REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADONAĆELNIK

KLASA: 612-01117-01/53
URBROJ: 2181/01-09-01/05-18-11
Split, 12. lipnja 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
nlr predsjednika
• ovdje-

PREDMET:

Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o utvrđivanju programskog i
financijskog okvira za rad Gradskog kazališta mladih Split za razdoblje
od 2019,- 2022, godine

Na temelju članaka 52. i 55. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita" broj
17109, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13 - pročišćeni tekst i 11/18) i Zaključka o davanju ovlaštenja
zamjenici Gradonačelnika Grada Splita Jeleni Hrgović za obavljanje dužnosti
Gradonačelnika u vremenu moje odsutnosti i spriječenosti ("Službeni glasnik Grada Splita"
broj 1118), Zamjenica gradonačelnika Grada Splita dana 12. lipnja 2018. godine, utvrdila je
Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o utvrđivanju programskog
i financijskog
okvira za rad Gradskog kazališta mladih Split za razdoblje od 2019.- 2022. godine
te ga prosljeđuje Gradskome vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.

Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Mate Omazic,
pročelnik Službe za društvene djelatnosti.

U prilogu: Prijedlog zaključka ...

DOSTAVITI:
1. Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje
2. Službi za društvene djelatnosti, pročelniku Mati Omazicu, ovdje
3. Pismohrani, ovdje
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REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Služba za društvene djelatnosti
KLASA: 612-01/17-01/53
URBROJ: 2181/01-05-01/03-18-10
Split, 22. svibnja 2018. godine

GRADONAČELNIKU

GRADA SPLITA
.OVDJE.

PREDMET:

PRAVNI TEMELJ:

Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zaključka o utvrđivanju
okvira za rad Gradskog
programskog
i financijskog
kazališta mladih Split za razdoblje od 2019.- 2022. godine
Na temelju članka 27. stavak 3. Zakona o kazalištima
(.Narodne novine" broj 17/06, 121/13 i 26114, Izmjenama
i dopunama Zaključka o kriterijima i standardima za rad
Gradskog kazališta mladih i Gradskog kazališta lutaka
("Službeni glasnik Grada Splita broj 21/18) , Zaključka o
utvrđivanju programskog i financijskog okvira za rad
Gradskog kazališta mladih Split za razdoblje od 2019.2022. godine ("Službeni glasnik" Grada Splita broj 21118)
Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13 - pročišćeni tekst)

STRUČNA OBRADA:

Služba za društvene djelatnosti

NADLEŽNOST:

Gradsko vijeće Grada Splita

PROCJENA POTREBNIH
SREDSTAVA ZA
PROVOĐENJE AKTA

ovI. pročelnik
Službe za društvene djelatnosti

~o---7

Selma Katunarić

/mr. sc. Mano~, NegotJc

Na temelju članka 27. stavak 3. Zakona o kazalištima (~Narodne novine" broj 17/06,
121/13 i 26114, Izmjenama i dopunama Zaključka o kriterijima i standardima za rad Gradskog
kazališta mladih i Gradskog kazališta lutaka (~Službeni glasnik Grada Splita broj 21/18),
Zaključka o utvrđivanju programskog i financijskog okvira za rad Gradskog kazališta mladih
Split za razdoblje od 2019.- 2022. godine ("Službeni glasnik Grada Solita" broj 21/18 )
Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13,48/13pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Splita na __
sjednici, održanoj
_
2018. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o izmjenama Zaključka o utvrđivanju programskog
i financijskog
okvira za rad
Gradskog kazališta mladih Split za razdoblje od 2019,- 2022, godine

1. U Zaključku o programskim i financijskim okvirima za rad Gradskog kazališta mladih
Split ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 21/18), u točki 4. stavak 2, tekst:
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2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada SplitaW.
PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

Jure Šundov
DOSTAVITI:

1. Gradskom kazalištu mladih Split, nlr g. Belmonda Miliše, Trg Republike 1, 21000 Split
2. Gradskom kazalištu mladih Split, nlr dr. Zdeslava Benzona, predsjednika Kazališnog
vijeća, Trg Republike 1,21000 Split
3. Gradonačelniku, ovdje
4. Službi za društvene djelatnosti - ovI. pročelniku Mariju Negotiću, ovdje
5. Službi za društvene djelatnosti - Selmi Katunarić, ovdje
6. Upravnom odjelu za financijsko upravljanje i kontroling - ovI. pročelnici Katarini
Nataši Merćep, ovdje
7. Uredništvu "Službenog glasnika Grada Sp1ita ovdje
8. Pismohrana, ovdje
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Obrazloženje

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE

AKTA

Prijedlog akta temelji se na članku 27. stavak 3. Zakona o kazalištima ("Narodne
novine~ broj 17/06, 121/13 i 26114, Izmjenama i dopunama Zaključka o kriterijima i
standardima za rad Gradskog kazališta mladih i Gradskog kazališta lutaka ("Službeni glasnik
Grada Splita broj 21/18), Zaključka o utvrđivanju programskog i financijskog okvira za rad
Gradskog kazališta mladih Split za razdoblje od 2019.~ 2022. godine ("Službeni glasnik
Grada Splita" broj 21/18 ) Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita broj 17/09,
11/10, 18/13, 39/13, 46/13 - pročišćeni tekst)
Prijedlog akta prema odredbama Zakona o kazalištima, Statutu Grada Splita i
Poslovniku o radu Gradskog vijeća Grada Splita, izrađuje stručna služba, utvrđuje i predlaže
gradonačelnik Grada Splita i donosi predstavničko tijelo osnivača.
PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJA

AKTA

Grad Split osnivač je Gradskog kazališta mladih Split. U lipnju 2006. godine donesen
je novi Zakon o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06), koji je stupio na snagu 1. siječnja
2007. godine, te su u rujnu 2013. godine donesene izmjene i dopune Zakona o kazalištima
("Narodne novine~ broj 121/13) i u veljači 2014. nove izmjene i dopune Zakona o kazalištima
("Narodne novine 26/14).
Jedna od obveza osnivača utvrđena ovim Zakonom je i donošenje
programskog i financijskog okvira Gradskog kazališta mladih Split.

Osnovnog

Sukladno članku 27. stavak 3. Zakona o kazalištima osnivač je obvezan prije
raspisivanja natječaja za ravnatelja, uvažavajući umjetničke kriterije, utvrditi osnovni
programski i financijski okvir za slijedeće četverogodišnje razdoblje.
Osnovni programski i financijski okvir čini sastavni
ravnatelja Kazališta i dostupan je svim kandidatima na uvid.

dio natječaja

za imenovanje

Obzirom da su u prošlom tekstu Programskog i financijskog okvira za rad Gradskog
kazališta mladih za razdoblje od 2019. do 2022. godine uključena, osim sredstava koje
osigurava Osnivač, i iznosi iz ostalih izvora (vlastita sredstva, sredstva Ministarstva kulture
RH, Županije te druga) izrađena je ova izmjena i dopuna Zaključka o programskim i
financijskim okvirima za rad Gradskog kazališta mladih Split gdje su uključena samo
sredstva Grada Splita.

