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REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK
KLASA: 612-01/17-01/114
URBROJ: 2181/01-09-01/05-18-84
Split, 13. lipnja 2018. 90dine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
nlr potpredsjednika Petra Škarića
• ovdje PREDMET:

Prijedlog rješenja o razrješenju za zamjenika predsjednice i imenovanju
za predsjednika Vijeća u kulturi za muzejsko - galerijsku i likovnu
djelatnost

Na temelju članaka 52. i 55. Statuta Grada Splita (nSlužbeni glasnik Grada SplitaU broj
17109, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13 - pročišćeni tekst i 11118) 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 1/18), Zamjenica gradonačelnika Grada Splita je, dana 13. lipnja 2018. godine, utvrdila
Prijedlog rješenja o razrješenju za zamjenika predsjednice i imenovanju za
predsjednika Vijeća u kulturi za muzejsko - galerijsku i likovnu djelatnost
te ga prosljeđuje Gradskome vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada-S tita određuju se Mate Omazic,
pročelnik Službe za društvene djelatnosti.
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U prilogu: Prijedlog ~ešenja
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Gradskom vijecu Grada Splita, ovdje
. Službi za društvene djelatnosti, pročelniku Mati Omazicu, ovdje
3. Pismohrani, ovdje
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Jelena Hrgović
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REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Služba za društvene djelatnosti
KLASA: 612-01/17-01/114
URBROJ: 2181/01-05-01/04-18-79
Split, 12. lipnja 2018. godine

GRADONAČELNIKU

GRADA SPLITA
-ovdje-

PREDMET:

Nacrt prijedloga
Rješenja o razrješenju za zamjenika
predsjednice i imenovanju za predsjednika Vijeća u kulturi za
muzejsko-galerijsku
i likovnu djelatnost

PRAVNI TEMELJ:

Ćlanak 5. i 6. Zakona o kulturnim vijećima ( «Narodne
Novine», broj 48/04, 44/09, 68/13), članak 36. Statuta Grada
Splita (.Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09, 11/10,
18/13 i 39/13, 46/13-pročišćeni tekst, 11/18) i članka 6.
Odluke o osnivanju vijeća u kulturi Grada Splita «(Službeni
glasnik Grada Splita», broj 03/05 i 20/09)

STRUČNA OBRADA:

Služba za društvene djelatnosti

NADLEŽNOST:

Gradsko vijeće

PROCJENA
POTREBNIH
SREDSTAVA ZA
PROVOĐENJE AKTA

Sredstva

IZVJESTITELJ:

su osigurana

u Proračunu

za 2017. godinu, Razdjel

3 - Služba za društvene djelatnosti, Glava 2 - Odsjek za
kulturu, Program 1 - Javne potrebe u kulturi, Podprogram 7Stručna tijela i vijeća, Projekt 2 - Vijeća u kulturi

Mate Omazić, pročelnik Službe za društvene djelatnosti

IZRAĐiVAČ AKTA

PROČELNIK
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Sanja Haklička

Mate Omazić
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Na temelju članaka 5. i 6. Zakona o kulturnim vijećima ( «Narodne novine», broj 48/04,
44/09,68/13), članka 36. Statuta Grada Splita (.Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09,
11/10, 18/13, 39/13, 46/13- pročišćeni tekst, 11/18) i članka 6. Odluke o osnivanju vijeća u
kulturi Grada Splita «(Službeni glasnik Grada Splita»), broj 03/05 i 20/09), Gradsko vijeće
Grada Splita na _
sjednici, održanoj __
2018. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju

za zamjenika predsjednice
i imenovanju za predsjednika
za muzejsko - galerijsku i likovnu djelatnost

Vijeća u kulturi

I.
VEDRAN PERKOV razrješava se dužnosti zamjenika predsjednice Vijeća u kulturi za
muzejsko -galerijsku i likovnu djelatnost.

II.
VEDRAN PERKOV imenuje se za predsjednika Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku
likovnu djelatnost za preostali dio mandata.
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III.
Donošenjem ovog Rješenja mijenja se Rješenje o imenovanju članova u kulturi za muzejskogalerijsku i likovnu djelatnost ("Službeni glasnik Grada Splita, broj 57117).

IV.
Ovo Rješenje objavit će se u MSlužbenom glasniku Grada Splita".

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća

Dostaviti:
1.
2.
3.
3.
4.

Vedran Perkov, Kukuljevićeva 6, 21 000 Split
Službi za društvenu djelatnost, pročelnik n/r Mate Omazić, ovdje
Službi za društvenu djelatnost, n/r Sanja Haklička, ovdje
Uredništvu "Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
Pismohrana, ovdje
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OBRAZLOŽENJE
Temeljem Odluke o osnivanju vijeća u kulturi Grada Splita (nSlužbeni glasnik Grada Spfita~
broj 03/05) i Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju vijeća u kulturi Grada Splita ("Službeni
glasnik Grada SplitaM broj 20109), izvršen je izbor članova vijeća u kulturi za muzejskogalerijsku i likovnu djelatnost na razdoblje od četiri godine.
Rješenjem Gradskog vijeća Grada Splita, Klasa: 612-01/17-011114,

02/01-17-75,

URBROJ: 2181/01-09-

od 12. prosinca 2017.9. Branka Brekalo je izabrana za predsjednicu

predmetnog Vijeća i to na razdoblje od četiri godine to temeljem provedenog postupka
imenovanja novih članova Vijeća u kulturi za muzejsko - galerijsku i likovnu djelatnost
temeljem javno objavljenog poziva institucijama i udrugama u kulturi da podnesu pisane i
obrazložene prijedloge osoba za imenovanje članova vijeća s područja kulture i umjetnosti
kojima se bave.
Nadalje, Rješenjem Gradskog vijeća Grada Splita, KLASA: 080-01/18-02/05,
URBROJ:
2181/01-09-02/01-18-5
od 26. travnja 2018.g. također je Branka Brekalo u međuvremenu
imenovana za ravnateljicu Muzeja Grada Splita.
Kako za člana vijeća ne može biti imenovana osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u
vođenju ili upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnost u kulturi iz područja vijeća što je
propisano u članku 6. stavku 2. Predmetne Odluke o osnivanju vijeća u kulturi Grada Splita,
gđa. Branka Brekalo se razrješava dužnosti predsjednice Vijeća u kulturi za muzejskogalerijsku i likovnu djelatnost preuzimanjem dužnosti ravnateljice Muzeja grada Splita.
U svezi s gore navedenim, i to temeljem Zakona o kulturnim vijeća i Odluke o osnivanju
vijeća u kulturi Grada Splita, Grad Split predlaže Vedrana Perkova da se razriješi dužnosti
dosadašnjeg zamjenika predsjednice Branke Brekalo i da se sada imenuje za predsjednika
Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost.

