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PRAVNE OSOBE U UMJETNOSTI

I

KUL TURI NA PODRUČJU GRADA OMiŠA

Ovlašteni

predstavniGi

-SVIMA-

Poštovani,
Nakon višekratnih kontakata s kulturnom javnošću Grada Omiša, promišljali smo o
potrebi utvrđivanja ciljeva nove politike razvoja kulturnih djelatnosti te uvjeta i načina
prioritizacije programa u kulturi odnosno opsega njihovog financiranja iz sredstava gradskog
proračuna u skladu s važećim financijskim, pravnim i administrativnim
standardima. S
navedenim u svezi također se utvrđuje potreba da svi akteri u kulturi steknu priliku utjecati
na što izravniji način na odlučivanje u kulturi Grada Omiša i na svoj položaj u njoj.
Zbog toga se predlaže da na zajedničkom sastanku svih lokalnih dionika u kulturi
Grada Omiša utvrdimo sedam predstavnika iz reda kulturnih djelatnika i umjetnika koji
svojim dosadašnjim dostignućima
i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i
provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva. Uz njih bi još dvije osobe bile
imenovane izravno od strane gradonačelnika Grada Omiša i tako se ustrojilo njegovo radno
i savjetodavno povjerenstvo od ukupno devet članova. Članovi ne bi mogli biti osobe
pravomočno osuđene na bezuvjetnu kaznu zatvora ili imaju udio u vlasništvu ili sudjeluju u
upravljanju pravnom osobom koja obavlja djelatnosti u kulturi. Članstvo je časno i za njega
se ne prima naknada.
Povjerenstvo za kulturu bi u svom četverogodišnjem mandatu razmatralo i većinom
glasova uz izuzeće onih neposredno uključenih u projekt odlučivalo za: glazbu i glazbenoscenske umjetnosti,
dramske
umjetnosti, knjigu i nakladništvo,
likovne umjetnosti,
spomenike kulture i muzeje, nove medijske kulture i međunarodnu kulturnu suradnju i
europske integracije. te posebno mjere poticanja i promicanja kulturnog amaterizma.
Sastanak na izloženu temu zakazujemo za dan 25.veljače 2014.g. (utorak) u
18,00 sati, u dvorani Ilirskog sjemeništa
u Omišu. te molimo da pripremite svoje
prijedloge osoba koje će se tada imenovati članovima Povjerenstva za kulturu Gracia Omiša.
Unaprijed zahvaljujemo.
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