
     

 
GRADONAČELNIK 

 KLASA: 610-01/14-01/5  

 URBROJ:2186/01-09-20-14-4

 Varaždin, 8. srpanj 2014.           

 

 

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine“ broj 48/04, 

44/09 i 68/13), članka 8. Stavak 2. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina 

(„Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/04, 2/13, 5/13 i 6/14) i članka 63. točke 37. 

Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 – 

pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Varaždina objavljuje  

 

 

JAVNI  POZIV 

ZA PREDLAGANJE ČLANOVA KULTURNOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA 
 

 

I. 

 

  Kulturno vijeće Grada Varaždina osniva se radi predlaganja ciljeva kulturne politike i 

mjera za njezino provođenje, sudjelovanja u predlaganju godišnjih programa javnih potreba u 

kulturi te ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za 

kulturu i umjetnost, a nadležno je za 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. 

       

II. 

      

            Za članove Kulturnog vijeća mogu biti kandidirani kulturni djelatnici i umjetnici koji 

svojim dosadašnjim javnim djelovanjem i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i 

provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeće 

osnovano. 

 

 

III. 

            

            Kulturno vijeće ima 7 članova koje na prijedlog Gradonačelnika imenuje Gradsko 

vijeća Grada Varaždina, na mandat od četiri godine.  

 

 

        



 

 

IV. 

    

            Pozivaju se ustanove i udruge s područja Grada Varaždina koje u svojem 

djelovanju imaju programe u naprijed navedenim područjima iz nadležnosti Kulturnog vijeća, 

da podnesu svoje prijedloge za članove Kulturnog vijeća Grada Varaždina. 

            

 

V. 

  

 Prijedlozi s obrazloženjem, životopisom kandidata i obavezno navedenim 

područjem za koje se kandidat predlaže podnose se u roku od 15 dana od objavljivanja ovog 

poziva na adresu: 

  

GRAD VARAŽDIN 

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

TRG KRALJA TOMISLAVA 1 

42000 VARAŽDIN 

S naznakom „ PRIJEDLOG ZA KULTURNO VIJEĆE“ 
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        Goran Habuš 


