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          PRIJEDLOG 
Temeljem članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl.gl. Grada Čakovca 09/09) 

Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ______ sjednici, održanoj ________ 2010., 
dalo sljedeću  

S U G L A S N O S T 
 

I. 
   
 na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Čakovec koju je          
Upravno vijeće Centra za kulturu Čakovec donijelo na svojoj 8. sjednici održanoj 16. 
travnja  2010. 

II. 
 
 Ova Suglasnost objaviti će se u Službenom glasniku Grada Čakovca. 
 
KLASA: 021-05/10-01/285 
URBROJ:2109/2-02-10-07 
Čakovec, _______  2010. 
 
 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
 Gordan Vrbanec, ing. el., v.r. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
          Sukladno članku 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) 
Gradsko vijeće Grada Čakovca daje suglasnost na statute ustanova kojima je osnivač 
Grad Čakovec.  
          Upravno vijeće Centra za kulturu Čakovec na svojoj 8. sjednici održanoj 16. 
travnja 2010. donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu 
Čakovec te je istu 16.  travnja 2010. dostavilo na Suglasnost Gradskom vijeću Grada 
Čakovca.  
          Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Čakovec donesena je 
temeljem članka 54. i 80. Zakona o ustanovama (NN RH 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) te 
članka 1. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN RH 96/01).  
         Sukladno članku 5. stavak 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi 
Ravnatelja Centra za kulturu Čakovec imenovati će i razrješavati Gradsko vijeće Grada 
Čakovca na prijedlog Upravnog vijeća Centra za kulturu, po pribavljenom mišljenju 
stručnog osoblja Centra za kulturu, bez naknadne potvrde ministra kulture.  
         U skladu sa člankom 7. stavak 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u 
kulturi (NN RH 96/01), ravnateljem javne ustanove u kulturi može se imenovati osoba 
koja, pored općih uvjeta, nema visoku stručnu spremu, ako je istaknuta i priznati 
stručnjak na području kulture i s najmanje 10 godina radnog staže. 
         Uz Pravilnik o zaštiti od požara, Centar za kulturu donosit će i Pravilnik o 
sistematizaciji, Ex priručnik te Plan evakuacije i spašavanja. 
        Kolektivni ugovor će na prijedlog pregovaračkog odbora potpisivati gradonačelnik 
Grada Čakovca i predsjednik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi. Isti će se 
objavljivati u Službenom glasniku Grada Čakovca. 
          Ostale izmjene i dopune su tehničkog karaktera. 
          Predlažem davanje predočene Suglasnosti.  
 

GRADONAČELNIK 
  Branko Šalamon, v.r. 

 



 
 

Na temelju članka 54. i 80. Zakona o ustanovama (NN RH 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), 
te članka 1. Zakona o upravljanju ustanovama kulture (NN RH 50/95 96/01), Upravno vijeće 
Centra za kulturu Čakovec je na svojoj ____ sjednici, održanoj ________2010. donijelo 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
STATUTA CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC 

 
Članak 1. 

   
 U članku 16. Statuta Centra za kulturu Čakovec od 28. listopada 1997., 19. studenog 
2002. i 30. rujna 2009. u točci 2. briše se alineja 1. te se iza 7. alineje dodaje alineja:  
„ – predlaže raspodjelu dobiti gradonačelniku Grada Čakovca.“ 
 

Članak 2. 
 

 U članku 23. briše se 5. alineja.  
 

Članak 3. 
 
 U članku 25.: 
- stavku 1. briše se riječ: „gradonačelnik“ i umjesto nje se upisuju riječi: „Gradsko vijeće“; 
- stavku 1. brišu se riječi: „uz naknadnu potvrdu Ministarstva kulture“, 
- u stavku 2. dodaje se 5. alineja koja glasi:  
„- iznimno ako nema visoku stručnu spremu, da je istaknuti i priznati stručnjak na području 
kulture sa najmanje 10 godina radnog staža“ 
 

Članak 4. 
 
 U članku 26. stavku 1. riječi: „javnim glasilima“, zamjenjuju se riječi: „dnevnom tisku“.  
 

Članak 5. 
 
 U članku 28. riječ: „dužno“ zamjenjuje se riječju: „dužan“. 
 

Članak 6. 
 
 U članku 39. stavku 2. iza riječi: „Grada Čakovca“ dodaju se riječi: „te iz sponzorstva i 
donacija“. 

Članak 7. 
 

U članku 44. stavku 2. iza riječi: „periodičnih“ dodaju se riječi: „i godišnjih“, a riječi: „i 
zaključnih obračuna“ brišu se. 

Članak 8. 
 

U članku 52.: 
- stavku 1. brišu se 1., 2. i 4. alineja te se iza alineje „-Pravilnik o zaštiti od požara“ 

dodaju alineje: „- Pravilnik o sistematizaciji, 
       - EX priručnik, 
                 - Plan evakuacije i spašavanja“. 
- u stavku 2. riječ: „donosi“ zamjenjuje se riječju: „predlaže“, a iza riječi: „ravnatelj“ 

dodaju se riječi: „upravnom vijeću“. 
 



 
Članak 9. 

 
Dodaje se novi članak 55. koji glasi:  
„ Kolektivni ugovor je opći akt kojeg na prijedlog pregovaračkog odbora potpisuju 

gradonačelnik Grada Čakovca i predsjednik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi. 
Kolektivni ugovor objavljuje se u Službenom glasniku Grada Čakovca.“ 
Dosadašnji članci od broja 55 do broja 62, postaju članci od broja 56 do broja 63.  

 
Članak 10. 

 
 Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Čakovec stupa na 
snagu danom dobivanja Suglasnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
KLASA: 021-05/09-04/285 
URBROJ:2109/02-09-04/02 
Čakovec, _______ 2010. 

         
   Predsjednik Upravnog vijeća  

   Centra za kulturu Čakovec 
   
  dr. Mira Kermek - Sredanović 
 
  _________________________ 

 
 
 
 



































































 


