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PRIJEDLOG UGOVORA O
FINANCIRANJU HRVATSKOG
NARODNOG KAZALIŠTA
U OSIJEKU U 2012. GODINI

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.
Sukladno važećim Zakonom o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06.) propisanoj obvezi
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.).
Temeljem odredbe članka 10. Sporazuma, osnivači zaključuju Ugovor o financiranju
Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku kojim uređuju međusobna prava i obveze glede osiguravanja
sredstava i uz to vezanih pitanja za rad Kazališta u Osijeku u 2012. godini, te sukladno članku 9.
razinu programa javnih potreba koju će zajednički financirati te druga pitanja sukladno Sporazumu.
Slijedom navedenoga predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije prihvaćanje Ugovora
o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2012. godini u tekstu koji glasi:
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Temeljem članka 18. stavak 1. Zakona o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06.), 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. i 16/09.) a u svezi sa člankom 10. Sporazuma o Hrvatskom narodnom
kazalištu u Osijeku ("Županijski glasnik" broj 16/09.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela
je na _______ sjednici __________________________ 2012. godine

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o
financiranju Hrvatskog narodnog
kazališta u Osijeku u 2012. godini

I.
Skupština prihvaća Prijedlog Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
u 2012. godini.
II.
Za potpisivanje Ugovora iz točke I. ovoga Zaključka u predloženom tekstu Skupština
ovlašćuje Župana Osječko-baranjske županije.
III.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
mr.sc. Zlatko Maksimović
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OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, zastupana po županu dr.sc.
Vladimiru Šišljagiću
i
GRAD OSIJEK, Osijek, Kuhačeva 9, zastupan po gradonačelniku Krešimiru Bubalu, dipl.oec.
zaključili su

UGOVOR
O FINANCIRANJU HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA
U OSIJEKU U 2012. 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, 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 2012. godini. Sredstva za rad Kazališta
obuhvaćaju sredstva za plaće zaposlenika, sredstva za materijalne troškove i troškove tekućeg
održavanja te sredstva za troškove izvođenja programa.
Članak 3.
Županija i Grad, kao suosnivači Kazališta, će u 2012. godini za sredstva iz članka 2. osigurati
jednake iznose i to svaka ugovorna strana iznos u visini od 11.787.000,00 kuna.
Članak 4.
Sve financijske obveze koje glede osiguranja sredstava za rad Kazališta jedna od ugovornih
strana preuzme mimo ovog Ugovora, ne obvezuju drugu ugovornu stranu.
Članak 5.
Troškove poslovanja Kazališta, izvan okvira utvrđenih ovim Ugovorom, Kazalište će
podmiriti sredstvima osiguranim iz drugih, zakonom predviđenih izvora.
Članak 6.
Ugovorne strane konstatiraju da će se način pokrivanja gubitka Kazališta utvrditi Aneksom
ovom Ugovoru.
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Članak 7.
Ovaj Ugovor je sastavljen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 2 (dva) zadržava svaka
ugovorna strana a 2 (dva) pripadaju Kazalištu.
Klasa:
Urbroj:
U Osijeku,

Za Osječko-baranjsku županiju

Za Grad Osijek

Župan

Gradonačelnik

dr.sc. Vladimir Šišljagić

Krešimir Bubalo, dipl.oec.
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