
 
Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Odsjek za kulturu 
KLASA: 611-01/22-01/3 

URBROJ: 2186-1-07-02/1-22-18 

Varaždin, 26. rujna 2022.godine 

 

ZAPISNIK 

 

6. sjednice Kulturnog vijeća Grada Varaždina, 

održane 26. rujna 2022. godine na lokaciji HNK u Varaždinu, s početkom u 17.20 sati 

 

Prisutni članovi: 

1. SPOMENKA TEŽAK – zamjenica predsjednika  

2. MARIO ŠOŠTARIĆ - član, 

3. STOJAN MATAVULJ – član, 

4. TOMISLAV RATKOVIĆ - član, 

5. ŽELJKA BRAČKO - članica. 

6. PAULA BANIĆ - članica 

 

7. Izostanak najavio DAVOR BRĐANOVIĆ -  predsjednik, 

 

Ostali prisutni: 

1. LUCIJA DUGANDŽIĆ - voditeljica Odsjeka za kulturu Upravnog odjela za društvene 

djelatnosti. 

 

 

Zamjenica predsjednika  sve je srdačno pozdravila, zahvalila na dolasku te predložila sljedeći 

 

Dnevni red: 
1. Zapisnik 5. sjednice Kulturnog vijeća Grada Varaždina – na znanje, 

2. Javne potrebe u kulturi Grada Varaždina   - dokumentacija Javnog poziva 2023.,   

3. Tematsko izlaganje Stojana Matavulja  – člana Kulturnog vijeća, 

4. Razno. 

 

Ad. 1) 
Uz točku 1. članovi Kulturnog vijeća jednoglasno su potvrdili Zapisnik 5. sjednice 

Kulturnog vijeća Grada Varaždina. 

 

 

 

Ad. 2) 
 Vezano za drugu točku dnevnog reda, članovi vijeća složili su se s dokumentacijom Javnog 

poziva uz neke primjedbe koje se navode u nastavku: 



1. Prihvaćaju se primjedbe predsjednika Kulturnog vijeća vezano uz "Upute za prijavitelje" 

na stranici 3. nakon podnaslova Općenito: Poželjno je da prijavitelj nastoji osigurati dio 

sredstava za financiranje. Na stranici 11. prvi pasus: Provjeru dodatne dokumentacije vrši 

Upravni odjel Grada Varaždina nadležan za kulturu. Ukoliko prijavitelj ne dostavi traženu 

dokumentaciju u roku od 8 dana, njegova prijava će se odbaciti kao nepotpuna, a time i 

nevažeća. Sadržaj trećeg pasusa na str. 11 Upute za prijavitelje: Upravni odjel predlaže 

konačnu listu gradonačelniku nadopunjuje se tekstom: „a nakon provjere dodatne 

dokumentacije“ čime se dodatno pojašnjava da Upravni odjel dostavlja gradonačelniku 

konačnu listu nakon što je Kulturno vijeće listu dostavilo Upravnom odjelu.  

2. Članovi Kulturnog vijeća složili su se jednoglasno oko toga da se iz popisa obavezne 

dokumentacije izbaci uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv 

osobe ovlaštene za zastupanje budući da ni Ministarstvo kulture i medija ne traži takvo 

uvjerenje prilikom dodjele sredstava (provjereno sa pravnikom Ministarstva), međutim 

uvid u kaznenu evidenciju ostaje kao dio dodatne dokumentacije koju Upravni odjel može 

zatražiti prije potpisivanja ugovora.   
3. Članovi Kulturnog vijeća složili su se da se iz popisa neprihvatljivih troškova izbaci alineja 

„aktivnosti koje se isključivo odnose na jednokratne manifestacije, osim u slučajevima kad 

su one dio trajnijeg projekta“ budući da postoje situacije u kojima se upravo takve 

specifične manifestacije financiraju. Članovi vijeća će sami prosuditi prilikom ocjenjivanja 

prijava da li je manifestacija od interesa za Grad Varaždin.  

4. Vezano uz kriterije bodovanja članovi Vijeća složili su se da je kod trećeg kriterija 

potrebno formulirati tekst na način da se obuhvate svi prijavitelji, a ne samo autori, na 

način da se doda riječ „podnositelja“ kojim se obuhvaćaju ustanove, udruge, umjetničke 

organizacije, samostalni umjetnici i ostali.  

 
Ad. 3) 

 

Pod točkom 3. Stojan Matavulj, član Vijeća ispričao se članovima Vijeća radi 

nemogućnosti razgleda zgrade HNK u Varaždinu budući da su u zgradi na svim pozornicama 

u tijeku probe, ali je član Vijeća g. Šoštarić prisutnim članovima održao prigodno izlaganje o 

prostoru u kojem je održana sjednica, dvorani Petar Veček, u kojem je donedavno bila 

Gradska knjižnica „Metel Ožegović“ Varaždin.  

 

Ad. 4) 

 

Na kraju su članovi vijeća raspravljali o vidljivosti varaždinske kulture i mogućnostima 

osnivanja portala za kulturu koji bi objedinjavao sva kulturna događanja u Varaždinu.  

Zajednički je dogovoreno da bi se na nekoj od narednih sjednica trebalo raspravljati s 

konkretnim idejama upravo o tom problemu pod konkretnom točkom dnevnog reda.  

 

 

Kako više nije bilo nikakvih pitanja i prijedloga, sjednica Kulturnog vijeća završila je u 

18:36  sati. 

 

 

Zapisnik sastavila: 

 

Lucija Dugandžić        ZAMJENICA PREDSJEDNIKA 

KULTURNOG VIJEĆA 

 

       Spomenka Težak 


