
REB UBLI KA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SPLIT

GRADONAČELNIK

KLASA: 612-01/14-01/0107
URBROJ: 2181/01-01-14-03
Splil, 30. rujna 2014. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
nlr predsjednika mr.sc. Boris Ćurković, dipl. iur.

- ovdje.

PREDMET: Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena
Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Split,
- daje se mišljenje

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita" broj
17/09, 11/10, 18113,39113 i 46/13 - pročišćeni leksl), Gradonačelnik Grada Splita dana 30.
rujna 2014. godine, daje pozitivno mišljenje na Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na
Prijedlog izmjena Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Split.

DOSTAVITI:
({'Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje2:Službi za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru, pročelniku Siniši Kuki, ovdje
3. Pismohrani, ovdje



KAZALIŠNO VIJEĆE
HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA
SPLIT

Ur. br.: 01-~. /14

Split, 22. srpnja 2014. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SPLIT

Služba za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru

pročelnik, gospodin Siniša Kuko

PREDMET:

Poštovani,

a) Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta HNKSplit od 03.srpnja 2014. godine

bl Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta HNKSplit od 22. srpnja 2014. godine

prethodna suglasnost, traži se

Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Split je na sjednici održanoj dana 03. srpnja 2014.
godine utvrdilo Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta HNKSplit. Osnove za izradu ovog Prijedloga
Odluke o izmjenama Statuta HNK Split su: važeći Statut HNK Split, Zakon o kazalištima (Narodne
novine 71/06, 121/13, 26/14), osobito Odluka o proglašenju zakona o izmjenama Zakona o
kazalištima NN26/14 od 25. veljače 2014. godine.
Nadalje, na sjednici održanoj dana 22. srpnja 2014. godine Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog
kazališta Split je utvrdilo Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta HNK Split, a kojom se mijenja
djelatnost HNKSplit.

TemelJem članka 29. stavka 1. toč.6. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Split ićianka 32.
podstavka 6. Zakona o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06, 121/13, 26/14), dostavljamo
Vam prijedloge navedenih Odluka radi davanja prethodne suglasnosti.

S poštovanjem,

~~~\nSJEDNICA KAZALIŠNOG VIJEĆA

< \\:"\~
e S~~ =~Il'.~.....~::;"'Y' Inga Tomić.Koludrović',,~

U privitku:
Prijedlog Odluke Kazoliš;;og ..•.ijeća e utvrđi ..•.anju Prijedloga Odluke e iz:r:jer:: Statuta Hr •.atskcg

narodnog kazališta Split od 03. srpnja 2014. godine,
- Prijedlog Odluke Kazališnog vijeća o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjeni Statuta Hrvatskog
narodnog kazališta Split od 22. srpnja 2014. godine.



Na temeiju članka 29. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Split, Kazališno vijeće Hrvatskog
f\arodnog kazališta Split na sjednici održanoj dana 03 sr'onJa2014. godine, donosi:

ODLUKU

I.

Utvrđuje se prijedlog Odluke e 'zmjem Statuta Hr"atskog narodnog kazališta Split u teKstu !<OJi
se nalazi u privitku ove Odluke.

Prijedlog iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke.

ll.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ur. br.: 01-.Ji"o 114.

Split, 03. srpnja 2014. godine

,
Predsjednica Kazališnog vijeća:

Inga Tomić-Koludrović



Na temeiju članka 32. Zakona o kazalištima ("Narodne novine", broj 71/06, 121/13. 26114),
Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Split. na prijedlog intendanta, nakon pribavljene
suglasnosti Gradskog vIJeća Grada Splita KLASA: • URBROJ: od
______ , na svoJoJ~ Sjednici dana _ __ _ donosi:

ODLUKU
O IZMJENAMA STATUTA

HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA SPLIT

Članak 1.
U Statutu HNK Split od 04. prosinca 2013. godine mijenja se članak 16. i glaSi:

(l) Intendanta Kazališta, nakon provedenog javnog natječaja, na prijedlog Kazališnog vijeĆa, imenuje i
razrješava Gradsko vijeće Grada Splita, a potvrđuje ministar kulture.
(2) Imenovanje i razrješenje vršitelja dužnosti intendanta Kazališta obavlja se na isti način, bez
provođenja javnog natječaja I potvrđivanja ministra kulture.
(3) Ako u skladu sa stavkom 1. ovog članka na dan isteka mandata ne bude razriješen intendant
Kazališta i imenovan novi intendant Kazališta, odnosno vršitelj dužnosti intendanta, intendanta
Kazališta kojemu je istekao mandat razriješit će ministar kulture i imenovati vršitelja dužnosti
intendanta Kazališta bez provođenja javnog natječaja.
(4) Vršitelj dužnosti intendanta kojeg je Imenovao ministar kulture obavlja svoju dužnost do
imenovanja intendanta Kazališta, odnosno vrŠitelja dužnosti intendanta Kazališta u skladu sa stavkom
1. ovoga članka.
(5) Ministar kulture ovlašten je imenovati vršitelja dužnosti intendanta Kazališta i u drugim slučajevima
u kojima intendantu Kazališta prestaje mandat, odnosno ovlast vršiteiju dužnosti intendanta Kazališta,
a osnivač nije postupio u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.
(6) Ako ministar kulture ne potvrdi akt o imenovanju ili razrješenju Intendanta iz stavka 1. ovoga
članka u roku od 30 dana, računajući od dana dostave akta na potvrdU, smatrat će se da je potvrda
dana.
(7) Intendant se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine i može biti ponovno imenovan.
(8) Intendant se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada koji obavezno
sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Članak 2.
U članku 29. stavku 1. točki 10. brišu se riječi,.l usvaja".

Članak 3.
Ove izmjene Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnOJ ploči Kazališta.

PREDLAGATELJ: DONOSITELJ:

HNK Split
v.d. intenc!anta
Vesna Čotić

Kazališno vijeće HNK Split
predsjednica
Inga Tomić - Koludrović

Odluka o izmjenama Statuta HNK Split objavljena na oglasnoj ploči
__________ 2014. godine te je stupila na snagu dana

Utvrđuje se da je ova
Kazališta dana
________ 2014. godine.



Na temelju članka 29. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Split, Kazališno vijeće Hrvatskog
narodnog kazališta Split na sjednici održanoj dana 22. srpnja 2014. godine, donosi:

ODLUKU

I.

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Split u tekstu kOJi
se nalazi u privitku ove Odluke.

Prijedlog IZ stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom dOnošenja.

Ur. br.: 01-//4- __/14.

Split, 22. srpnja 2014. godine

Predsjednica Kazališnog vijeća:

Inga ,Tomić-Koludrović



Na temeijU članka 32. Zakona o kazalištima ("Narodne novine", broJ 71/06, 121/13, 26114),
Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Split MBS: 060148622, orB: 69204356406, na prijedlog
v.d. intendanta, nakon pribavljene suglasnosti Gradskog vijeća Grada Splita KLASA: _
URBROJ: od , na svojoJ _ Sjednici dana _
donosi:

ODLUKU
o izmjeni Statuta

Hrvatskog narodnog kazališta Split

Članak 1.

Članak 7. stavak 1. Statuta HNK Split od 04. prosinca 2013. mijenja se i to tako aa isti sada glasi;

"Djelatnost Kazališta je:

javno izvođenje opernih, dramskih i baletnih umjetničkih djela i ostalih odgovarajućih
oblika glazbeno. scenske umjetnosti,

organiziranje dramskih, glazbenih i glazbeno • scenskih priredbi u izvođenju gostujućih
ansambala, te organizaciJa kazališnih festivala -Splitsko Ijeto- J -Marulićevi dani - Festival
hrvatske dramske riječi N,

obrazovanje opernih, dramskih i baletnih umjetnika.

prodaja proizvoda povezanih uz Kazalište j kazališnu djelatnost unutar kazališne zgrade i to
trgovina na malo knjigama, papirnatom robom i drugo,

pružanje ugostiteljskih usluga u okviru kazališne kavane j aperitiv bara,

pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa i bez usluživanja (u prijevoznom
sredstvu, na priredbama i sL) l opskrba tom hranom (catering) za potrebe svojih korisnika,

pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti I to potrebne za izvedbu kazališnih predstava,
koncerata i opera ill plesnih priredbi i drugih scenskih priredbi."

Ćlanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Kazališta.

PREDLAGATEU: DONOSITEU:

HNK Split
v.d. intendanta
Vesna Čotić

Kazališno vijeće HNK Split
predsjednica '
Inga Tomić - Koludrović

oglasnoj ploči
snagu dana

Odluka o izmjenama Statuta HNK Split objavljena na
__________ -2014. godine te je stupila na

Utvrđuje se da je ova
Kazališta dana
___________ 2014, godine.
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(3, <azalište Je Javna ustanova j ••"nalsnu djelatnost obavija h.ao Javnu si,iŽbl,
(4) Kazalište l:Ilil status nac'onalnoga k.ezailšta,
(5) Kazalište Je upisano l: r:?eglstar ,rgovačkog suda u S;Jlltu Dod maticnlr:-i brOJen' LJ:JISc (r-'5S)
060248622.

(6) r-1at,čni broJ Kazališta je 03156648, osobni IdentlfikacJJskl broJ 69204356406
(7) kazalište Je upisano u Očevidnik kazališta kO)1 vodi 1'11f!1starstvo k:ulturt~ u U:Jlsnom listu ;t' •• Z-
043/1.

(8) Kazalište stupa u pravni promet S treĆIm osobama samostalno. Za preuzete obveze odgov3,a
cijelom svojom ImOVinom. OsnlVaćodgovara za ObvezeKazališta solidarno I neograničeno.

DJelatnos~
Ćlanak 7.

(I) Djelatnost Kazališta Je.

Izvođačka umjetnost - pripremu i izvedbu kazališnih predstava, koncerata i opera ili p;esnih
priredbi i drugih scenskih priredbI,

organiziranje dramskih, glazbenih iglazbeno - scenskih priredbi u izvođenju gostujućih
ansambala, te organizacija kazališnih festivala ~Splitsko Ijeto~ i '"Marulićevi dani - Festival

hrvatske dramske riječiH,
obrazovanje opernih, dramskih i baletnih umjetnika.
pomoćne djelatnosti u izvođačkOj umjetnosti - pomoćne djelatnosti u izvođačkOj umjetnost!
potrebne za Izvedbu kazališnih predstava, koncerata I opera lli plesnih priredbi i drugih
scenskih priredbi,
rad umjetničkih objekata - rad koncertnih i kazališnih dvorana te ostalih umjetničkih
objekata,
izdavanje knjiga. periodičnih publikaCija I ostale izdavačke dJelatnosti,
proizvodnJa, distribucija filmova, videofilmova I teleVIZIjskog programa,
djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa,
umnožavanje Snimljenih zapisa,
trgovina na malo proizvodima za kulturu I rekreaCijU LJ SpecijaliZiranim prodavaOnicama i
trgovina na malo ostalom robom u speCijaliZiranim prodavaonicama,
trgovina na malo preko pošte i interneta,
ostale dJelatnosti pflpreme I usluživanja hrane, dJelatnostl pripreme i usluživanja pića za
potrebe SVOjihkorisnika.

(2) Pored djelatnosti upisanih LJ sudski registar Kazalište može obavljati i druge djelatnosti, ukoliko
služe osnovnoj djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu
djelatnost.

Znak
Članak 8.

(l) Kazalište ima znak.

(2) Znak Kazališta je pravokutnog oblika a činJ ga tlocrt DiokleCijanove palače sa stiliziranim
suncem LJ sredini palače i upisanom godinom izgradnje zgrad~ Kazališta.
(3) Znak Kazališta rabi se na memorandumu Kazališta, kazališnim izdanJima, kao i na drugim
priMarnim i sekundarnim sredstvima komunikaCije. Znak Jedopunjen karakterističnom tipografijom
sa punim nazivom Kazališta.
(4) o načinu korištenja znaka odlUČUJeintendant.

Pečat
Članak 9.

(1) Kazalište ima pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, na ,",ajem Je polukružno velikim
štampanim slovima upisano "HRVATSKONARODNOKAZALIŠTE" i u sredini "SPLTT".
(2) Svaki pečat ima sVOjredni brOJ.
(3) Odluku o broJ~ pečata, načinu njihovog kOrištenja i čuvanja donOSIInte!1dant.



•

,1;1d'u"'d'1I1: Hl[t"r'.l<!rll",

(lanak Lc,.
(l lr~tend"ntd :<"zallšta, '1iii<Or. provedp.nog Javnog :"ldt:.;:aJ<l, ni'! prijedlog Kazailsnog.Jlj€ca.
;m::j1Gje G'ads;"c ~:JCCCGrada SplIta, ,~potvrđuje ministar kultwt'
(2) IntE'ndant se 1111enLlJC nil vri)er~e :)(1 četiri (4) godine! moie biti ponovno imenova".
(3; !'ltcndant sc rnenu]c na teme'ju plediozenog četverogodlšnjeq crograrr,iJ radi'! kni CCilvezno
sadrži financijski I kadrovS~1 plan OSlviHl?f1J2 pre:::loiencg orograma

UVJeti la 'rnenov"anJe ntenca'-':il
Članak 17

(1) Za !Otenda!"'!!a Kaza!išta može bl~i Imenovana osoba afilm rar,a na pOdrUĆJU lo:uitur~ I UrTlletnos,:i,
)"CJd Ispunjava sljeOeće uvjete:

završen predcjplomskl i diplomski sveučilišni studij itlntegr:rani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistIčki diplomski stručni studij, k.ao j osoba koja Je stekla ,,,soku
stručnu spremu sukladno prcpisima koji su bill na snaz' prije stupanja na snagu Zako~a o
znanstvenoj djelatnosti i Visokom obrazcvanJ~ (f\;N 123/03, 198/03, 105,'04, 174/04,
02/07, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13}: s podruČja društvenih lli humanističkih znanosti ili
umjetničkog područja;
pet godina radnog iskustva u kazališnOJ djelatnosti ili la godina rada u struCi,
znanje najmanje jednog stranog Jezika.

(2) Kandidat za Intendanta obavezno podnOSI prijedlog četverogodiŠnjeg programa rada sukladno
Zakonu o kazalištima.

Natječaj za imenovanje intendanta
Ćlanak 18.

(1) Natječaj za imenovanje intendanta raspisuje I provodi Kazališno vijece.
(2) Natječaj se raspiSUje najkasnije godinu dana prije isteka mandata intendanta.
(3) Prije raspisivanja natječaja osnivač Kazališta, uvažavajući umjetničke kriterije, utvrđUje
osnovni programski i financijski okVir za sljedeće četverogodiŠnje razdoblje sukladno Zakonu o
kazalištima.
(4) Programski i financijski okVir čine sastavni dio natječaja za imenovanje intendanta i dostupni su
kandidatima na UVid.

Članak 19.
(1) Natječaj za imenovanje intendanta objaVljuje se U dnevnom tisku i u "NarodnIm novinama".
oSim dijela kOJIse odnosi na programski i financijski okv~r.::a Sljedeće četverogodišnje razdoblje.
(2) U javnom natječaju obJavljujL: se:

UVjeti kOJemora IspunjavatI kandidat za Intendanta,
vrijeme na kOJese Imenuje intendant,
isprave i dokumenti kOjima kandidati dokaZUJU Ispunjenje uVjeta za intendanta,
pravo na uvid u utvrđeni programski i finanCijski okvir, u iZVjeŠće o poslovanju
ostvarenom programu te kadrovske i fmancijske pokazatelje. te mjesto i vrijeme u kOjem
se može ostvariti pravo na uvid za vrijeme natječajnog roka,
rok i adresa za dostavu prijava s dokaZima o ispunjavanju uVjeta natJečaja i prijedlogom
četverogodišnjeg programa rada Kazališta,
roi< u kOjem se kandidati obaVještavaju o izboru, ne dulji od 4S dana od dana Isteka roka
za podnošenje prijava.

(3) Rok za podnošenje prijava Je 30 dana od dana objave natječaja
(4) Prijave s dokaZIma o ispunjenju objavljenih UVjeta dostavlJajU se na adresu Kazahsta.

Ćlanak 20.
(1) Nakon proteh:a natječajnog roka, Između kandidata koji ispunjavaju sve uvjete natječaja, na
temeijU predloženog četverogOdišnjeg programa rada Kazališta, te Obavljenog razgovora s
kandidatIma, Kazališno vijeće utvrđuje prijedlog za imenovanje intendanta.
(2) Prijedlog Kazališnog vijeća za Imenovanje, zajedno S '1at]eČajflOm d'Jk'urnentacijom Krllnli.;na
vijeće U roku od osam dana od isteka natječajnog roka dostavlja Gradskom vIjeću Grada Splita na
Odlučivanje.

5
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(5 ;'ko je Iz/)or:"lI:)dl1or"(}(lreC,c ..SCb'rd,:H, "l]e;ta. DO::;IS rad~lI"a urr'Jctn,':a se dostavlja za
;;v;>:"otwačko mjesto.

(6; Izborni odbor Jedui:an i.I rOkUod rr, radna da':a oo dar:a d0sraviJiH1Jdpapisa raanll<aCJmje:nIK~
ulvrdlti I na sVim oglasnIm nlJe5tln~?CbPVi:1 pQprs[.lIr,lCa
(7: Svaki radnik Ima prilva il ro~u od Iri radna dar"':(lDa ,lan", Ot;:ihljIVčH1Jcpor-Isa paarltJf'l,
izbornom odboru pisani ;)ngovo~ne:pop::;.birača
(S) O pngovoru na POpiSbirača izborni odbor je dUlefl odi~Čltl :J roku OJ :rl I'aana cana od -.::anc
dostavljanja prigovora.

(9) Svaki kazališni Umjetnik može predlagati i biti predložen za člana Kazališnog vijeća
(10) Prijedlozi kanCldata se dos:av!)a]u plsrT'enopredsjedllli..l. !zbc.moC)odbora, ,rl sc upućuJu
poštom.
(ll) Prijedlogu kandidata obavez'1osc prilaže iZjava Spotp,som .;andlcata o pr:h'..aćanju
kandIdature za člana kazališnog vIJeća.
(12) Izborni odbor sastavlja tis:u kandidat2 !<oJc!saaril •..edni b,o], Imena i prezimena kandidata pc
abecednom redoslijedu prezrmena.
(13) Lista kandidata objavljUje se na sv:m oglasnim mjestima Kazališta, a na dan glasovanja mora
biti ObjaVljenalj prostoriji, odnosno u prostorijama lj kOjima se glaSUJe.
(14) Glasovanje za kandidata za člana Kazališnog vijeća je praVOvaljano ako Je glasovanju
pristupila većina svih kaza!išnih umjetnika.
(15) Za člana Kazališnog vijeća iz reda kazališnih umjetnika Izabran je onaJ kandidat koji je dobio
najveći braj glasova kazališnih umjetnika.

(16) Ako dva Ih više kandidata dobijU isti broj glasova, Izabran Je karrdidat kOJTJe duže neprekidno
zaposlen lj Kazalištu.

(17) Postupak izbora provodi se suklad'1oOdredbamaZakona e radu (dalje: Zakona) i PraVilnIkae
postupku izbora radničkog vijeća ("NarOdne novine" 81/10, dalje: Pravilnika), ukoliko pOjedine
odredbe Zakona i Pravilnika nISuu suprotnosti Sodredbama ovog Statuta

Članak 27.
(1) Predstavnika svih radnika u Kazelišno vijeće imenuje i opoziva Radničko vijeće.
(2) Ako Radrličko vijeće nije utemeljeno, predstavnika radnika u Kazališno vijeće, između radnika
zaposlenih u K2zanštu birajU i opozivajU radnici na slobodnim i neposrednim Izborima, tajnim
glasovanjem, na način propisan odredbama Zakona o radu za Izbor radničkog vijeća kOJeima
Jednog člana.

Prava i obveze
Članak 2S.

vanjski član Kazališnog'(1) Za Vrijeme trajanja mandata
Kazalištu.
(2) Članovi Kazališnog vijeća imaju pravo
osnivač i koja se isplaćuje na nJihOVteret.

vijeća ne može umjetnički djelovati u

na novčanu naknadu za svoj rad u visini kOJUodredi

Djelokrug rada
Članak 29.

Kazališno vijeće:

1. na prijedlog intendanta usvaja godišnji program rada i razvoja Kazališta, koji mora biti
sukladan s osnovnim programskim j financijskIm okvlrorn kOJeutvrđuje osnivač sukladno
odredbama Zakona o kazalištima,

2. na prijedlog intendanta usvaja financijski plan Ka~ališta,
3. na prijedlog intendanta usvaja gOdišnji obračun te plan nabave,
4. prati ostvarivanje programa te njegovo f,nanCljsko I kadrovsko IzvrŠaVarlje,
5. razmatra i usvaja programska i financijska IZ'I}eŠĆaintendanta,
6. na prijedlog intendanta donosi statut uz suglasnost osnivača i druge opće akte Kazališta,
7. donosi poslovnik o svom radu,
3. raSpiSUjei prevod: natječaj za imenovanje intendanta,
9. predlaže imenovanje i razrješenje intendanta,
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10. rd.'.IlMt[<l : u'>','o;<3'l'.'jeSc" e ostv;:n:Jl)u \.Jr!:JQlcH.,,>L,;) . ,',l;:,. !"i-,,;~; .,~.-'~. ~._;" 'C'::l " '"

ddan tromjes.::čno dostavl~i ntendan: i ;}0510'."'11f';:I."ln,;'lj.

11. razmatrd 1 USVdJa [JO;:1:snjl obrdčun, godišrw~ programsko I f'llan,:qsko IZ'/jeŠĆe, "-ac
iZVjeŠĆe Q ostvaren)IJ protekle kazal!šne Sel0~:e :P je (,h.lho ~Isano :lvlJestltl Co;,nlv<:'lč?'0

razlOZima US\'<lJanJ3, ocnOS110 :',.:CJ5V3janja :;";Jcšća
12. daje sugiasnost na skicpanJe ugovora o radl. s ~,~li\llšnim umjetnicima nCigod;~lJ dana u:

obrazloi:enje tnten.janta.
13 na pn)ealog intendanti! KC!.::al,šta do:;os' odluku o imenovanju I razrJešenju C'orrocnika -

poslovnog ravn?tel)a. ra,"natelja Opere, Drame I Billeta, IC lJlJrilv:te'Ja TehnIke.
14 1aJe SlJglasncst ,nte'H:lart,J, pomoćn'ku in~('ndanL? . ~w'}EtnlčkIM vOditelJima. ra\lr!dte!J,m3

Opere. Drame I Baleta Cc za v~IJen~e tril]dtlJil m?n::lilt<l "ogu l:"'lJetn'('i<~ d]e:Q\iatl oo?vlJatl

umjetničke poslove izvan KazaliŠta,
15. daH" suglasnost Intendant •.. na odluke o ulaganjU I r>aO<lYIopremE', sklapanje ugovora, te

"abavI osnovnIt] sredsta",? ; ostale ImOVlfle čija pOjedinačna vrijednost prelaZI 30Q.OCO,OC
kuna dc 1.000.00e,00 kn,

16 obavija i druge ~oslove određene zakonom i OVIl1' Statutom.

Pre:JsJednik , zamjenik predsjednika Kazališnog vIJeć?
elanak 30.

(1) PredSjednik Kazališnog vijeća:
rukovodi radom Kazališnog vijeća,
saziva Sjednice Kazališnog vijeća po potrebi, a najmanje Jednom u tn (3) mjeseca,
predlaže dnevni red, predSjedava i vodi Sjednice Kazališnog vIJeća.
potpIsuje zapisnike sa sJednr.::a Kazališnog vijeca,
potpisuJe Odluke Kazališnog VIJeća,
obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktom te
odlukama Kazališnog vijeća.

(2) Zamjenik predSjednika Kazališnog vijeća zamjenjuje predSjednika u slućaju njegove odsutnosti
ili spriječenosti. sa SVIm pravima i dužnostima predSjednika Kazališnog vijeca.

Naćin rada i odlučivanja
Članak 31.

(1) Kazališno vijeće odlučuje o pitanjima iz svoga djelokruga rada na Sjednicama.
(2) Sjednice saziva i vodi predSjednik Kazališnog vijeća
(3) Sjednice Kazališnog vijeća održavajU se prema potrebi, a najmanje jednom u tn (3) mjeseca.
(4) PredSjednik Kazališnog vijeća dužan Je sazvati Sjednicu Kazališnog vijeća na prijedlog
Intendanta ill najmanje dva člana Kazališnog vijeća pisanim putem. Ukoliko predsJeomk ne sazove
SJedniCUU roku od lS dana, SjedniCU saziva predli'lgateIJ,
(S) Sjednica Kazališnog vijeća može se održati ako Je prisutna natpolovična većina članova
Kazališnog Vijeca.
(6) Odluke se donose većinom glasova ukupnog brOja članova Kazališnog vijeća. Valjanom
Odlukom smatre se odluka za kOJUse IZjasnilo najmanje četiri ćlana Kazališnog vijeća.
Glasovanje Je Javno, osim ako Kazališno vijeće ne odluci da se o pOjedinim pitanjima glasa tajno.
(7) O sjednicama Kazališnog vijeĆa obavezno se sastavlja zapisnik.
(8) U radu sjedIlIce Kazališnog vijeĆa sudjelUje intendant i poslovni ravnatelj, bez prava glasa.
(9) Na Sjednicama Kazališnog vijeća mogu biti prisutne I druge osobe po pOZIVU predSjednika
Kazališnog vijeća, intendanta ill su pozvane po ZakljUČku Kazališnog vIJeća. Druge osobe ne
sudjeluju u radu sjednice kada Kazališno vijeće donosi odluke.
(10) Detaljnije o naČinu rada propiSUje se Poslovnikom o radu Kazališnog vIjeća

V. RADNICI S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA U KAZALIŠTU

Poslovni ravnatelj, ravnateljI Opere. Drame I Baleta I upravItel] Tehnike
Članak 32.

(l) Radnici s posebnim ovld~tllnd I odgovornOstIlIld ",u. 00510\1111 ravnatelj. !i-l'/lItltel]1 O,-,ere, Dri:me
I Baleta. te upraVitelj Tehnike.

g



Sudski registar ~ Podaci II pilslo\'lwll1 sllhjdtll - \ "-'rzija za ispis

Nadležni sud

Trgovački sud u Splitu

MBS

060148622

OIB

69204356406

Status

Bez postupka

Naziv
HRVATSKO NARODNO KAZALI STE - SPLIT

HNK-SPLIT

Sjedište/adresa

Split (Grad Split)
Trg G.Bulata 1

Pravni oblik
ustanova

Djelatnosti

92.31 Umjet. i liter. stvara!. i reprod, Izvođenje
92.32 Djelatnost objekata za kulturne priredbe

Javno izvođenje opernih, dramskih i baletnih umjetničkih djela i ostalih odgovarajućih oblika glazbeno - scenske umje;nosti

Organiziranje dramskih. glazbenih i glazbeno - scenskih priredbi u izvođenju gostujućih ansambala, le organizacija kazališnih
festivala -Splitsko Ijeto~ i ""Marulićevi dani - Festival hrvalske dramske riječi""

Obrazovanje opernih, dramskih i baletnih umjetnika

Osnivači/članovi društva

GRAD SPLIT, OIB: 78755598868
Split. Vukovarska 1

- osnivač

Osobe ovlaštene za zastupanje

Vesna Cotić, OIB: 13926260557
Split, Velebitska 18

- zastupnik
- vršitelj dužnosti intendanta, zastupa Ustanovu pOjedinačno i samostalno.

Pravni odnosi

Osnivački akt:

Odluka o izmjenama idopunama Staluta HNK Split od 23 prosinca 1997. godine,

Statut:
Pročišćeni lekst Statuta od 10 listopada 1998. godine
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