
         

 

 

 

 

   Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97-

ispr., 47/99-ispr. i 35/08), članka 32. podstavka 6. Zakona o kazalištima (Narodne novine 

71/06 i 121/12) i članka 52. stavka 1. Statuta Gradskog satiričkog kazališta “Kerempuh”,  

od 1. ožujka 2007. i 15. studenoga 2012., na prijedlog ravnatelja, Kazališno vijeće 

Gradskog satiričkog kazališta “Kerempuh”, 12.11.2013., donosi    

  

 

 

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADSKOG 

SATIRIČKOG KAZALIŠTA „KEREMPUH“ 

 

 

        

Članak 1. 

 U članku 8. stavku 2. Statuta Gradskog satiričkog kazališta „Kerempuh“, od 1. 

ožujka 2007. i 15. studenoga 2012. riječi: „Satiričko kazalište Kerempuh“ zamjenjuje se 

riječima: „Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh““.   

            U stavku 4. iza riječi: „pečat“ dodaju se riječi: „i štambilj“. 

            U stavku 5. na kraju stavka briše se točka i dodaju riječi: „i štambilja“. 

                          

Članak 2. 

            U članku 22. stavku 2. podstavku 6. iza riječi: „godišnji program rada“ dodaju se 

riječi: „i razvoja“. 

            U podstavku 8. iza riječi: „godišnji obračun“ dodaju se riječi: „te plan nabave“. 

            Iza podstavka 14. dodaju se novi podstavci 15., 16. i 17. koji glase: 

„- odlučuje o pojedinačnim pravima djelatnika iz radnog odnosa u prvom stupnju; 

 - odlučuje o davanju suglasnosti djelatnicima Kazališta za sklapanje ugovora o    

   djelu ili autorskom radu s drugim pravnim i fizičkim osobama; 

- odlučuje o zaključivanju ugovora o djelu ili autorskom radu s vanjskim          

  suradnicima;“ 

Dosadašnji podstavci 15. i 16. postaju podstavci 18. i 19. 

 

Članak 3. 

            U članku 23. podstavku 1., riječi: „(Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 

174/04 i 46/07)“ zamjenjuju se riječima: „(Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 

174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13)“. 

 

Članak 4. 

            U članku 28. stavku 2. na kraju stavka briše se točka i dodaju riječi: „i redova svih 

zaposlenika.“ 



 

Članak 5. 

            U članku 30. stavku 1. podstavku 4. iza riječi: „Kazalištu“ dodaje se riječ: „veću“. 

                                                                                                                                                    

Članak 6. 

            U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi: 

           “Kazališno vijeće ima pet članova.” 

            Stavak 3. mijenja se i glasi: 

            “Tri člana Kazališnog vijeća imenuje predstavničko tijelo osnivača iz reda 

uglednih umjetnika i radnika u kulturi, koji nisu službenici gradskog ureda nadležnog za 

poslove kulture Grada Zagreba, jedan član bira se iz redova kazališnih umjetnika, a jedan 

iz redova svih zaposlenika.”  

            Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 

            “Kazališno vijeće može se konstituirati kada je imenovana većina članova 

Kazališnog vijeća.” 

            Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. 

 

Članak 7. 

            Iza članka 38. dodaje se novi članak 38.a koji glasi: 

 

                                                                „Članak 38.a 

            „Člana Kazališnog vijeća iz redova svih zaposlenika bira radničko vijeće, a ako 

ono nije utemeljeno svi zaposlenici Kazališta na način propisan Zakonom o radu za izbor 

radničkog vijeća koje ima jednog člana.“ 

  

Članak 8. 

            Članak 40. mijenja se i glasi: 

            „Kazališno vijeće obavlja sljedeće zadaće: 

 - na prijedlog ravnatelja donosi statut uz suglasnost osnivača i druge opće akte   

              Kazališta; 

 - na prijedlog ravnatelja usvaja godišnji program rada i razvoja Kazališta, koji  

   mora biti sukladan s osnovnim programskim i financijskim okvirom iz članka   

   27. stavka 3. Zakona o kazalištima; 

 - na prijedlog ravnatelja usvaja financijski plan; 

 - na prijedlog ravnatelja usvaja godišnji obračun te plan nabave; 

 - prati ostvarivanje programa te njegovo financijsko i kadrovsko izvršavanje; 

 - razmatra i usvaja programska i financijska izvješća ravnatelja; 

 - razmatra tromjesečna izvješća ravnatelja o ostvarivanju programskog i  

   financijskog poslovanja; 

 - razmatra i usvaja godišnje programsko i financijsko izvješće kao i izvješće o  

   ostvarivanju protekle kazališne sezone i, s tim u vezi, izvještava Osnivača o  

   razlozima usvajanja, odnosno neusvajanja izvješća;  

 - raspisuje i provodi natječaj za imenovanje ravnatelja Kazališta; 

            - odlučuje o opterećivanju i otuđivanju pokretne imovine pojedinačna vrijednost   

              koje ne prelazi 70.000,00 kuna; 

            - odlučuje o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja vrijednost   



              kojih ne prelazi 70.000,00 kuna;  

            - odlučuje o pojedinačnim pravima iz radnog odnosa u drugom stupnju, u skladu   

   sa zakonom; 

 

           Uz suglasnost Osnivača odlučuje o:  

            - stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina;  

            - stjecanju, opterećivanju i otuđivanju pokretne imovine pojedinačna vrijednost   

              koje prelazi 70.000,00 kuna; 

            - o dugoročnom zaduživanju i davanju jamstva za kreditno zaduživanje; 

            - o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja vrijednost kojih   

  prelazi 70.000,00 kuna; 

            - o promjeni djelatnosti Kazališta; 

            - o osnivaju druge pravne osobe; 

            - o udruživanju u zajednicu ustanova; 

 

            Predlaže i podnosi Osnivaču:  

            - promjenu naziva i sjedišta Kazališta; 

            - statusne promjene.  

 

           Kazališno vijeće razmatra i odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, 

ovim statutom i drugim općim aktima Kazališta.“ 

   

Članak 9. 

            U članku 41. stavku 3. riječi: „člana Kazališnog vijeća“ zamjenjuju se riječima: 

„dva člana kazališnog vijeća.“. 

   

Članak 10. 

            U članku 66. riječi: „ raspolaže i nadzire“ brišu se.  

               

Članak 11. 

           U članku 71. stavku 4. riječ „težu“ briše se.  

  

Članak 12. 

 

            Članak 72. mijenja se i glasi:  

„Kazalište je, u skladu s Zakonom o obrani i drugim propisima, dužno osigurati 

uvjete za rad u uvjetima ugroženosti suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti 

Republike Hrvatske i u drugim slučajevima određenim tim propisima.” 

 

Članak 13. 

 Ovu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog satiričkog kazališta 

„Kerempuh“ donosi Kazališno vijeće uz suglasnost Osnivača. 

 

Članak 14. 

            Dosadašnje Kazališno vijeće obavljat će svoje zadaće do početka rada Kazališnog  

vijeća iz članka 6. ove odluke. 



 

Članak 15. 

 Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog satiričkog kazališta 

„Kerempuh“ stupa na snagu osmog dana nakon dana objave na oglasnoj ploči Kazališta. 

 

 

Broj: 1262/13.   

Zagreb,  12.11.2013. 

 

 

      PREDSJEDNIK  KAZALIŠNOG VIJEĆA 

                      

              Branka Trlin - Matula                         

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvrđuje se da je Gradska skupština Grada Zagreba na ovu odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Gradskog satiričkog kazališta „Kerempuh“ dala suglasnost zaključkom 

KLASA: 021-05/13-01/545, URBROJ: 251-01-02-13-5  od 29.11. 2013. 

 

 Ova je odluka o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog satiričkog kazališta 

„Kerempuh“ donijeta 12.11.2013., objavljena na oglasnoj ploči Kazališta 02.12.2013., a 

stupila na snagu 10.12.2013.  2013. 

 

 

Broj: 1262-1/13. 

Zagreb, 10.13.2013. 

 

 

PREDSJEDNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA                                       RAVNATELJ  

 

    ______________________________                                 _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRADSKO SATIRIČKO KAZALIŠTE “KEREMPUH” 

Zagreb, Ilica 31 

Broj: 1262/13. 

Zagreb, 12.11.2013. 

 

 

PREDSJEDNIKU GRADSKE 

SKUPŠTINE 

GRADA ZAGREBA 

Putem 

Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i    

šport  

Zagreb, 10000 

Ilica 25 

 

 

PREDMET: Odluka o izmjenama i dopunama Statuta 

                     Gradskog satiričkog kazališta “Kerempuh” 

                     - suglasnost, traži se 

 

 

Kazališno vijeće Gradskog satiričkog kazališta “Kerempuh”, Zagreb, Ilica 31, na 

sjednici 12.11.2013., donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama  Statuta Gradskog 

satiričkog kazališta “Kerempuh”. 

Molimo, u smislu članka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 

29/97-ispr., 47/99-ispr. i 35/08) i članka 32. podstavka 6. Zakona o kazalištima (Narodne 

novine 71/06 i 121/13), suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba na Odluku o 

izmjenama i dopunama Statuta Gradskog satiričkog kazališta “Kerempuh”. 

 

S poštovanjem 

 

Ravnatelj 

Dušan Ljuština 

 

 

                                

 

 

 

 


