
POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O NACRTU PRIJEDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA 

KULTURE GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD  2017.-2022. GODINE 

RAZLOZI DONOŠENJA 

AKTA 

Svrha donošenja Strategije razvoja kulture grada Varaždina za razdoblje od 2017.-2022. godine je osigurati održiv, 

sustavni i utemeljeni razvoj kulture koji će pozitivno utjecati na povećanje kvalitete života građana. Predočuje 

zajedničko razvojno usmjerenje (lokalne samouprave, kulturnih organizacija, umjetnika i građana) koje će pridonijeti 

rješavanju zajedničkih problema, korištenju zajedničkim potencijalima te postizanju zajedničke vizije.  

Strategija je usklađena s krovnom inicijativom Europske unije -  Strategija Europa 2020., a ciljevi su joj usklađeni s 

odredbama UNESCO-ovih konvencija: Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, Konvencije o zaštiti 

svjetske kulturne i prirodne baštine i Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja, kao i 

Strateškim planom Ministarstva kulture RH za razdoblje 2015.-2019., a pridonosi i ciljevima Strategije regionalnog 

razvoja Republike Hrvatske. 

Strategija razvoja kulture grada Varaždina za razdoblje od 2017.- 2022. godine je usklađena i s dokumentom 

Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina do 2020. – razvojni projekti, a u nju su uključeni i ciljevi 

Županijskog programa za mlade Varaždinske županije i Strategije razvoja ljudskih potencijala Varaždinske županije. 

CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom Strategije razvoja 

kulture Grada Varaždina za razdoblje od 2017.- 2022. godine te prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, kao i 

eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga. 

ROK ZA PODNOŠENJE 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I 

PRIJEDLOGA 

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od  22. svibnja 2017. do 22. lipnja 2017. godine. 

ADRESA I NAČIN 

PODNOŠENJA 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I 

PRIJEDLOGA 

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti poštom na adresu: Grad Varaždin, Upravni odjel za društvene 

djelatnosti, Preradovićeva 10, 42000 Varaždin, s naznakom: Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Strategiju razvoja 

kulture Grada Varaždina za razdoblje od 2017.-2022. godine ili na e-mail adresu: danijela.vusic@varazdin.hr. 

  

Sukladno odredbama članka 73. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 4/14) izrađivač 

nacrta akta, nakon provedenog postupka javne rasprave sastavlja izvješće u kojem su sadržane prihvaćene ili neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz 

rasprave te ga objavljuje na službenim internetskim stranicama Grada.  

 


