županije u cilju promicanja, razvitka i unaprjeđenja tamburaške glazbe na
koncertnoj razini. Orkestar, koji okuplja 25 tamburaša, njeguje kvalitetnu tamburašku glazbu i
tamburicu kao autohtoni nacionalni instrument te skuplja glazbenu tamburašku literaturu i jača
suradnju sa srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu.
Orkestar će tijekom 2012. godine organizirati godišnji koncert koji će biti humanitarnog
karaktera u HNK-u u Osijeku "Nek tambura svira", sudjelovat će u nekoliko projekata: na revijalnom
međunarodnom festivalu seniorskih tamburaških orkestara "Međunarodni tamburaški festival", na
"Šokačkoj rapsodiji" u kojoj nastupa 100 tamburaša u dvorani Lisinski u Zagrebu te na Festivalu
hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku. Surađivat će s orkestrima iz susjednih zemalja i s društvom
"Šokadija" iz Zagreba i sudjelovati na njihovim projektima izvan Hrvatske.
Aktivnosti Orkestra će sufinancirati Osječko-baranjska županija, vlastitim prihodima te
sredstvima sponzora a troškovi programa se planiraju u iznosu od 128.000,00 kuna.
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3.

ĐAKOVAČKI VEZOVI

Đakovački vezovi su tradicionalna smotra izvornog folklora i narodnih običaja koja je
osnovana 1967. godine. To je manifestacija koja objedinjuje tri tradicije toga kraja: folklor,
gastronomiju i uzgoj konja. U 2012. godini će se održati po 46. put.
U okviru Vezova održava se oko pedesetak različitih priredbi od kojih jedanaest folklornih, a
to su Mali vezovi, nastup folklornog ansambla, pučko crkveno pjevanje u Samostanskoj crkvi, svečano
otvorenje, Đakovština u pjesmi i plesu, gosti u pjesmi i plesu, svečana povorka ulicama Đakova svih
sudionika, međunarodna smotra folklora, smotra folklora Hrvatske, smotra folklora Slavonije i
Baranje "Slavonijo zemljo plemenita" i druge. U poznatoj tradicionalnoj svečanoj povorci sudionika
ulicama Đakova sudjelovat će 60-tak folklornih skupina, 10-tak pasa hrvatske autohtone pasmine
Hrvatski ovčar, 40 svatovskih zaprega, 30 jahača, s oko 3000 sudionika iz zemlje i inozemstva.
Ujedno će se tiskati i časopis "Revija Đakovačkih vezova 2012."
Ostali programi koji se organiziraju u okviru Vezova su primjerice etnografska izložba u
Muzeju Đakovštine, koncerti sakralne glazbe u katedrali, izložba i degustacije vina i rakije, gastro
fest, etno modna revija, sajam tradicijskog obrtništva i rukotvorstva, likovne izložbe, doček pola Nove
godine i slični programi.
Folklorne priredbe Đakovačkih vezova su smotre izvornog folklora, narodnih običaja i
tradicije narodnog blaga koje se na taj način njeguje, čuva i prezentira. Na tisuće narodnih nošnji i
sudionika iz Slavonije i Baranje, cijele Hrvatske, Europe i svijeta donose pjesme, plesove i običaje
svog zavičaja.
Troškovi Vezova planiraju se u iznosu od 850.000,00 kuna. Sufinancirat će ih Ministarstvo
kulture, Osječko-baranjska županija, Grad Đakovo te sponzori i donatori.
4.

TAMBURAŠKO DRUŠTVO "DORA PEJAČEVIĆ" NAŠICE

Tamburaško Društvo "Dora Pejačević" iz Našica kontinuirano djeluje od 2002. godine. Sastoji
se od 60-tak mladih talentiranih tamburaša. To su učenici srednjih škola, studenti te nekadašnji učenici
Glazbene škole. Društvo je osvojilo niz prvih nagrada na natjecanjima tamburaških orkestara u svojoj
kategoriji.
Društvo u 2012. godini planira sudjelovati i organizirati niz koncerata i nastupa, te nastaviti
njegovati tamburašku glazbu ne samo u Našicama nego diljem Hrvatske i u inozemstvu. Sudjelovat će
na koncertima u Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Njemačkoj. Sudjelovat će i organizirati niz
humanitarnih i drugih prigodnih koncerata. Organizirat će "Pokladni koncert" te "Antunovski
koncert". Nastupit će na Memorijalu Dore Pejačević te sudjelovati u njegovoj organizaciji, organizirat
će koncert "Tambure in rock part III", nastupiti na Festivalu hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku te
na brojnim drugim koncertima, svečanostima i blagdanima kao što su prigodni božićni i novogodišnji
koncerti. Nadalje, Društvo nastavlja izdavati notne materijale za tamburašku glazbu.
Aktivnosti Društva će sufinancirati Grad Našice, Osječko-baranjska županija te sponzori, a
troškovi programa se planiraju u iznosu od 125.000,00 kuna.
5.

MEMORIJAL "FRANJO KREŽMA"

Memorijal "Franjo Krežma", održava se od 1968. godine, a u 2012. godini će se održati po
XXII. put. Memorijal je međunarodni susret mladih gudača koji se održava svake druge godine,
odnosno izmjenjuje se s Memorijalom "Darko Lukić". Održava se u spomen na mladog violinskog
virtuoza i skladatelja Franju Krežmu, koji je rođen u Osijeku. Memorijal okuplja mlade i perspektivne
gudače.
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Program Memorijala je organiziran u tri večernja koncerta. Nastupit će najbolji mladi gudači violinisti i violončelisti, učenici osnovnih i srednjih glazbenih škola, studenti muzičkih akademija iz
Hrvatske i inozemstva koji su u prethodnoj i tekućoj godini ostvarili najbolje rezultate na državnim i
međunarodnim natjecanjima. Treću večer nastupit će mladi istaknuti gudač - solista sa cjelovečernjim
koncertom.
Troškovi Memorijala se procjenjuju na 85.000,00 kuna, a sufinancirat će ih Osječko-baranjska
županija, Grad Osijek, Ministarstvo kulture te sponzori.
6.

STROSSMAYEROVI DANI

Strossmayerovi dani će se u 2012. godini održati jubilarni deseti put. To je kulturnoznanstvena manifestacija koja je u cijelosti posvećena liku i djelu đakovačkog biskupa i mecene Josipa
Jurja Strossmayera i njegovom doprinosu različitim područjima umjetnosti.
Tema 10. Strossmayerovih dana je "Kultura i znanost u prepisci Strossmayera i Račkog".
Program obuhvaća: znanstveni skup kojem će nazočiti članovi Aktiva profesora povijesti osnovnih i
srednjih škola iz pet slavonskih županija, likovnu izložbu "Biskup Strossmayer graditelj" u Muzeju
Đakovštine u suradnji sa Strossmayerovom galerijom starih majstora Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti iz Zagreba, te koncert Zagrebačke filharmonije u Đakovačkoj katedrali, koji se
tradicionalno održava svake godine za Strossmayerove dane. Tiskat će se prigodni katalog i Zbornik.
Troškovi se procjenjuju na 250.000,00 kuna, a sufinancirat će ih Ministarstvo kulture,
Osječko-baranjska županija te Grad Đakovo.
7.

OSTALE JAVNE POTREBE U KULTURI

Za ostale javne potrebe u kulturi raspisan je Natječaj za predlaganje Programa javnih potreba
u kulturi Osječko-baranjske županije za 2012 godinu. Natječaj je objavljen u Glasu Slavonije i na web
stranici Županije 24. listopada 2011. godine i otvoren je 30 dana od dana raspisivanja.
Natječaju se odazivaju ustanove, udruge i pojedinci s različitim kulturnim programima i
projektima s područja cijele Županije.
Javne potrebe u kulturi su kulturne djelatnosti, manifestacije i memorijali te programi i
projekti ustanova, udruga i pojedinaca od interesa za Osječko-baranjsku županiju te obuhvaćaju
sljedeća područja:
-

zaštitu kulturne baštine i arhivsku djelatnost,
izdavačku i knjižničarsku djelatnost te književne manifestacije,
likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost,
glazbenu, filmsku i multimedijsku djelatnost,
kazališnu djelatnost,
programe koji potiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,
kulturno-umjetnički amaterizam i
međunarodnu kulturnu suradnju.
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III.

FINANCIJSKI PLAN JAVNIH POTREBA U KULTURI OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU

Redni
broj
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Materijalni i
programski
troškovi
Ustanove kojima je osnivač Osječko-baranjska županija
Hrvatsko narodno
kazalište u Osijeku
Galerija likovnih
1.666.860,00
1.557.498,00
umjetnosti u Osijeku
Ukupno
Javne potrebe u kulturi
Festival hrvatske
tamburaške glazbe u
Osijeku
Tamburaški orkestar
Osječko-baranjske
županije
Đakovački vezovi
Tamburaško društvo
"Dora Pejačević"
Našice
Memorijal Franjo
Krežma
Strossmayerovi dani
Ostale javne potrebe
u kulturi
Ukupno javne
potrebe u kulturi
SVEUKUPNO
Institucije kulture

Rashodi za
zaposlene

Ukupno

11.787.000,00
3.224.358,00
15.011.358,00
45.000,00
45.000,00
100.000,00
40.000,00
30.000,00
10.000,00
800.000,00
1.070.000,00
16.081.358,00

Osječko-baranjska županija i Grad Osijek, kao suosnivači, sufinanciraju Hrvatsko narodno
kazalište u Osijeku u jednakim iznosima. Planiranim sredstvima se sufinanciraju plaće, materijalni
troškovi i programski troškovi u iznosu od 11.787.000,00 kuna.
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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. i 16/09.), Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na ______ sjednici __________________ 2011. godine

ZAKLJUČAK
o donošenju Programa javnih potreba
u kulturi na području Osječko-baranjske
županije za 2012. godinu

I.
Donosi se Program javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2012.
godinu.
II.
Sredstva za financiranje javnih potreba iz Programa osigurat će se u Proračunu Osječkobaranjske županije za 2012. godinu.
III.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
mr.sc. Zlatko Maksimović
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