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Osječko-baranjska županija i Grad Osijek postali su suosnivači Hrvatskog narodnog kazališta
u Osijeku u jednakim dijelovima 1. prosinca 1996. godine temeljem Sporazuma o prijenosu dijela
osnivačkih prava nad Hrvatskim narodnim kazalištem u Osijeku, zaključenim 21. studenoga iste
godine ("Županijski glasnik" broj 6/96.). Njihov status suosnivača kao takav naknadno je bio utvrđen i
člankom 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima ("Narodne novine" broj 13/97.).
Svoje međusobne odnose suosnivači su regulirali Sporazumom o pravima i obvezama u
zajedničkom financiranju rada Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, zaključenim 5. siječnja 1999.
godine te dopunjenim 30. prosinca 2006. godine ("Županijski glasnik" broj 3/99. i 1/07.), a 28.
prosinca 2009. godine sklopili su novi Sporazum o Hrvatskom narodnom kazalištu ("Županijski
glasnik" broj 16/09.).
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima ("Narodne novine" broj 121/13.)
izmijenjena je odredba članka 31. stavak 1. Zakona o kazalištima, kojom je reguliran broj i sastav
članova kazališnih vijeća, tako da kazališna vijeća imaju pet ili sedam članova, od kojih većinu imenuju
predstavnička tijela osnivača iz reda uglednih umjetnika i radnika u kulturi, koji nisu državni službenici
ureda državne uprave u županiji na čijem području kazalište djeluje, odnosno gradskog ureda nadležnog
za poslove kulture, najmanje jedan član bira se iz redova kazališnih umjetnika, a jedan iz redova
zaposlenika. Prema stavku 8. toga članka Zakona, Kazališno vijeće može se konstituirati kada je
imenovana većina članova kazališnog vijeća. Preostale odredbe toga članka Zakona ostale su
neizmijenjene te i nadalje broj članova kazališnog vijeća kazališta koje ima više osnivača mora biti
razmjeran osnivačkim udjelima, odnosno utvrđen osnivačkim aktom, statutom i međusobnim ugovorom
osnivača (članak 31. stavak 3. Zakona). Način imenovanja, izbora i razrješenja članova kazališnog
vijeća, uređuju se aktom o osnivanju i statutom, a mandat članova kazališnog vijeća je četiri godine
(članak 31. stavak 4. i 5. Zakona).
Radi usklađivanja s odredbama Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima
("Narodne novine" broj 121/13.) u dijelu koji se odnosi na određivanje broja članova Kazališnog vijeća,
Osječko-baranjska županija i Grad Osijek, kao osnivači, potpisali su 18. prosinca 2013. godine
Sporazum o izmjenama i dopuni Sporazuma o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku ("Županijski
glasnik" broj 3/14.), prema kojem Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku ima sedam
članova, od kojih po dva člana imenuju predstavnička tijela osnivača iz reda uglednih umjetnika i
radnika u kulturi, koji nemaju zakonske zapreke za imenovanje na tu dužnost utvrđene Zakonom o
kazalištima, dva člana biraju se iz reda kazališnih umjetnika zaposlenih u Kazalištu, a jedan se bira iz
reda svih zaposlenika.
Sukladno članku 40. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku propisano je da član
kazališnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan, te u tom
slučaju mandat novom članu kazališnog vijeća traje do isteka mandata člana kazališnog vijeća umjesto
kojega je imenovan.
Slijedom navedenog, Komisija za izbor i imenovanja je na 8. sjednici 8. prosinca 2017. godine
odlučila predložiti Županijskoj skupštini razrješenje Josipa Uglika i Ivice Završkog, dužnosti članova. Za
nove članove kojima će mandat trajati do isteka mandata članova umjesto kojih su imenovani, Komisija
za izbor i imenovanja predlaže da se za članove Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u
Osijeku, kao predstavnici Osječko-baranjske županije, imenuju:
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dr. sc. Gordana Lesinger - asistentica je na Katedri za medijsku kulturu Odjela za kulturologiju
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Područja njezina znanstvenog interesa su
komunikologija, masovni mediji, odnosi s javnošću; profesionalna etika u novinarstvu. 2008. stekla je
akademski naziv sveučilišnog specijalista ekonomije na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
2005. diplomiranog novinara na Sveučilištu u Zagrebu i 1999. diplomiranog ekonomista na Sveučilištu
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Godine 2002. završila je Londonsku školu za odnose s javnošću,
2004. Nizozemsku kraljevsku akademiju "Government Communication", 2004 - 2006. NATO (CICA)
komunikacijsku školu te 2009. Školu za odnose s javnošću Fakulteta političkih znanosti. Objavila je više
znanstvenih radova i sudjelovala je na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.
dr. sc. Nedeljko Bosanac - vijećnik Županijske skupštine, sveučilišni profesor u mirovini. 1973.
godine diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Na istom je Fakultetu završio poslijediplomski
studij, te obranio magistarski rad godine 1976. Doktorsku je disertaciju pod naslovom "Zanatska
privreda na području ZO Osijek" obranio 1987. godine. Osim šest objavljenih knjiga, objavio je i niz
znanstvenih članaka u različitim znanstvenim časopisima, cijeli niz novinskih članaka, intervjua te
aktivno sudjelovao na različitim međunarodnim i domaćim skupovima. Različita gospodarska pitanja
glavna su istraživačka tema njegovih radova. Raščlamba znanstvene djelatnosti dr.sc. Nedeljka Bosanca
ukazuje da se radi o znanstveniku koji je vrlo aktivan i uspješan. Na to upućuje broj i raznovrsnost
objavljenih radova, ali i utjecaj koji ti radovi imaju na razvoj znanosti, a posebice njezinu primjenu u
praksi.
Stoga Komisija za izbor i imenovanja predlaže Županijskoj skupštini donošenje Rješenja u
tekstu koji glasi:
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Temeljem članka 31. stavak 1. Zakona o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06., 121/13. i
26/14.), članka 7. stavak 2. Sporazuma o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku ("Županijski glasnik"
broj 16/09. i 3/14.) i članka 30. točka 22. 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 ____________________ 2017. godine

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog
vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku

I.
U Kazališnom vijeću Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, kao predstavnici Osječkobaranjske županije, razrješuju se:
1.
2.

Josip Uglik i
Ivica Završki.

II.
U Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, kao predstavnici Osječko-baranjske
županije, imenuju se:
1.
2.

dr. sc. Gordana Lesinger i
dr. sc. Nedeljko Bosanac.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:
URBROJ:

Predsjednik
Dragan Vulin
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