
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA JAVNOŠĆU 

 

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno:  

Nacrt odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina  

 

Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje je provedeno u trajanju od 30. srpnja do 29. kolovoza 2021. godine.    

Cilj i glavne teme 

savjetovanja 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Nacrtom odluke o izmjenama Odluke o 

osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina te prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, kao i eventualno prihvaćanje 

zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga. Izmjenama odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada 

Varaždina želi se, osim potrebnih usklađenja s Zakonom o kulturnim vijećima, postići raznovrsnost i dinamičnost u radu 

Kulturnog vijeća Grada Varaždina povećanjem broja članova koji će biti zaduženi za točno određena područja kulturnog i 

umjetničkog stvaralaštva u Gradu Varaždinu.  

 

 

Redni 

broj 

Naziv 

dionika 

(pojedinac, 

organizacija, 

institucija) 

Članak na 

koji se 

odnosi 

primjedba/

prijedlog 

Tekst primjedbe/prijedloga 

Prihvaćanje/ 

neprihvaćanje 

primjedbe ili 

prijedloga 

Razlozi prihvaćanja/ neprihvaćanja primjedbe ili 

prijedloga 

1. 
Spomenka 

Težak  
Članak 1. 

Novim prijedlogom Nacrta odluke u članku 1. 

navode se područja za koje je nadležno 

Kulturno vijeće Grada Varaždina sukladno 

članku 1., stavak 1. Zakona o izmjenama i 

dopuni Zakona o kulturnim vijećima ((NN 

68/2013.) ne koristeći mogućnost koju daje 

članak 1. stavak 2. - da se slijedeći razvoj 

suvremene umjetnosti , kulture i kreativnih 

industrija , osnivaju prema potrebi i druga 

Vijeća što su iskoristile mnoge jedinice lokalne 

samouprave, od Grada Zagreba, Rijeke, 

Šibenika, Dubrovnika itd. kojima je važno da 

muzejska djelatnost te zaštita i očuvanje 

kulturne baštine bude zastupljeno u radu 

Kulturnih vijeća. 

Prihvaća se  

U Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju 

Kulturnog vijeća Grada Varaždina u članku 1. iza 

teksta „međunarodnu kulturnu suradnju“ dodaje se 

novi stavak 2. koji glasi: „Slijedeći razvoj 

suvremene umjetnosti, kulture i kreativnih 

industrija, osnivaju se prema potrebi i druga Vijeća 

odlukom gradonačelnika.“ 
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Vizualne umjetnosti koje su zastupljene u 

prijedlogu spomenutog Nacrta ne definiraju sve 

segmente spomenutih djelatnosti poput 

predmeta umjetničkog obrta, tradicijske, 

prirodoslovne baštine, arheološke baštine i 

lokaliteta, rukopisne baštine te još mnogih 

drugih segmeneata. 

 

Napomena: U vremenu trajanja savjetovanja pristigla je 1 primjedba/prijedlog na Nacrt odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada 

Varaždina kako je i prethodno navedeno. 

 

 

 

 


