Na temelju članka 52. Zakona o kazalištima (»Narodne novine« broj 71/06) i članka
31. Statuta Grada Šibenika, Gradsko vijeće Grada Šibenika na sjednici održanoj 14. travnja
2010. godine, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku
I. PREDMET ODLUKE
Članak 1.
Šibensko kazalište osnovano je Odlukom o osnivanju kazališne kuće – Šibenskog kazališta
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 4/95) te njenim izmjenama i dopunama
objavljenim u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», broj 8/95, 4/98 i 9/02.
Odlukom Gradskog vijeća od 19.prosinca 2006.godine, Odluka o osnivanju kazališne kuće –
Šibenskog kazališta usklađena je s odredbama Zakona o kazalištima.
Ovom Odlukom usklađuju se opći akti postojeće kazališne kuće Šibensko kazalište sa
odredbama Zakona o kazalištima («Narodne novine», broj 71/06), na način da se dosadašnja
kazališna kuća preustrojava u kazalište, sa svrhom trajnog obavljanja kazališne djelatnosti,
sukladno odredbama Zakona o kazalištima i Zakona o ustanovama.
Kazalište kao pravni sljednik kazališne kuće je javna ustanova od interesa za Grad Šibenik
koja djelatnost obavlja kao javnu službu.
II. NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 2.
Naziv kazališta glasi: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU.
Skraćeni naziv kazališta glasi: HNK u Šibeniku.
Sjedište kazalište je u Šibeniku, ul. Kralja Zvonimira br. 1.
III. DJELATNOST
Članak 3.
Djelatnost Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku je :
-

priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i
drugih scenskih djela;
organizacija javnog izvođenja predstava gostujućih kazališta i kazališnih družina;
organizacija javnog izvođenja koncerata i glazbeno-scenskih djela, te drugih
manifestacija od interesa za Grad Šibenik.
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Uz djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, odnosno djelatnosti upisane u sudski registar,
Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku može obavljati i druge djelatnosti koje služe za
obavljanje navedenih djelatnosti, ako se one uobičajeno i u manjem opsegu obavljaju uz
navedene djelatnosti.
Članak 4.
Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku organizira Međunarodni dječji festival Šibenik –
Hrvatska (u daljnjem tekstu: Festival), manifestaciju dječjeg stvaralaštva i stvaralaštva za
djecu.
U ostvarivanju svojih ciljeva Festival osobito:
-

-

organizira godišnji manifestacijski dio Festivala, koji se sastoji od lutkarskih,
dramskih, glazbenih, glazbeno-.scenskih, filmskih, televizijskih, literarnih, likovnih i
radioničkih priredbi, u izvođenju ansambala i pojedinaca iz Hrvatske i inozemstva;
organizira stručne skupove, studijske razgovore i savjetovanja o stvaralaštvu za djecu
i dječjem stvaralaštvu;
organizira i provodi natječaje za dramske i lutkarske tekstove te dječje likovne i
literarne radove;
organizira informativno-promidžbenu djelatnost u svezi s problematikom Festivala i
stvaralaštva za djecu i dječjeg stvaralaštva;
razvija suradnju s ostalim srodnih hrvatskim i inozemnim manifestacijama, te
međunarodnim organizacijama i institucijama;
organizira i obavlja poslove i aktivnosti u svezi s unapređivanjem stvaralaštva za djecu
i dječjeg stvaralaštva;
organizira i ostale oblike estetskog, umjetničkog i kreativnog rada s djecom i za djecu.

IV. VLASNIK I OSNIVAČ
Članak 5.
Osnivač i vlasnik Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku i Međunarodnog dječjeg festivala
je Grad Šibenik.
Sjedište osnivača je u Šibeniku, Trg palih branitelja Domovinskog rata broj 1.

V. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 6.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Hrvatskog narodnog
kazališta u Šibeniku radi ostvarivanja kazališne djelatnosti.
Unutarnje ustrojstvo i način rada Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku uredit će se
Statutom i posebnim aktom.

2

VI. UPRAVLJANJE
Članak 7.
Hrvatskim narodnim kazalištem u Šibeniku upravlja ravnatelj.
Ravnatelj organizira i provodi umjetnički program, organizira i vodi poslovanje, predstavlja i
zastupa kazalište, vodi poslovnu politiku i odgovoran je za zakonitost rada.
Zadaće i ovlasti ravnatelja pobliže se utvrđuju Statutom.
Ravnatelj može, sukladno statutu, kazališnom vijeću predložiti imenovanje pomoćnika
ravnatelja.
Članak 8.
Ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku se imenuje na temelju javnog natječaja
sukladno odredbama Zakona o kazalištima, ove Odluke i statuta.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
• VSS, društvenog ili humanističkog usmjerenja,
• prijedlog četverogodišnjeg programa rada.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine, a istekom mandata može biti ponovno
imenovan.
Ravnatelja imenuje i razrješava predstavničko tijelo osnivača na prijedlog kazališnog vijeća.
Način i postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja propisat će se Statutom.
Članak 9.
Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku ima sedam članova od kojih četiri
člana imenuje predstavničko tijelo osnivača iz reda uglednih umjetnika i djelatnika u kulturi,
koji nisu djelatnici županijskog ureda državne uprave nadležnog za poslove kulture županije
na čijem području kazalište djeluje, odnosno gradskog ureda nadležnog za poslove kulture, a
tri člana iz svojih redova biraju stručni djelatnici Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku
većinom glasova svih stručnih djelatnika.
Mandat članova kazališnog vijeća je četiri godine.
Članovi kazališnog vijeća imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad u visini koju odredi
osnivač i koja se isplaćuje na teret osnivača.
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Članak 10.
Kazališno vijeće:
– na prijedlog ravnatelja potvrđuje godišnji program rada kazališta, koji mora biti sukladan s
osnovnim programskim i financijskim okvirom iz članka 27. stavka 3. Zakona o kazalištima,
– prati ostvarivanje programa te njegovo financijsko i kadrovsko izvršavanje,
– razmatra i usvaja programska i financijska izvješća ravnatelja,
– na prijedlog ravnatelja, donosi statut i druge opće akte kazališta,
– obavlja i druge poslove određene zakonom i statutom.
Članak 11.
Ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku rukovodi i upravlja Festivalom.
Festivalsko vijeće je stručno i savjetodavno tijelo Festivala.
Festivalsko vijeće ima predsjednika i 9 članova.
Gradonačelnik Grada Šibenika po položaju je predsjednik Festivalskog vijeća.
Članovi Festivalskog vijeća po položaju su župan Šibensko-kninske županije, zamjenik
gradonačelnika Grada Šibenika zadužen za područje kulture, ravnatelj Hrvatskog narodnog
kazališta u Šibeniku i predsjednik Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u
Šibeniku.
Tri člana Festivalskog vijeća imenuje Ministar kulture Republike Hrvatske, iz reda javnih
kulturnih djelatnika Republike Hrvatske, na vrijeme od četiri godine.
Dva člana Festivalskog vijeća imenuje Gradsko vijeće Grada Šibenika iz reda javnih i
kulturnih djelatnika grada Šibenika, na vrijeme od četiri godine.
Članak 12.
Festivalsko vijeće utvrđuje dugoročne i godišnje planove ostvarivanja djelatnosti, zadataka i
ciljeva Festivala, raspravlja o osnovnoj namjeni orištenja sredstava koja se osiguravaju za
ostvarivanje djelatnosti, zadataka i ciljeva Festivala, daje prethodnu suglasnost na financijski
plan i program Festivala, usvaja izvještaj o ostvarivanju djelanosti, zadataka i ciljeva
Festivala, razmatra pravila Festivala i druge akte te zaključni račun Festivala.
VII. SREDSTVA ZA RAD
Članak 13.
Sredstva za rad Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku osiguravaju se iz sljedećih izvora:
- iz proračuna Grada Šibenika kao osnivača,
- iz drugih proračunskih izvora,
- iz prihoda ostvarenih djelatnošću kazališta, te
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- iz drugih važećim propisima dopuštenih izvora, a posebice iz zaklada, sponzorstva, darova i
drugih sličnih prihoda .
Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku može stjecati sredstva i obavljanjem djelatnosti koje se
povremeno obavljaju a koje su u funkciji kazališta i pridonose učinkovitosti poslovanja i
pozitivnom rezultatu kazališta.
Članak 14.
Sredstva za ostvarivanje Festivala osiguravaju se:
-

iz proračuna Grada Šibenika kao osnivača,
iz proračuna Šibensko-kninske županije,
iz proračuna Republike Hrvatske,
iz prihoda ostvarneih djelatnošću Festivala, te
iz donacija, sponzorstva, zaklada, fondacija i drugih izvora prihoda u skladu sa
zakonom.

VIII. DOBIT I POKRIVANJE GUBITKA
IX. ODGOVORNOST ZA OBVEZE
Članak 15.
Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku za svoje obveze prema trećima odgovara cjelokupnom
svojom imovinom.
X. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
Članak 16.
Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zastupa i predstavlja Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku samostalno i
pojedinačno bez ograničenja do iznosa od 100.000,00 kuna, a preko te vrijednosti do iznosa
od 200.000,00 kuna uz prethodnu suglasnost Kazališnog vijeća, a iznad iznosa od 200.000,00
kuna uz prethodnu suglasnost Kazališnog vijeća i osnivača.
Pravni posao kojim se stječu, opterećuju ili otuđuju nekretnine u vlasništvu Hrvatskog
narodnog kazališta u Šibeniku, ravnatelj ne može zaključiti bez suglasnosti osnivača, bez
obzira na njihovu vrijednost.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, predsjednik Kazališnog vijeća zastupa Hrvatsko
narodno kazalište u Šibeniku u svim poslovima koje Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku
sklapa s ravnateljem.
XI. PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I
HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ŠIBENIKU
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Članak 17.
Osnivač donosi odluku o nazivu i sjedištu kazališta, te o promjeni naziva i sjedišta, daje
prethodnu suglasnost na promjenu djelatnosti kazališta, donosi odluke o statusnim
promjenama i prestanku kazališta, te druge odluke u okviru zakonskih ovlaštenja osnivača.
Pri donošenju odluka koje se tiču osnivanja, statusnih promjena, prestanka i tijeka djelovanja
Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku, osnivač je vezan odlukama nadležnog ministarstva
i drugih državnih tijela, donijetih u okviru njihovih nadležnosti.
Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku je dužno:
.- obavljati kazališnu djelatnost za koju je osnovano,
- djelovati u cilju potpune profesionalizacije dramskog ansambla kazališta,
.- izvješćivati osnivača o radu i poslovanju na način i u rokovima u skladu sa zakonom,
.- izvršavati obveze sukladno zakonu, provedbenim propisima, svojim općim aktima i
odlukama osnivača.
XII. STATUS POSTOJEĆEG RAVNATELJA
Članak 18.
Postojeći ravnatelj Šibenskog kazališta nastavlja obavljati svoje poslove i zadaće do isteka
mandata na koji je imenovan odlukom osnivača, po odredbama zakona, ove Odluke i Statuta
Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku.
XIII. AKTI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ŠIBENIKU
Članak 19.
Akti Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku su Statut i drugi opći akti.
Kazališno vijeće donijet će na prijedlog ravnatelja Statut Hrvatskog narodnog kazališta u
Šibeniku najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke i konstituiranja članova
Kazališnog vijeća.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Do donošenja Statuta iz članka 20. stavak 2. ove Odluke primjenjuje se postojeći Statut
Šibenskog kazališta i svi drugi akti, ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovom
Odlukom.
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Članak 21.
Izmjene i dopune ove Odluke valjane su samo ako su sačinjene u pisanoj formi, a donose se
na način propisan za donošenje ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasilu osnivača.

KLASA: 612-01/10-01/2
URROJ: 2182/01-05-10-2
Šibenik, 14. travnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
mr. sc. Goran Grguričin, v.r.
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