Na temelju članka 6. Zakona o Kulturnim vijećima (Narodne novine” broj 48/04.)
i članka 21. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (”Službeni glasnik Splitskodalmatinske županije”, broj 11/01. i 7/03.) Županijska skupština Splitsko-dalmatinske
županije na 33. sjednici održanoj 14. prosinca 2004. donijela je

ODLUKU
o osnivanju Kulturnog vijeća Splitsko-dalmatinske županije

I. Uvodna odredba
Članak 1.
Ovom Odlukom se osniva Kulturno vijeće Splitsko-dalmatinske županije te
određuje njegov djelokrug – zadaci, broj i mandat članova, postupak imenovanja i
razrješenja članova, način rada i odlučivanja, te druga odgovarajuća pitanja u svezi s
radom Kulturnog vijeća.
II. Osnivanje kulturnih vijeća
Članak 2.
Osniva se Kulturno vijeće Splitsko-dalmatinske županije ( u daljnjem tekstu:
Vijeće).
III. Djelokrug – zadaci Vijeća
Članak 3.
Vijeće se osniva radi:
a) predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a posebice
predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u
proračunu Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: Županija);
b) ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka
važnih za kulturu i umjetnost;
c) pružanja pomoći pročelniku upravnog odjela Županije nadležnog za kulturu pri
provedbi programa javnih potreba u kulturi i njihovom financiranju;
d) suodlučivanja u utvrđivanju kulturne politike, u koju svrhu daju stručne
podloge i mišljenja upravnom odjelu nadležnom za kulturu;
e) obavljanja drugih poslova predviđenih zakonom.

Članak 4.
Na zahtjev Županijskog poglavarstva Splitsko-dalmatinske županije te upravnog
odjela Županije nadležnog za kulturu, Vijeće raspravlja o pojedinim pitanjima s područja
kulture i umjetnosti i o njima daje pisana mišljenja navedenim tijelima.
Članak 5.
Vijeće posebno razmatra mjere za poticanje i promicanje kulturnog i umjetničkog
stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva u kulturi i umjetnosti, te
tijelima iz članka 4. ove Odluke predlaže mjere za njihovo unapređenje.
Članak 6.
Vijeće posvećuje posebnu pozornost promicanju potreba u kulturi i umjetnosti
nacionalnih manjina u njihovom kulturnom stvaralaštvu.
IV. Broj i mandat članova
Članak 7.
Vijeće ima pet članova.
Članak 8.
Članovi Vijeća imenuju se na četiri godine.
Županijsko poglavarstvo Županije može članove vijeća ili pojedinog člana
razriješiti i prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:
a) na osobni zahtjev člana, odnosno članova Vijeća,
b) ako neopravdano izostaju sa sjednica Vijeća,
c) ako su osuđeni za kazneno djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora,
d) iz drugih odgovarajućih razloga, na pisani zahtjev predlagača.
V. Postupak imenovanja i razrješenja članova Vijeća
Članak 9.
Postupak imenovanja članova Vijeća pokreće pročelnik upravnog odjela
Županije, nadležnog za kulturu, na taj način da uputi pozive institucijama i udrugama iz
područja umjetnosti i kulture da podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za
imenovanje za članove Vijeća s područja kulture i umjetnosti kojima se bave, te im
odredi primjereni rok za dostavljanje prijedloga.
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Članak 10.
Za članove Vijeća ne mogu se predložiti, odnosno imenovati osobe koje su
vlasnici, imaju udjel u vlasništvu ili su na čelu institucije koja obavlja djelatnost u kulturi.
Članak 11.
Prijedloge prispjele po pozivu iz članka 9. ove Odluke upravni odjel nadležan za
kulturu obrađuje na odgovarajući način, tj. sistematizira i dostavlja Županijskom
poglavarstvu Županije, uz odgovarajuće mišljenje – prijedlog, radi imenovanja članova
Vijeća.
Na temelju prijedloga iz stavka 1. ovoga članka članove Vijeća imenuje
Županijsko poglavarstvo Županije.
Članak 12.
Županijsko poglavarstvo Županije razrješava članove Vijeća prije isteka mandata
u slučajevima iz članka 8. stavka 2. u postupku kako slijedi:
- u slučaju pod a) – na osobni pisani zahtjev člana, odnosno članova Vijeća,
- u slučaju pod b) – na temelju podataka o nazočnosti na sjednicama i ocjene
opravdanosti izostanaka,
- u slučaju pod c) – na temelju saznanja o odgovarajućoj osudi,
- u slučaju pod d) – na temelju pisanog zahtjeva predlagača, koji mora sadržavati
odgovarajuće, opravdane razloge za razrješenje.
O razrješenju u smislu stavka 1. ovoga članka Županijsko poglavarstvo donosi
zaključak s naznakom razloga za razrješenje.
VI. Način rada i odlučivanje
Članak 13.
Prvu, konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva predsjednik Županijskog
poglavarstva Županije, a do konstituiranja Vijeća sjednicu vodi, tj. predsjedava joj osoba
koju odredi sazivač.
Sjednica iz stavka 1. ovoga članka u pravilu se saziva u roku od 15 dana od dana
od imenovanja članova Vijeća.
Članak 14.
Sjednica iz članka 13. ove Odluke saziva se radi:
a) upoznavanja članova Vijeća sa zadacima i ovlastima Vijeća,
b) načelnog dogovora u budućem radu Vijeća,
c) izbora predsjednika Vijeća.
Vijeće bira predsjednika iz redova svojih članova.
Izborom predsjednika Vijeća drži se da je Vijeće konstituirano.
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Članak 15.
Vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja svojih članova.
U smislu stavka 1. ovoga članka pod odlukama drže se svi akti koje donosi Vijeće
(zaključci, ocjene, mišljenja, prijedlozi, stajališta i slično).
Članak 16.
Član Vijeća koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o
nekom važnom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali se izuzima od
odlučivanja.
U smislu stavka 1. ovoga članaka drži se da je član Vijeća neposredno osobno
zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju ako se ono odnosi na umjetnički ili
kulturni projekt u kojemu član Vijeća osobno sudjeluje.
Članak 17.
Ostala pitanja u svezi s radom i odlučivanjem Vijeća mogu se urediti
poslovnikom o radu Vijeća, kojega donosi Vijeće.

VII. Ostala pitanja značajna za rad Vijeća
Članak 18.
Članovima Vijeća može se plaćati naknada za rad u Vijeću ako su za to u
proračunu osigurana sredstva.
O eventualnom plaćanju naknade i iznosu naknade iz stavka 1. ovoga članka,
polazeći od osiguranih sredstava u proračunu Županije, odlučuje Župan.
Članak 19.
Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se u proračunu Županije.
Stručne i administrativne poslove za Vijeće obavlja upravni odjel Županije
nadležan za kulturu.
Članak 20.
Akti Vijeća ovjeravat će se pečatom upravnog odjela iz članka 19. stavka 2. ove
Odluke.
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VIII. Zaključne odredbe
Članak 21.
Radi imenovanja članova Vijeća pročelnik upravnog odjela nadležnog za kulturu
pokrenut će postupak predlaganja kandidata za članove Vijeća, u smislu članka 9. ove
Odluke, u roku od 30 dana od njezinog stupanja na snagu.
Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u „Službenom glasniku
Splitsko-dalmatinske županije“.

KLASA: 021-04/04-02/118
URBROJ: 2181/1-01-04-01
Split, 14. prosinca 2004.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Doc. dr. sc. Mihovil Biočić, v.r.
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