
Temeljem članka 6.  Zakona o kulturnim vijećima (NN RH 48/04, 44/09, 68/13) 
te članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09, 2/13, 3/13 i 3/13 
– proč. tekst), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 4. sjednici održanoj 21. 
studenog 2013., donijelo sljedeću 
 

O D L U K U  
o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Čakovca 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom osniva se Kulturno vijeće Grada Čakovca te se utvrđuje 
djelokrug, uređuje broj, sastav i prava članova, zadaci i način rada te rješavaju druga 
pitanja značajna za njegovo djelovanje. 

 
Članak 2. 

 
Gradsko vijeće Grada Čakovca osniva Kulturno vijeće Grada Čakovca (u 

daljnjem tekstu: Vijeće) za:  
- glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti,  
- dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti,  
- knjižnu, nakladničku i knjižarsku umjetnost, 
- vizualne umjetnosti,  
- kulturno – umjetnički amaterizam, 
- inovativne umjetničke i kulturne prakse,  
- međunarodnu kulturnu suradnju. 
- financiranje međunarodnih projekata. 
  

Članak 3.  
 

Vijeće iz članka 1. ove Odluke osniva se radi predlaganja ciljeva kulturne 
politike i mjera za njezino provođenje, radi sudjelovanja u predlaganju godišnjih 
programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada 
Čakovca te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje 
odluka važnih za kulturu i umjetnost. 

Vijeće raspravlja o pojedinim pitanjima s područja kulture te daje mišljenja i 
prijedloge gradonačelniku. 

 
Članak 4.  

 
Vijeće ima pet članova (predsjednik, potpredsjednik i članovi Vijeća). 
Kao članovi Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici te drugi stručnjaci 

koji svojim dosadašnjim dostignućima kao i poznavanjem problema vezanih uz 
utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih 
je Vijeće osnovano.  

Članak 5.  
 

Postupak imenovanja članova Vijeća pokreće gradonačelnik javnim pozivom 
institucijama i udrugama iz područja umjetnosti i kulture za podnošenje pisanih i 
obrazloženih prijedloga osoba za imenovanje članova Vijeća s područja kulture i 
umjetnosti kojima se bave, u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva. Javni 
poziv objavljuje se na web stranicama Grada Čakovca te u jednoj od tjednih tiskovina 
Međimurske županije. 

Na temelju prispjelih prijedloga, gradonačelnik Grada Čakovca predlaže 
imenovanje članova Kulturnog vijeća Gradskom vijeću Grada Čakovca.  



 
Članak 6.  

 
Članove Vijeća imenuje Gradsko vijeće na vrijeme od četiri (4) godine.  

Gradsko vijeće može razriješiti članove Vijeća i prije isteka vremena na koje su  
- na osobni zahtjev,  
- ako neopravdano ne prisustvuju sjednicama Vijeća,  
- na pisani zahtjev ovlaštenih predlagatelja iz članka 5. ove Odluke.  
 

Članak 7.  
 

Vijeće može pravovaljano raspravljati i odlučivati ako je na sjednici Vijeća 
nazočno više od polovice članova Vijeća.  

Vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja svih članova Vijeća.  
Član Vijeća ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja Vijeća o 

pitanju koje se odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu sudjeluje on ili s njim 
povezane osobe (srodnik po krvi u ravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, bračni ili 
izvanbračni drug) ili se odnosi na kulturni ili umjetnički projekt koji je predložila pravna 
osoba u kojoj član Vijeća ili s njim povezane osobe imaju vlasnički ili osnivački udio ili 
sudjeluju u njezinom upravljanju. 
 

Članak 8.  
 

 Vijeće donosi Poslovnik o svom radu. 
 Predsjednik Vijeća saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red i predsjedava 
sjednicama Vijeća.  

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, potpredsjednik Vijeća ima 
sva prava, obveze i odgovornosti predsjednika Vijeća.  

Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi.  
O sjednici vijeća vodi se zapisnik. 
 

Članak 9.  
 

Članovi Vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad.  
Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka određuje gradonačelnik. 
 

Članak 10. 
 
Administrativno-tehničko i druge poslove za potrebe Vijeća obavlja Upravni 

odjel za društvene djelatnosti, a sredstava potrebna za rad Vijeća osiguravaju se u 
Proračunu Grada Čakovca. 

Članak 11. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada 
Čakovca. 
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