REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK

KLASA: 612-01/15-01100018
URBROJ: 2181/01-01-15-03
Split, 9. Iravnja 2015. godine

"'r predsjednika

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
ovdje-

PREDMET: Prijedlog Pravilnika festivala Splitsko ljeto

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Spljta~ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 9.

travnja 2015. godine, utvrdio je
Prijedlog Pravilnika festivala Splitsko ljeto
te je prosljeđuje Gradskome vijeću Grada Splita na raspravu

j

donošenje.

Sukladno članku 49, stavku 3. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita"
broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), predlaže se predsjedniku
Gradskoga vijeća da Prijedlog Pravilnika festivala Splitsko ljeto dostavi Odboru za statut i
poslovnik i propise u pogledu usklađenosti s Ustavom, zakonom i drugim propisima, te u
pogledu njene pravne obrade i o tome da mišljenje i prijedloge Gradskome vijeću.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Siniša Kuko,
pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru.

U prilogu: Prijedlog Pravilnika ...

DOSTAVITI:
Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje
2. Službi za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru, pročelniku Siniši Kuki, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

(J)

REPUBLIKA
HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT
Služba za kulturu, umjetnost
i staru gradsku jezgru
Klasa: 612-01/15-01118
Broj: 2181/01-05-00/01-15/2
Split, 8. travnja 2015. godine

GRADONAČELNIKU

GRADA SPLITA
- ovdje-

PREDMET:

PRAVNI TEMELJ:

Nacrt prijedloga Pravilnika festivala Splitsko Ijelo
Članak 17. stavka 1. Zakona o kazalištima, (<<Narodne Novine» broj
71/06,121/13 i 26114), i članka 36. Statuta Grada Splita (.Službeni
glasnik Grada Splita", broj 17/09, 11/10, 18/13 i 39/13 j 46/13proćišćeni tekst)

STRUCNA OBRADA:

Služba za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru

NADLE2NOST:

Gradsko vijeće Grada Splita

IZVJESTITELJI:

Siniša Kuko, pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku
jezgru

IZRAĐIVAČ AKTA

'-

PROČELNIK

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o kazalištima, (<<Narodne Novine» broj 71/06,121/13 i 26114),
i članka 36. Statuta Grada Splita (.Službeni glasnik Grada SplitaU, broj 17/09, 11110, 18/13 i 39/13 i
46/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Splita na
sjednici, održanoj __
travnja
2015. godine, donosi:

PRAVILNIK
Festivala

Ovim Pravilnikom uređuje se organiziranje,
daljnjem tekstu: Ljeto).

"Splitsko

ljeto"

Ćlanak 1.
financiranje j donošenje programa festivala Splitsko ljeto (u

Članak 2.
Ljeto je glazbeno-scenski, dramski j glazbeni festival od značenja koji svojim programom njeguje i
promiče umjetničke vrijednosti j naslijeđe hrvatske i svjetske kulturne baštine le suvremenog
hrvatskog i svjetskog umjetničkog izričaja u području opernog, dramskog, glazbenog i plesnog
stvaralaštva. čime Ljeto udovoljava zahtjevima javnih potreba u obavljanju kulturne djelatnosti za Grad
Split i od njegovog je posebnog interesa.
Osnivač Ljeta je Grad Split.

Ćlanak 2.
Hrvatsko narodno kazalište Split, (u daljnjem tekstu: HNK Split), u okviru svoje djelatnosti,
organizira i izvodi kazališni festival .Splitsko ljeto"
Hrvatsko narodno kazalište Split realizira festival .Splitsko ljeto. sukladno donesenim
kriterijima i standardima i osnovnom programskom i financijskom okvirom za rad Hrvatskog narodnog
kazališta Split
Ovim se Pravilnikom uređuju osnovna pitanja organizacije i djelovanja festivala ~Splitsko ljeto",
a osobito: vrijeme održavanja, način utvrđivanja programa Festivala,
upravljanje i vođenje.
programiranje rada. kao i druga važna pitanja za održ.avanje festivala .Splitsko ljeto" (u daljnjem
tekstu: Festivala).
Ćlanak 3.
Festival je utemeljen 1954. godine pod nazivom .Splitske ljetne priredbe", a ime mu je 1968.
promijenjeno u .Splitsko ljeto".
Ćlanak 4.
Festival nema status pravne osobe, a u pravnom prometu ostvaruje
Hrvatskog narodnog kazališta Split,

se kao dio programa

Ćlanak 5.
Festival ima svoj zaštitni znak. Sadržaj i oblik znaka utvrđuje intendant-ravnatelj
prethodnom prijedlogu Festivalskog vijeća.
Ćlanak 6.
Festival se održava u Splitu, u pravilu od 14, srpnja do 14. kolovoza,

Festivala, po

Članak 7.
Sredstva za rad Festivala čine stvari, prava i novčana sredstva.
Sredstvima Festivala upravlja se na način propisan zakonom,
temelju zakona i općim aktima Kazališta,

propisima

donesenim

na

Članak 8.
Sredstva za rad Festivala koja se osiguravaju u proračunu Grada Splita sukladno zakonu na
temelju prihvaćenog prijedloga programa i financijskog plana uključuju:
sredstva za program (plaće i honorari, te troškovi opreme i izvođenja programa),
sredstva za materijalne izdatke (tekući izdaci redovitog poslovanja
visini opravdanih stvarnih troškova),

koje osnivač osigurava u

te sredstva za investicije i investicijsko održavanje.

Članak 9.
Sredstva za rad Festivala osiguravaju se iz:
proračuna
Republike Hrvatske i proračuna jedinica lokalne
samouprave, u dijelu u kojem program utvrde kao javnu potrebu,

i

područne

(regionalne)

vlastitih prihoda ostvarenih obavljanjem djelatnosti,
zaklada, sponzorstva, darova i
drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 10.
Stručne poslove u vezi s radom Festivala vodi intendant HNK Split koji dobiva status
ravnatelja Festivala i odgovara za njegovu realizaciju. Intendant-ravnatelj Festivala dužan je obavljati
poslove i zadatke u skladu s općim aktima Kazalištima i ovim Pravilnikom.
U obavljanju poslova i zadataka osobito je dužan:
-pripremiti i predlagati konačan program i financijski plan Festivala u okviru sredstava koja se
osiguravaju za Festival,
-utvrđivati način korištenja sredstava osiguranih za Festival u skladu s financijskim planom.

Ćlanak 11.
Ravnatelji dramskog, opernog i baletnog programa Festivala su pomoćnici ravnatelja
Festivala.
Razrješenjem intendanta-ravnatelja Festivala osobe iz stavka 1. ovoga članka razrješuju se
dužnosti prestaje im rad.
Ćlanak 12.
Program i financijski plan Festivala donosi Festivalsko vijeće na prijedlog intendanta-ravnatelja
Festivala.
Ćlanak 13.
Stručno i savjetodavno tijelo Festivala je Festivalsko vijeće koje obavlja zadaće utvrđene ovim
Pravilnikom.
Festivalsko vijeće sačinjavaju:
članovi Kazališnog vijeća HNK Split,
predstavnik Ministarstva kulture Republike Hrvatske,
predstavnik Splitsko-dalmatinske županije,
Festivalsko vijeće ima ukupno 9 članova.

Sjednicama Festivalskog vijeća prisustvuju intendant-ravnatelj Festivala i ravnatelji dramskog,
opernog i baletnog programa Festivala.
Festivalsko vijeće, pored radnih sjednica, obavezno održava izvještajnu sjednicu. Izvještajna
sjednica mora se održati najkasnije 60 dana nakon završetka Festivala u tekućoj godini.

Članak 14.
Festivalsko vijeće:
na prijedlog intendanta, odnosno ravnatelja potvrđuje program Festivala, koji mora biti
sukladan s osnovnim programskim i financijskim okvirom koje utvrđuje osnivač
sukladno odredbama Zakona o kazalištima i ovom Pravilniku.
na prijedlog intendanta usvaja financijski plan Festivala,
prati ostvarivanje programa Festivala te njegovo financijsko izvršavanje,
razmatra i usvaja programsko i financijsko izvješća intendanta-ravnatelja

Festivala,

Članak 15.
O ostvarivanju programa Festivala intendant-ravnatelj
podnosi programsko i financijsko
izvješće Vijeću u roku od 60 dana od dana završetka Festivala.
Festivalsko vijeće dužno je pisano izvijestiti Grad Split o razlozima usvajanja, odnosno
neusvajanja izvješća.
Ako Festivalsko vijeće ne prihvati programsko odnosno financijsko izvješĆe, o tome mora
obavijestiti osnivača - Grad Split, a u tom slučaju intendant ~ ravnatelj Festivala može biti razriješen
dužnosti prije isteka mandata.

Članak 16.
Rad Festivala je javan.
Festival pravodobno i istinito obavještava javnost o obavljanju svoje djelatnosti.
Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti Festivala daje intendant.ravnatelj i osobe koje on za lo
ovlasti.

Ćlanak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje
glasniku Grada Splita"

se prvog dana od dana objave u "Službenom

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća

Urbroj:
Split,

Boris Ćurković,

dipl. iur.

DOSTAVITI:
1.
2.
3.

Gradskom vijeću Grada Splita, nlr predsjednika Borisa Curkovića, ovdje
Službi za kulturu, umjetnost i staru gradske jezgre, nlr pročelnika Siniše Kuke, ovdje
Arhivi, ovdje

Obrazloženje

Festival Splitsko ljeto nastaje kao produžetak sezone Hrvatskog narodnog kazali~ta Split na otvorenim
prostorima grada Splita kao dio kazališne sezone i ambijentalnog kazališta. Festival Splitsko ljeto je
utemeljen 1954. godine pod nazivom .Splitske ljetne priredbe", a ime mu je 1968. promijenjeno u
.Splitsko ljeto". Dosadašnji naćin organiziranja festivala bilježimo kroz dva Pravilnika o organiziranju,
financiranju i dono~enju programa festivala Splitsko ljeto donesenih temeljem Zakona o kazalištima i
ba~ ćJanka 55. od strane Ministra kulture prema kojim pravilnicima je festival Splitsko ljeto bila
manifestacija od nacionalnog znaćaja kojoj je osnivać Grad Split. Prijepor koji je u javnosti izazvao sam
Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Splitsko ljeto oćitovao se u
njegovoj neusklađenosti s odredbama Zakona o kazalištima temeljem kojeg je donesen i dualitetu u
upravljanju samim festivalom i odnosom ovlasti i dužnosti ravnatelja festivala i intendanta Hrvatskog
narodnog kazališta Split, pri ćemu je Ministarstvo kulture autonomno imenovalo sukladno odredbama
Pravilnika osobu ravnatelja festivala. Ministarstvo kulture je dana 23. ožujka 2015, godine donijelo
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o prestanku važenja pravilnika o organiziranju, financiranju i
donošenju programa festivala Splitsko ljeto koji je i objavljen u .Narodnim novinama" broj 36/15 od 30.
travnja 2015. godine i stupio na snagu 7, travnja 2015. godine osmog dana od dana objave.
Temeljem svega naprijed navedenog predlaže se Gradonaćelniku i Gradskom vijeću Grada Splita
donošenje Zakljućka kojim se usvaja i donosi Pravilnik festivala Splitsko ljeto da bi se predmetna
manifestacija od znaćaja za Grad Split mogla nesmetano odvijati.

