Na temelju članka 32. Statuta Grada Šibenika («Službeni glasnik Grada Šibenika»,
broj 8/10), Gradsko vijeće Grada Šibenika na 17. sjednici od 28. prosinca 2010.godine ,
donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU FESTIVALA KLASIČNE GLAZBE
„MUSICA APPASSIONATA“ ŠIBENIK

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Festival klasične glazbe «Musica Appassionata» u Šibeniku (dalje:
Festival).
Članak 2.
„Musica Appassionata“ je festival klasične glazbe od značaja za grad Šibenik i središnja
glazbena manifestacija u kulturi grada Šibenika.

Članak 3.
Ciljevi Festivala su:
- uključivanje Šibenika u glazbeni život u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
-stvaranje stalne publike, odnosno navike praćenja koncerata izuzetne umjetničke vrijednosti,
-estetska i glazbena edukacija nove publike,
-Festival kao bitna sastavnica kulturnog turizma,
-Festival kao tradicionalna i nezaobilazna izvođačka destinacija eminentnih glazbenih
umjetnika, ansambla i orkestara koji će svojim interpretativnim doprinosom pridonijeti
kulturnom životu grada, županije i Republike Hrvatske,
-Festival kao jedna od vodećih manifestacija ove vrste u Republici Hrvatskoj,

Članak 4.
Osnivač Festivala je Grad Šibenik.
Festival je dio djelatnosti Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku.
Sjedište Festivala je u Šibeniku, Kralja Zvonimira 1.

Članak 5.
Festival je posvećen velikom umjetniku, opernom pjevaču Nevenu Belamariću.

Članak 6.
Festival se upisuje u upisnik festivala koji se vodi pri Ministarstvu kulture.

Članak 7.
Sredstva za ostvarivanje Festivala osiguravaju Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija i
Ministarstvo kulture, na temelju odluka po prijavama javnih potreba u kulturi za svaku
kalendarsku i proračunsku godinu.
Sredstva za Festival mogu se osigurati i iz proračuna drugih jedinica lokalne samouprave i
uprave, u dijelu u kojem program Festivala utvrde kao svoju javnu potrebu u kulturi, iz
prihoda ostvarenih djelatnošću Festivala, sponzorstva, zaklada, fundacija, darova i iz drugih
izvora u skladu sa zakonom.
Članak 8.
Za ostvarivanje programa Festivala osiguravaju se sredstva:
- iz državnog proračuna, za ostvarivanje dijela programa koji je od nacionalnog značenja,
- iz proračuna Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije, za pripremu i ostvarivanje
tehničkih i drugih uvjeta Festivala te za izvedbu dijela programa festivala.

Članak 9.
Festivalom rukovodi i upravlja ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku.
Festival ima Festivalsko vijeće koje je stručno-savjetodavno tijelo Festivala i koje prati
ostvarivanje programa rada Festivala te obavlja druge zadaće utvrđene ovim pravilnikom.

Članak 10.
Festivalsko vijeće ima predsjednika i sedam članova.
Gradonačelnik Grada Šibenika po položaju je predsjednik Festivalskog vijeća.
Članovi Festivalskog vijeća po položaju su župan Šibensko-kninske županije, zamjenik
gradonačelnika Grada Šibenika zadužen za područje kulture, pročelnik za društvene
djelatnosti Grada Šibenika, ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku i umjetnički
suradnik za glazbene i glazbeno-scenske programe u Hrvatskom narodnom kazalištu u
Šibeniku.
Dva člana Festivalskog vijeća imenuje Gradsko vijeće Grada Šibenika iz reda eminentnih
kulturnih djelatnika, na vrijeme od četiri godine.

Članak 11.
Festivalsko vijeće razmatra i utvrđuje prijedlog ukupnog programa Festivala te je ujedno i
stručno savjetodavno tijelo ravnatelju Festivala.

Članak 12.
Ravnatelj Festivala zastupa i predstavlja Festival kao manifestaciju u ime osnivača Festivala,
organizira i provodi umjetničku i programsku politiku Festivala i odgovoran je za ostvarenje
njegovoga programa.
Ravnatelju pomaže u poslovima iz stavka 1.ovog članka kao umjetnički voditelj Festivala
umjetnički suradnik za glazbene i glazbeno-scenske programe u Šibenskom kazalištu.
Za svoj rad ravnatelj je odgovoran osnivaču Festivala.

Članak 13.
O radu Festivala i ostvarivanju festivalskoga programa podnosi se izvješće najmanje jedanput
godišnje.
Ravnatelj Festivala podnosi programsko i financijsko izviješće Gradu Šibeniku, Šibensko
kninskoj-županiji i Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.
Sadržaj izvješća utvrđuje se na sjednici Festivalskoga vijeća.

Članak 14.
Obavljanje organizacijskih, financijsko-knjigovodstvenih, tehničkih, administrativnih i drugih
poslova u svezi s radom i djelovanjem Festivala povjerit će se Hrvatskom narodnom kazalištu
u Šibeniku u okviru kojega se organizira Festival kao dio djelatnosti kazališta.
Troškovi obavljanja poslova navedenih u stavku 1. ovog članka osiguravaju se iz
proračunskih pozicija Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku u proračunu Grada Šibenika
koje se odnose na sredstva za plaće i druga primanja i sredstva za glazbenu djelatnost
kazališta.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Šibenika“.
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