REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADSKO VIJEĆE

N A C R T

KLASA: 024-02/22-01/03
URBROJ: 2181-7-04/1-22-2
Omiš, dne ************ 2022.g.

Na temelju odredbi čl. 20. st.4. i čl. 50. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba
u kulturi (Narodne novine br. 83/22) i čl. 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br.
4/09, 9/10, 2/13,10/13,1/18, 8/18 i 2/21), u predmetu osnivanja kulturnog vijeća, Gradsko vijeće Grada
Omiša na ***. sjednici od dana ************ 2022.g. donosi

ODLUKU
o osnivanju Vijeća za kulturu Grada Omiša
I.
Uvažavajući posebne potrebe i okolnosti na području Grada Omiša iskazane u relativno malom
brojem stanovnika, slaboj naseljenosti, velikom prostoru, slaboj dostupnosti mjesta i sadržaja,
disproporciji interesa, usitnjenosti programa te želji da se u jednoj zajedničkoj funkciji okupi kvaliteta
zainteresirane javnosti, ovom odlukom se za sve djelatnosti i područja u kulturi i umjetnosti na području
Grada Omiša osniva jedinstveno Vijeće za kulturu Grada Omiša (dalje: Vijeće za kulturu) kao stručno i
savjetodavno tijelo radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, ostvarivanja
utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na razvoj kulture i umjetnosti, a posebice za predlaganje i
stručno vrednovanje programa i projekata u kulturi od interesa za Grad Omiš za koja se sredstva
osiguravaju u njegovom proračunu.
II.
Zadaće Vijeća za kulturu su da kontinuirano prati i razmatra stanje u pojedinim područjima
umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, daje prijedloge za poticanje njihova razvitka i unaprjeđivanja,
predlaže ciljeve kulturne politike i mjere za njihovo provođenje, stručne podloge i mišljenja te obavlja i
druge poslove sukladno ovoj odluci i posebnim zakonima.
III.
Kulturno vijeće u svom radu:
‒ stručno vrednuje i ocjenjuje programe i projekte prijavljene na javni poziv
‒ predlaže kriterije vrednovanja programa i projekata
‒ posebno razmatra mjere za poticanje i promicanje profesionalnoga kulturnog i umjetničkog
stvaralaštva i kulturnog amaterizma u području svoje nadležnosti te svojem osnivaču predlaže mjere
za njihovo unaprjeđenje
‒ posebnu pozornost pruža javnosti da se upoznaje s priznatim vrijednostima i suvremenim
nastojanjima u umjetnosti i kulturi drugih sredina, po potrebi uspostavljajući projektne veze i razmjenu
mišljenja

‒ polazeći od potreba u kulturi i umjetnosti svih marginaliziranih i ranjivih skupina društva, posebnu
pozornost posvećuje promicanju njihovih potreba u kulturi, kao i njihovu stvaralaštvu te potiče
promicanje dijaloga, kulturne raznolikosti i uključivosti.
IV.
Vijeće za kulturu nadležno je za sljedeća područja:
‒ knjigu i nakladništvo
‒ dramsku i plesnu umjetnost
‒ glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost
‒ vizualne umjetnosti
‒ međunarodnu kulturnu suradnju
‒ kulturno-umjetnički amaterizam
‒ interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse.
V.
Kulturno vijeće ima pet članova od kojih je jedan predsjednik Kulturnog vijeća.
Za članove Kulturnog vijeća imenuju se umjetnici, stručnjaci i kulturni djelatnici istaknuti u
područjima umjetnosti i kulture s područja Grada Omiša.
Članovi Kulturnog vijeća imenuju se na četiri godine.
Akt o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća donosi gradonačelnik Grada Omiša.
Gradonačelnik Grada Omiša pokreće postupak imenovanja članova Kulturnog vijeća javnim
pozivom ustanovama u kulturi, umjetničkim organizacijama i udrugama te drugim pravnim i fizičkim
osobama koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti za podnošenje pisanih i obrazloženih
prijedloga kandidata za člana Kulturnog vijeća.
Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Omiša, a rok za podnošenje prijedloga
ne može biti kraći od 15 dana od dana njegove objave.
Na temelju prispjelih prijedloga gradonačelnik Grada Omiša odlukom imenuje predsjednika i
članove Kulturnog vijeća, vodeći računa o njihovoj stručnosti i ravnomjernoj zastupljenosti.
VI.
Gradonačelnik Grada Omiša razriješit će člana Kulturnog vijeća i prije isteka mandata ako:
‒ podnese zahtjev za razrješenje
‒ se nije izuzeo iz raspravljanja i odlučivanja u skladu s propisima
‒ ne ispunjava ili neuredno ispunjava obveze utvrđene ovom odlukom ili drugim propisima
kojima se uređuje rad Kulturnog vijeća
‒ svojim djelovanjem ili ponašanjem narušava ugled Kulturnog vijeća ili Grada Omiša
‒ je pravomoćno osuđen za kazneno djelo.
Prijedlog za pokretanje postupka razrješenja mogu podnijeti i predlagatelji tog člana Kulturnog
vijeća.
Član Kulturnog vijeća stavlja mandat na raspolaganje ako prestane mandat gradonačelniku
Grada Omiša koji je donio odluku o njegovu imenovanju.
VII.
Kulturno vijeće donosi Poslovnik o radu.
Prvu sjednicu u novom mandatu Kulturnog vijeća saziva gradonačelnik Grada Omiša.
U radu Kulturnog vijeća sudjeluju bez prava odlučivanja i službene osobe Grada Omiša i javnih
ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Omiš.
U postupku vrednovanja programa i projekata Kulturno vijeće nakon provedenog postupka
dostavlja davatelju financijskih sredstava svoj prijedlog koji sadrži popis programa i projekata s
predloženim iznosom financijske potpore.
Kulturno vijeće daje pisana mišljenja i prijedloge vezane uz predlaganje ciljeva lokalne kulturne
politike i za njezino provođenje.
Javnost rada Kulturnog vijeća ostvaruje se objavljivanjem zapisnika o njegovom radu na
mrežnim stranicama Grada Omiša.
Na rad Kulturnog vijeća supsidijarno se mogu primijeniti i pravila o radu radnih tijela Gradskog
vijeća Grada Omiša ako nisu u suprotnosti s odredbama ove Odluke.

VIII.
Član Kulturnog vijeća dužan je izuzeti se iz raspravljanja i odlučivanja ako je:
‒ predlagatelj programa i projekta koji je predmet rada pravna osoba u kojoj je on ili s njim
povezana osoba vlasnik, dioničar, imatelj udjela, član upravljačkog ili nadzornog tijela pravne osobe,
ravnatelj ili drugi voditelj poslovanja te pravne osobe
‒ on ili s njim povezana osoba u ugovornom ili drugom odnosu s predlagateljem programa i
projekta.
Svi članovi Kulturnog vijeća dužni su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti te izjavu o
nepostojanju sukoba interesa kojom potvrđuju da će procjenjivati samo one prijedloge u vezi s kojima
nemaju nikakve materijalne ili druge interese.
IX.
Članovi Kulturnog vijeća s prebivalištem izvan mjesta rada Kulturnog vijeća imaju pravo na
naknadu putnih troškova i troškova smještaja kada prisustvuju sjednicama.
Članovi Kulturnog vijeća imaju pravo na naknadu za rad sukladno odluci koja se odnosi na
naknade za rad članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Omiša.
X.
Gradonačelnik Grada Omiša dužan je objaviti javni poziv za imenovanje članova Kulturnog
vijeća u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, a imenovanje novih članova zbog
prestanka dužnosti prije isteka mandata dužan je rješenjem izvršiti u roku 30 dana od nastupa takvih
okolnosti s liste preostalih osoba prijavljenih na javni poziv ili po novom javnom pozivu.
XI.
Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove potrebne za rad Kulturnog vijeća obavlja
upravno tijelo Grada Omiša nadležno za kulturu.
Gradonačelnik osigurava sredstva potrebna za rad Kulturnog vijeća.

XII.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski
rod.
XIII.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon dana objave u Službenom glasniku Grada
Omiša,

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med.

DOSTAVITI:
1. Ministarstvo kulture i medija,
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
3. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša,
4. Službeni glasnik Grada Omiša i www.omis.hr,
5. Pismohrana /04/.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
KLASA: 024-02/22-01/03
URBROJ: 2181-7-04/1-22-1
Omiš, dne 7.rujna 2022.g.

Na temelju odredbi čl. čl. 20. st.4. i čl. 50. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih
potreba u kulturi (Narodne novine br. 83/22) i čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada
Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13,10/13,1/18, 8/18 i 2/21), u predmetu osnivanja kulturnog vijeća,
gradonačelnik Grada Omiša dana 7.rujna 2022.g. donosi

Z A K LJ U Č A K
1.
Utvrđuje se nacrt teksta Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Omiša te se predlaže
Gradskom vijeću Grada Omiša njeno donošenje u obliku i sadržaju kakav prileži ovom zaključku pod
KLASA: 024-02/22-01/03 URBROJ: 2181-7-04/1-22-2.
2.
Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Đeki Stanić, pročelnik
Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša.

GRADONAČELNIK
Ivo Tomasović, dipl.oec. v.r.

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće Grada Omiša,
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
3. Pismohrana /04/.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 26.srpnja 2022.g. stupio je na snagu novi Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba
u kulturi (Narodne novine br. 83/22)
Zakonom su u čl. 20. utvrđene obveze osnivanja kulturnih vijeća u jedinicama lokalne samouprave koje
imaju više od 10.000 stanovnika, te da akt o osnivanju donosi njeno predstavničko tijelo, a imenovanje
članova izvršno tijelo.
Zakon je u čl. 50. propisao rok za osnivanje Kulturnog vijeća i imenovanje njegovih članova do
31.prosinca 2022.g.
Grad Omiš do sada nije imao formalno kulturno vijeće jer po ranijem zakonu nije bio na to obvezan.
Ipak, svake proračunske godine gradonačelnik Grada Omiša osnivao je svoje savjetodavno stručno
povjerenstvo koje je razmatralo stanje kulture i umjetnosti, pripremalo smjernice za izradu kulturnih
politika i strategija te ocjenjivalo odnosno vrednovalo i prioritiziralo programe i projekte prijavljene na
javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Omiša.
Radi stručne koordinacije i razvoja sustava kulture i umjetnosti na području Grada Omiša očekuje se
da će Kulturno vijeće Grada Omiša preuzeti i nadograditi funkciju dosadašnjeg privremenog
savjetodavnog tijela.
Godišnji proračunski troškovi Grada Omiša za kulturu i umjetnost su oko 5 milj. kuna i realiziraju se
kroz javni program u kulturi, a nositelji su mu javne ustanove u kulturi kojima je Grad Omiš osnivač kao
i druge pravne osobe čiji su programi i projekti prihvaćeni odlukom o financiranju nakon provedenog
javnog natječaja.
Donošenjem predloženog akta nastaju troškovi gradskog proračuna za rad, prijevoz i boravak člana
kad nazoče sjednici Kulturnog vijeća. Sredstva se osiguravaju u gradskom proračunu na pozicijama
troškova po razdjelu Ureda gradonačelnika predviđenima za naknade za rad predstavničkih i izvršnih
tijela, povjerenstava i slično odnosno za troškove rada gradskih upravnih tijela.

Zbog svega predlaže se donošenje predmetnog akta.

PREDLAGATELJ

