
1.
Udruga žena za očuvanje tradicije i 

kulturne baštine Zlatne ruke Čakovec
Sudjelovanje na raznim manifestacijama 3,000.00

2. Udruga žena Sivica Škola učenja tamburaša, folkloraša i pjevača 6,000.00

3. Ladislav Radek, Šenkovec Izdavanje knjige "ZAMAGLJENO SVITANJE" 7,000.00

4. Turistička zajednica Grada Preloga Opera pod zvijezdama 8,000.00

5.
Kulturno-umjetnička udruga „Veseli 

Međimurci“ Čakovec
Organizacija i proslava 70 godina rada udruge 8,000.00

6. Udruga mladih "3 FF", Čakovec 3FF festival alternative 8,000.00

7. Europski kulturni krug - EKULT, Vidovec XVI. Theaterspiele 3,000.00

8. Udruga "Domaja", Varaždin Izdavanje glazbenog etno albuma "Tragi spomena" 5,000.00

9.
Udruga slobodnih umjetnika "Mura" 

Podturen
Likovno-umjetnička radionica uz rijeku Muru 5,000.00

10.
Kulturno umjetničko društvo "Katruže" 

Ivanovec

Očuvanje i promicanje međimurske popijevke diljem Lijepe 

Naše i u inozemstvu
4,000.00

11.
Udruga ruskog govornog područja u 

Međimurju "Kalinka"
Dan ruske kulture 7,000.00

12. Fotoklub Čakovec Ljetni fotografski kamp 3,000.00

13.
Ženska vokalna skupina "PUČPULJIKE" 

Čakovec
Sudjelovanje na susretima pjevačkih vokalnih skupina 4,000.00

14.
Kulturno-umjetničko društvo „Mura“ 

Mursko Središće
"Murski folklorni i tamburaški susreti" 5,000.00

15.
Kulturno umjetničko društvo Mura 

Novakovec

Festival proljeću u Barceloni Španjolska.                                   

Kupnja narodne nošnje
5,000.00

16. Udruga Roma za bolje sutra Kotoriba
Spomenik stradalim Romima i promicanje prava romskih 

nacionalnih manjina
5,000.00

17. Kulturno-umjetničko društvo "Mihovljan" "20 godina KUD "Mihovljan"" 5,000.00

18. Pjevački zbor „Josip Vrhovski“ Nedelišće 16. glazbene svečanosti Josip Vrhovski 7,000.00

19.
Udruga „Mješoviti pjevački zbor dr. Vinko 

Žganec“ Vratišinec
Koncerti 4,000.00

20. Ignac Šardi, Selnica Promicanje i očuvanje starog govora gornjeg Međimurja 5,000.00

21. Studio Vivona Čakovec 7. revija plesa u Čakovcu 3,000.00

Na osnovi članka 21. Statuta Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 26/10, 4/13, 6/13,

8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst) i članka 61. Poslovnika Skupštine Međimurske županije ("Službeni glasnik

Međimurske županije" broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst) Skupština Međimurske županije je na

___. sjednici, održanoj _______2019. godine, donijela

P R O G R A M 

JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

I.

Na osnovi raspisanog Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2019. godinu

u Program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2019. godinu, utvrđuju se sljedeći programi:

NAZIV PROGRAMAPRORAČUNSKI KORISNIK
Red 

br.
IZNOS



22.
IN-DEA SOLUTION j.d.o.o. za usluge, 

Strelec
MINGI (Međimurski inkubator govorne izvrsnosti) 5,000.00

23. Damir Novak, Mali Mihaljevec 4. Međunarodna izložba karikatura - Čakovec 2019 4,000.00

24. Muzej Croata insulanus Grada Preloga Noć muzeja 2019. 7,000.00

25.
„Pinklec“ – zavičajno društvo 

Međimuraca, Karlovac

Zlatna grana ‒ multimedijska radionica o hrvatskome 

usmenom pjesništvu (2019)
4,000.00

26.
Kulturno umjetnička udruga „Društvo 

žena Gornji Kraljevec“
"Mamičina škrija" 5,000.00

27. Općina Kotoriba
Kolokacije iz govora Kotoribe "Mudroljije z kotoripskoga 

zdenca"
10,000.00

28.
Kulturno umjetničko društvo Općine 

Selnica

Promoviranje "Pikača" kroz organizaciju i sudjelovanja na 

manifestacijama u državi i inozemstvu
6,000.00

29.
Kulturno umjetnička udruga "Zasadbreg" 

Zasadbreg
Monografija udruge i obilježavanje 20. godišnjice udruge 5,000.00

30.
Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 

Odsjek u Čakovcu

Simpozij 100/140; 100 godina nastave na hrvatskom jeziku i 

140 godina učiteljstva u Čakovcu
10,000.00

31.
Kulturno umjetnička udruga „Seljačka 

sloga“ Nedelišće
Nabava međimurskih nošnji i cipela 6,000.00

32.
"MAKAMUS" MALO KAZALIŠTE MURSKO 

SREDIŠĆE

Realizacija organizacija edukativnih radionica za glumački 

ansabl Makamusa
4,000.00

33. Limena glazba Dekanovec
Sudjelovanje Limene glazbe Dekanovec na regionalnim i 

državnim manifestacijama
5,000.00

34.
Ženska vokalna skupina „Stridonne“, 

Štrigova
Sudjelovanje na festivalu klapa "Omiš 2019." Omiš 3,000.00

35. Likovno udruženje Čakovec Likovna kolonia "Z ‒ 24, Zrinski 24" 4,000.00

36. Pjevački zbor Josip Štolcer Slavenski Čuvajmo šume - Adam 8,000.00

37.
Kulturno-umjetnička udruga "Florijan 

Andrašec" Dekanovec
Nabava zavičajnih nošnji 8,000.00

38.
Kulturno umjetničko društvo  „Seljačka 

Sloga“ Donja Dubrava
Memorijal "Deca, moja deca" 7,000.00

39. Limena glazba općine Podturen "Koncert u čast Oliveru Dragojeviću" 4,000.00

40.
Kulturno-umjetnička udruga „Zvon“ 

Župne Zajednice Mala Subotica

Gostovanje na XIII. Međunarodnom folklornom festivalu 

"Ohridsko sunce" i Međunarodnom festivalu "Skopje 2019"
6,000.00

41. "Književni krug Prelog" Priločki velikani 10,000.00

42.
Kazališna scena Kalmana Mesarića, 

Prelog
Dani Kalmana Mesarića 10,000.00

43.
Kulturno umjetničko društvo  „Belica“ 

Belica
Nabava tamburaškog basa 8,000.00

44. Udruga mažoretkinja Murskog Središća Domaćinstvo državnog prvenstva u mažoret plesu 7,000.00

45. Big Band Čakovec
Stari međimurski napjevi u jazz obradi ‒ snimanje nosača 

zvuka
8,000.00

46.
Kulturno-umjetničko društvo „Donji 

Vidovec“
Čuvari narodnog blaga 8,000.00

47.
Kulturno umjetničko društvo  "Fijolica" 

Orehovica
Orehijada ‒ festival oreha i sega ka kcoj ide 7,000.00

48. Općina Štrigova 9. umjetnička kolonija Štrigova 2019. 7,000.00

49. Udruga mažoretkinja Nedelišća Državna smotra mažoretkinja u Novalji 4,000.00

50. Henrik Šimunković, Čakovec Promocija međimurske popevke 5,000.00



51. Zinka Čižmešija, Donja Dubrava Teta Liza izbliza 5,000.00

300,000.00

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

                                                              PREDSJEDNIK

Čakovec, ________2019.

II.

Sredstva za realizaciju programa osigurana su u Proračunu Međimurske županije za 2019. godinu na programu 1014 -

Kultura, aktivnosti 1014A101413-  Programi u kulturi.

KLASA:    612-01/19-03/5
URBROJ:  2109/1-02-19-1                                                                    Mladen Novak, dipl.ing.

IV.

        Ovaj Program objavit će se u "Službenom glasniku Međimurske županije".

        Međimurska će županija s korisnicima sklopiti ugovore o realizaciji prihvaćenih programa. Korisnici se obvezuju 

Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport dostaviti izvješće o realizaciji programa do 31. siječnja 2020. Na osnovi 

tih izvješća Upravni će odjel izraditi i Skupštini dostaviti Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi 

Međimurske županije za 2019. godinu. 

III.

                                                                           UKUPNO:



Obrazloženje 

uz prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2019. godinu 

 

Prijedlog je sastavljen na osnovi prijedloga koje su organizacije, institucije, udruge civilnog društva i 

pojedinci uputili Međimurskoj županiji na osnovi raspisanoga Javnog poziva za predlaganje javnih 

potreba u kulturi Međimurske županije u 2019. godini, koji je bio otvoren od 11. veljače do 15. ožujka 

ove godine.  

Na javni se poziv odazvalo 75 prijavitelja s ukupno 99 prijedloga (projekata) iz svih dijelova županije. 

Najveći ih se dio odnosio na projekte usmjerene na čuvanje nacionalne baštine i folklornoga nasljeđa 

i bio je usmjeren na poticanje amaterskoga bavljenja tim djelatnostima. Dio su prijedloga uputile i 

javne ustanove u kulturi te gradovi i općine. Zahtjevi su se kretali u rasponu od nekoliko tisuća do više 

od stotinu tisuća kuna. Nekoliko je prijedloga upućeno bez ikakva financijskog plana i konkretnog 

prijedloga financiranja i takve se prijave nisu mogle razmatrati. Isto tako, više je prijava poslano bez 

popratne dokumentacije ili bez osnovnih podataka obuhvaćenih prijavnicom. Nekoliko je korisnika 

sredstva dobilo i prošle godine, ali do zaključivanja natječaja nije dostavilo izvješća o izvršenju prošle 

godine prihvaćenih projekata pa takvi prijedlozi, sukladno Kriterijima, i nisu mogli biti razmatrani. Za 

projekte izdavačke djelatnosti javnim pozivom se tražilo i dostavljanje recenzija za predložene 

rukopise no dio autora ih nije dostavio, a neki su sredstva i tražili za rukopise u nastajanju što 

Pozivom nije bilo predviđeno.  

Na osnovi unaprijed utvrđenih, i uz Javni poziv objavljenih kriterija, Kulturno vijeće Međimurske 

županije najprije je ocijenilo prihvatljivost prijedloga, a nakon toga i same prihvatljive prijedloge. 

Budući da je Proračunom Međimurske županije za Program javnih potreba u kulturi osigurano 

300.000 kuna, a prijavama zatraženo peterostruko više (1.642.740 kuna), Kulturno je vijeće za 

odabrane programe predložilo i iznose financiranja koji su, dakako, morali biti znatno manji od 

traženih. Svoj je prijedlog Kulturno vijeće uputilo županu koji ga je, nakon konzultacija sa svojim 

suradnicima, uvažio i, s neznatnim usklađivanjima predloženih iznosa, proslijedio Skupštini na 

usvajanje kao Program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2019. godinu. 

 

Čakovec, lipanj 2019. 

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport 

 


