
 Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine“ broj 48/04, 
44/09 i 68/13) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ 
broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 8/13) Skupština Međimurske županije je na ___. 
održanoj ___________2014. donijela je  
 
 

O D L U K U  
o osnivanju Kulturnog vijeća Međimurske županije 

 
 
 

Članak 1. 
Skupština Međimurske županije ovom odlukom osniva Kulturno vijeće Međimurske 

županije koje će svojim radom pokrivati sva područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva koja su 
od interesa za Međimursku županiju. 

Vijeće se osniva radi predlaganja ciljeva i mjera za provođenje kulturne politike, 
predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu 
Međimurske županije te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje i 
realizaciju odluka važnih za kulturu i umjetnost. 
 
 

Članak 2. 
 Vijeće se osniva za sljedeća područja: 

- glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti, 
- dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti, 
- knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost, 
- vizualne umjetnosti, 
- kulturno-umjetnički amaterizam, 
- inovativne umjetničke i kulturne prakse, 
- međunarodnu kulturnu suradnju, 
- financiranje međunarodnih projekata. 

 
Članak 3. 

Vijeće na svojoj sjednici imenuje Skupština Međimurske županije. 
Vijeće ima pet članova, a njegov mandat traje 4 godine.  
Skupština Međimurske županije može razriješiti člana Vijeća i prije isteka mandata i to 

ako neopravdano ne nazoče sjednicama Vijeća, na osobni zahtjev ili pisani zahtjev predlagatelja 
iz čl. 5., st. 1. ove Odluke, te ako su osuđeni za kazneno djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora.  
 
 

Članak 4. 
Članovima Vijeća imenuju se kulturni djelatnici, umjetnici te drugi stručnjaci koji svojim 

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

Članak 5. 
Postupak izbora članova Vijeća pokreće župan objavljivanjem javnog poziva umjetnicima, 

djelatnicima u kulturi, udrugama i institucijama iz područja kulture i umjetnosti za predlaganje 
članova Vijeća.  

Rok za podnošenje prijedloga temeljem javnog poziva iznosi 15 dana. 
Prijedlozi se dostavljaju županijskom upravnom tijelu nadležnom za kulturu koje ih, nakon 

provjere njihove sukladnosti s ovom odlukom i stručne obrade, dostavlja županu. 
Na osnovi prispjelih prijedloga, župan predlaže Skupštini imenovanje članova Vijeća. 

 
 



Članak 6. 
Vijeće radi u sjednicama. 
Sjednice Vijeća saziva i njima predsjedava predsjednik Vijeća. 

Iznimno, sjednicu Vijeća može sazvati i župan ukoliko je, u roku od 14 dana nakon što mu je 
nadležno upravno tijelo to predložilo, ne sazove predsjednik Vijeća. 

Predsjednika Vijeća biraju članovi Vijeća tajnim glasanjem na prvoj sjednici saziva.  
Do izbora predsjednika, radom Vijeća predsjedava najstariji član.   
Odluke Vijeća donose se većinom glasova svih imenovanih članova. 
Vijeće donosi poslovnik o svom radu. 
 

                                               Članak 7. 
Član Vijeća ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja Vijeća o pitanju koje 

se odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojem 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. 
Predsjednik Vijeća, župan i pročelnik županijskog upravnog odjela nadležnog za kulturu 

mogu pozvati kulturne djelatnike i umjetnike da sudjeluju u radu Vijeća, ukoliko procijene da bi 
njihov angažman mogao doprinijeti kvalitetnijem odlučivanju o pojedinim pitanjima iz djelokruga 
rada Vijeća. 

U radu Vijeća sudjeluju i županijski dužnosnici i zaposlenici nadležnih županijskih 
upravnih tijela kada je to određeno ovom odlukom ili kada predsjednik Vijeća procijeni da je to 
potrebno za uspješno obavljanje poslova iz djelokruga rada Vijeća. 

Osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka u radu Vijeća sudjeluju bez prava odlučivanja. 
 

Članak 9. 
Stručne i administrativne poslove za Vijeće obavlja županijsko upravno tijelo nadležno za 

kulturu. 
Članovi Vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad i na podmirenje putnih troškova, 

sukladno Odluci o visini naknada vijećnicima Skupštine Međimurske županije i članovima radnih 
tijela Skupštine („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 20/10 i 14/13). 
 
 

Članak 10. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća 
Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 18/09). 
 
 

Članak 11. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Međimurske županije“. 
 
 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
 
 

KLASA: 612-01/14-02/1                                                                              PREDSJEDNIK 
URBROJ:2109/1-08-14-01 
Čakovec, ________2014.                                                                           Mladen Novak, dipl.ing. 
 
 
   



O b r a z l o ž e nj e 
uz Odluku o osnivanju Kulturnog vijeća Međimurske županije 

 
 
 
ČINJENIČNO STANJE 
 

Skupština Međimurske županije je na svojoj 4. sjednici održanoj 29. listopada 2009. 
godine donijela Odluku o osnivanju Kulturnog vijeća Međimurske županije (u daljnjem tekstu: 
Odluka). U skladu s čl. 4. st. 3. navedene Odluke osnovano je i Kulturno vijeće Međimurske 
županije. Članovima Kulturnog vijeća je istekao mandat 25. veljače 2014. godine. 
 
 
PRAVNA OSNOVA 
  
 Tijekom 2013. godine je izmijenjen Zakon o kulturnim vijećima („Narodne novine“ broj 
48/04, 44/09 i 68/13). Izmjenama Zakona su, između ostalog, utvrđena u nešto drugačijem 
obliku područja djelovanja kulturnih vijeća, utvrđeno je tko može biti član kulturnog vijeća te 
kada član ne može raspravljati niti glasovati na sjednici. 
 
 Zakon o kulturnim vijećima u svom čl. 6. st.2. određuje da akt o osnivanju kulturnog 
vijeća donosi predstavničko tijelo jedinice regionalne samouprave. 
  
 Slijedom navedenog, utvrđen je novi Prijedlog odluke o osnivanju Kulturnog vijeća 
Međimurske županije te je isti predložen Skupštini Međimurske županije na raspravu i 
donošenje. 
 
 
 
U Čakovcu, ožujak 2014.     UPRAVNI ODJEL ZA 
        DRUŠTVENE DJELATNOSTI 


