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PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O
DAVANJU SUGLASNOSTI NA
STATUT HRVATSKOG
NARODNOG KAZALIŠTA
U OSIJEKU
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku (u daljnjem tekstu: Kazalište) uputilo je Osječkobaranjskoj županiji, kao osnivaču, zahtjev za davanje suglasnosti na Statut Hrvatskog narodnog
kazališta u Osijeku koji je usvojilo Kazališno vijeće na sjednici održanoj 19. rujna 2014. godine.
Temeljem odredbe članka 32. podstavak 6. Zakona o kazalištima ("Narodne novine" broj
71/06., 121/13. i 26/14.) propisano je da statut kazališta donosi Kazališno vijeće na prijedlog
intendanta uz suglasnost osnivača.
Osnivačka prava nad ovom kazališnom kućom Osječko-baranjska županija je preuzela
temeljem akta Ministarstva kulture i prosvjete Republike Hrvatske 22. veljače 1994. godine. Osječkobaranjska županija i Grad Osijek postali su osnivači Kazališta u jednakim dijelovima temeljem
Sporazuma o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Hrvatskim narodnim kazalištem u Osijeku sa
Županije na Grad zaključenim 21. studenoga 1996. godine s važenjem od 1. prosinca, a kasnije je taj
osnivački status potvrđen i člankom 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima
("Narodne novine" broj 13/97.).
Polazeći od Zakonom propisane obveze uređivanja međusobnih odnosa u odnosu na rad
Kazališta, Županija i Grad kao osnivači postupali su temeljem Sporazuma o pravima i obvezama u
zajedničkom financiranju rada Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku koji je zaključen 5. siječnja
1999. godine i dopunjen 30. prosinca 2006. godine ("Županijski glasnik" broj 3/99. i 1/07.). Županija i
Grad zaključili su 28. prosinca 2009. godine Sporazum o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku.
Stupanjem na snagu toga Sporazuma stavljen je izvan snage Sporazum iz 1999. godine s dopunom iz
2006. godine ("Županijski glasnik" broj 16/09.). Ovim Sporazumom uređene su osnove ustrojstva i
upravljanja Kazalištem, financiranje njegova djelovanja te međusobni odnosi koji se s tim u svezi
uspostavljaju. Radi usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima
("Narodne novine" broj 121/13.), 18. prosinca 2013. godine zaključen je Sporazum o izmjenama i
dopuni Sporazuma o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku ("Županijski glasnik" broj 3/14.).
Zakon o kazalištima koji je u primjeni od 1. siječnja 2007. godine do sada se dva puta
mijenjao i dopunjavao ("Narodne novine" broj 71/06., 121/13. i 26/14.).
U odnosu na osnovni tekst Zakona iz 2006. godine Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona
o kazalištima donesenim u rujnu 2013. godine promijenjen je način donošenja statuta kazališta te su
određene ovlasti Kazališnog vijeća i njegov sastav. Zakonom o izmjenama Zakona o kazalištima
donesenim u veljači 2014. godine precizno je razrađen postupak za imenovanje i razrješenje vršitelja
dužnosti intendanta.
S obzirom da je temeljem odredbi osnovnog teksta Zakona iz 2006. godine Kazalište
samostalno donosilo statut, a sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima iz
rujna 2013. godine potrebna je suglasnost osnivača na statut, Kazalište je izradilo cjelovit tekst
Statuta, kako bi osnivači imali uvid u temeljni opći akt ove ustanove.
Statut sadrži XXIII. poglavlja i 80 članaka kojima se uređuje prvenstveno status, naziv,
sjedište i djelatnost, osiguravanje sredstava za rad Kazališta, upravljanje i vođenje Kazalištem,
unutarnje ustrojstvo te ostala pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Kazališta u
skladu s propisima.
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Kazališno vijeće je na prijedlog intendanta usvojilo Statut Kazališta na sjednici održanoj 19.
rujna 2014. godine te je Kazalište dostavilo Statut Osječko-baranjskoj županiji radi davanja
suglasnosti.
Temeljem odredbe članka 30. točka 16. 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. i 2/13.) Skupština daje
suglasnost na statute ustanova i drugih pravnih osoba čiji je osnivač, te na statute drugih ustanova
kada je to predviđeno zakonom.
Budući da je Statut Kazališta usklađen s propisima, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske
županije donošenje akta koji u prijedlogu glasi:
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Temeljem članka 32. podstavak 6. Zakona o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06.,
121/13. i 26/14.) i članka 30. točka 16. 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. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na _____ sjednici _______________ 2014. godine

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut
Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku

I.
Daje se suglasnost na Statut Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u tekstu koji je utvrdilo
Kazališno vijeće na sjednici 19. rujna 2014. godine.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević

3

