
                                                                                             

 Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (“Narodne novine”, broj 48/04, 44/09 i 

68/13) i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske 

županije”, broj 11/09,7/10,10/10 i 2/13)  Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije  na 

16.  sjednici, održanoj 25. veljače 2015., donijela je  

 

 

ODLUKU 

o osnivanju Kulturnog vijeća 

Splitsko-dalmatinske županije 

 

 

Članak 1. 

 

Kulturno vijeće Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu:Vijeće) osniva se radi 

predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a posebice radi predlaganja 

programa javnih potreba u kulturi, za koja se sredstva osiguravaju iz proračuna Splitsko-

dalmatinske Županije, te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje 

odluka važnih za kulturu i umjetnost.  

U ostvarivanju zadaća iz stavka 1. ovoga članka, Vijeće pruža stručnu pomoć Upravnom 

odjelu za prosvjetu, kulturu i šport  Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: Upravnom 

odjelu) pri donošenju i provedbi godišnjih i dugoročnih programa javnih potreba u kulturi od 

interesa za Splitsko-dalmatinsku  županiju i njihovo financiranje, sudjeluje u utvrđivanju kulturne 

politike i u tu svrhu daje stručne podloge i mišljenja Upravnom odjelu, te obavlja i druge poslove 

predviđene ovom Odlukom koji pridonose ostvarenju zadaća iz stavka 1. ovoga članka.  

Vijeće pismeno izvještava Upravni  odjel o svojim zaključcima i prijedlozima.  

            Vijeće na zahtjev  Upravnog odjela raspravlja o pojedinim pitanjima iz područja kulture i 

umjetnosti i o njima daje pisana mišljenja i prijedloge.  

             Rad Vijeća je javan.  

 

 

PODRUČJA DJELOVANJA VIJEĆA 

 

Članak 2. 

 

 Kulturno vijeće  Splitsko-dalmatinske županije osniva se za područja:   

 

- redovne djelatnosti ustanova, udruga i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za 

Splitsko-dalmatinsku županiju,  

- muzejsko - galerijsku i likovnu djelatnost,  

- filmsku i multimedijsku djelatnost,  

- književno – nakladničku djelatnost,  

- kazališnu i glazbeno-scensku djelatnost,  

- programa kulturno-umjetničkog amaterizma,  

- aktivnosti  i manifestacija u području scenske, glazbene i plesne djelatnosti,  

- programa unutar županijske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje,  

- ostalih programa u kulturi.  
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Članak 3. 

 

Vijeće u svom radu promiče kulturno i umjetničko stvaralaštvo s područja Splitsko-

dalmatinske županije u zemlji i inozemstvu, promiče mjere koje omogućuju javnosti Splitsko-

dalmatinske županije da se upoznaje s priznatim vrijednostima i suvremenim nastojanjima u 

umjetnosti i kulturi drugih hrvatskih područja i drugih zemalja i naroda, te u tom smislu podnosi 

svoje prijedloge  Upravnom odjelu.  

 

SASTAV VIJEĆA  I IZBOR ČLANOVA VIJEĆA 

 

Članak 4. 

 

            Kulturno vijeće ima predsjednika i četiri člana. 

 

Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici iz područja umjetnosti i 

kulture koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i 

provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih se Vijeće osnovalo.  

 

Članak  5. 

 

Župan pokreće postupak izbora članova Vijeća pozivom institucijama i udrugama iz 

područja umjetnosti i kulture iz članka 2., da podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za 

izbor članova Vijeća.  

Rok za podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 15 dana od dana poziva.  

Na temelju prijedloga Župana, Županijska skupština imenuje predsjednika i članove 

Vijeća.  

 

MANDAT ČLANOVA VIJEĆA 

 

Članak 6. 

 

Članovi Vijeća imenuju se na četiri godine.  

Županijska skupština može članove Vijeća razriješiti i prije isteka mandata na prijedlog 

Župana ako neopravdano izostaju sa sjednica Vijeća, na osobni zahtjev, te ako su osuđeni za 

kazneno djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora.  

U slučaju razrješenja člana Vijeća prije isteka mandata imenuje se novi član, kojem 

mandat traje do isteka mandata razriješenog člana.    

 

RAD VIJEĆA 

 

Članak 7. 

 

Vijeće radi na sjednicama koje saziva predsjednik Vijeća.  

Na prijedlog nadležnog Upravnog odjela sjednicu Vijeća može sazvati Župan.  

Vijeće donosi poslovnik o svome radu.  

Vijeće svoje odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja svojih članova. 
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Članak  8. 

 

Član Vijeća ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja Vijeća o pitanju koje 

se odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu sudjeluje on ili s njih povezane osobe  

(srodnik po krvi u ravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, bračni ili izvanbračni drug)  ili se odnosi na 

kulturni ili umjetnički projekt koji je predložila pravna osoba u kojoj član Vijeća ili s njim 

povezane osobe imaju vlasnički ili osnivački udio ili sudjeluju u njezinom upravljanju. 

 

Članak 9. 

 

Stručne, administrativne, tehničke i druge potrebne poslove za Vijeća iz članka 2. ove 

Odluke obavlja Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport, a sredstva za njihov rad osiguravaju se 

u Županijskom proračunu.  

Članovi Vijeća primaju naknadu za svoj rad.  

Visinu naknade utvrđuje Župan.  

 

Članak 10. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom Glasniku 

Splitsko-dalmatinske županije”.  
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Split, 25. veljače 2015. 
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