
Na temelju članka 5. stavka 1. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Zaprešića (Službene novine 
Grada Zaprešića 7/15), Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Zaprešića dana 16.05.2022. godine 
raspisuje 

POZIV 
INSTITUCIJAMA I UDRUGAMA 

IZ PODRUČJA UMJETNOSTI I KULTURE 
za podnošenje prijedloga za imenovanje jednog člana 

Kulturnog vijeća Grada Zaprešića 
  

I. 
Pozivaju se institucije i udruge iz područja umjetnosti i kulture da podnesu pisane i obrazložene 

prijedloge kandidata za člana Kulturnog vijeća Grada Zaprešića s područja kulture i umjetnosti kojima se 
bave. 

 
II. 

Kulturno vijeće Grada Zaprešića (dalje u tekstu: Vijeće) je osnovano Odlukom Gradskog vijeća Grada 
Zaprešića kao radno tijelo sa zadaćama predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino 

provođenje, predlaganje programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu 
Grada Zaprešića, te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih 

za kulturu i umjetnost. 
 

III. 
Vijeće je osnovano za sljedeća područja: 

- glazba i glazbeno-scenska umjetnost, 
- dramska i plesna umjetnost te izvedbene umjetnosti, 
- knjižna, nakladnička i knjižarska djelatnost, 
- vizualne umjetnosti, 
- kulturno-umjetnički amaterizam, 
- inovativne umjetničke i kulturne prakse, 
- međunarodna kulturna  suradnja i 
- financiranje međunarodnih projekata. 

 
IV. 

Vijeće ima pet članova, a imenuje ih Gradsko vijeće Grada Zaprešića na četiri godine. 
 

V. 
UVJETI: 

Za članove Vijeća  mogu biti imenovani kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim radom, 
postignućima i poznavanjem pojedinih područja kulture i umjetnosti mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva 

zbog kojih je Vijeće osnovano. 
Član Vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u vođenju ili upravljanju pravne 

osobe koja obavlja djelatnost u kulturi iz područja Vijeća. 
 

VI. 
Prijedlozi moraju sadržavati: 

• osnovne podatke o predlagatelju (instituciji ili udruzi iz točke I.), 
• naznaku područja kulture i umjetnosti iz točke III. za koju se kandidat prijavljuje, 



• životopis kandidata s dokazima o ispunjavanju uvjeta i 
• obrazloženje prijedloga. 

 
VII. 

Ovaj postupak pokreće se radi zamjene jednog člana Kulturnog vijeća, kojem je mandat prestao iz razloga 
nespojivosti dužnosti, sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o kulturnim vijećima  i članku 6. stavak 3. te 

članku 5. stavak 2. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Zaprešića. 
 

VIII. 
Na temelju prispjelih prijedloga Gradsko vijeće će donijeti odluku o imenovanju člana Vijeća, kojem će 
mandat trajati do isteka mandata člana kojeg zamjenjuje, a koji je imenovan Odlukom o imenovanju 

članova Kulturnog vijeća (Službene novine Grada Zaprešića br. 08/19). 
  

IX. 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovoga Poziva na službenoj mrežnoj stranici Grada 

Zaprešića www.zapresic.hr . 
 

X. 
Prijedlozi se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Zaprešića, Nova ulica 10, Zaprešić, 

s naznakom «Prijedlog kandidata za izbor člana Kulturnog vijeća Grada Zaprešića» zaključno do dana 
31.05.2022. godine. 

  
KLASA: 612-01/21-01/08 
URBROJ: 238-33-05/4-22-1 
Zaprešić,  16.05.2022. 
 


