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PRIJEDLOG 
Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u 

kulturi (NN RH 96/01, 98/19) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada 
Čakovca 1/21, 2/22), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj __. sjednici održanoj 
_______ 2022., dalo je sljedeću   

 
 
 

S U G L A S N O S T 
 
 
 
na Odluku o promjeni i proširenju djelatnosti Centra za kulturu Čakovec KLASE: 

011-02/22-01/01, URBROJ: 2109-103-04-22-2, koju je donijelo Upravno vijeće Centra 
za kulturu Čakovec na svojoj sjednici održanoj 21. lipnja 2022. 

 
 
 
 
 

 Ova Suglasnost objaviti će se u Službenom glasniku Grada Čakovca.  
 
 
 
KLASA: 024-04/22-01/67 
URBROJ: 2109-2-02-01-22-05 
Čakovec, __________ 2022. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 

 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

 Sukladno članku 29. stavku 2. Zakona o ustanovama (NN RH 47/99, 29/97, 
76/93, 35/08, 127/19), Odluku o promjeni djelatnosti donosi Upravno vijeće ustanove 
uz prethodnu suglasnost osnivača, ako zakonom ili aktom o osnivanju nije drugačije 
određeno. 
 Članak 11. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN RH 96/01, 
98/19), propisano je da javna ustanova u kulturi može promijeniti djelatnost samo uz 
suglasnost osnivača ili vlasnika. 
 Predočeni prijedlog Suglasnosti na Odluku o promjeni i proširenju djelatnosti 
Centra za kulturu Čakovec upućujem Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
 

GRADONAČELNICA 
 Ljerka Cividini, mag. ing.traff. / univ. spec. oec., v.r. 
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Gentar za kulturu
čakovec

centar za kulturu Čakovec

Trg Republike 3, 4oooo Čakovec
Centrala: 040 311 488
email : info@czk-cakovec.hr
www.czk-ca kovec.hr

OIB: 90436584362
I BAN: HR6323600001101743181

KLASA: 011 -02122-01/01
URBROJ: 2 I 09- 1 03-0 4-22-2
Čakovec, 2I.6.2022.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA Čarovca
Kralja Tomislava 15

40000 Čarovpc

Na temelju čl. 16. točka 4. Statuta Centra za kulturu Upravno vijeće na sjednici odrŽanoj dana
21.6.2022. godine donosi

ODLUKU
o promjeni i proširenju djelatnosti Centra za kulturu

I.

Prijedloe novih dielatnosti Centra za kulturu čakovec:

x kazališna djelatnost - pripremai organizacija, te javno izvođenje dramskih, lutkarskih, glazbeno-
scenskih i drugih scenskih djela
* glazbena djelatnostx djelatnostnakladnika
x distribucija tiska
* djelatnost javnog informiranja
x audiovizualne djelatnosti
* djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela
* promet audiovizualnih djela
* javno prikazivanje audiovizualnih djela
* komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
x domaća i međunarodna suradnja s udrugama, pojedincima i ustanovamana području

kulture i umjetnosti
* organiziranje i održavanje manifestacija, festivala, revija, memorijala, predstava'

koncerata, predavanja,izložbi (kazališne, glazbene,likovne, audiovizualnih idrugih
djelatnosti kulture)

* obrazovanje i poučavanje u području kulture i umjetnosti
* organiziranje aktivnosti putem seminara, tečajeva, radionica, sekcija i drugih oblika

djelovanja iz područja djelatnosti kulture i umjetnosti (kazališne, glazbene,likovne,



audiovizualnih i drugih djelatnosti kulture i umjetnosti)
* organiziranje i provođenje programa stručnog usavršavanja i edukativnih programa

s područja kulture i umjetnosti (uživo i elektronskim putem)
* otganiziranje izvanškolskih aktivnosti za djecu i mlade
* razvijanje programa s članicama Gradske zajednice kulture
* iznajamljivanje prostora i opreme za produkciju i provedbu programa organizacija

iz područja kulture i umjetnosti te ostalih programa (kongresi, konferencije, skupovi i dr.)
* iznajmljivanje prostora i opreme za ugostiteljsku djelatnost
* izradavideo i glazbenih uradaka
* tiskanj e i izrada plakata, pozivnica, letaka, kataloga, programskih knjižica,

mjesečnika, monografija i drugih tiskanih stvari
* izrada i održavanje web stranica i društvenih mreŽa
* prodaja na malo vlastitih proizvoda kojima se promiče kultura i umjetnost

II

odluka se upućuje na usvajanje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Predsjednik
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