
 

 

Na temelju članka 48., stavka 1., točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11 i 144/12) i članka 47. stavka 3, točke 1. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik 

Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12 i 7/13), donosim 

 

 

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

 

 

 

Utvrđuje se prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vukovara te se 

upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje 

Za izvjestitelja po ovom prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća određuje se pročelnica 

Upravnog odjela za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne 

manjine gđa. Dragica Holoker-Radumilo. 

 

  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD VUKOVAR 

GRADONAČELNIK 

 

 

KLASA: 612-01/14-01/1 

URBROJ: 2196/01-02-14-3 

Vukovar, 10. rujna 2014. godine       GRADONAČELNIK: 
        

        Ivan Penava, prof. 
 

 

 



Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine“ broj 48/04, 44/09 i 

68/13) i temeljem članka 32. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ 

Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12 i 7/13) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na sjednici ----

--------- donijelo je 

 

 

PRIJEDLOG ODLUKE 

o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vukovara 

 

 

Članak 1. 

 

Odlukom o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vukovara utvrđuje se osnivanje i 

djelokrug, uređuje se broj, sastav i prava članova, razrađuju zadaci i način rada, te rješavaju 

druga pitanja od značaja za njegovo djelovanje. 

 

Članak 2. 

 

Gradsko vijeće Grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) osniva Kulturno 

vijeće Grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Vijeće).  

Djelokrug Vijeća je područje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u gradu Vukovaru. 

Vijeće se osniva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino 

provođenje, radi sudjelovanja u predlaganju godišnjih programa javnih potreba u kulturi za 

koja se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Vukovara, te radi ostvarivanja utjecaja 

kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost. 

 

 

Članak 3. 

 

Vijeće pruža stručnu pomoć i mišljenje gradonačelniku Grada Vukovara (u daljnjem 

tekstu: gradonačelniku) pri utvrđivanju i izvršavanju dugoročnih i godišnjih programa javnih 

potreba u kulturi od interesa za Grad Vukovar. 

O svojim zaključcima i prijedlozima Vijeće pisano izvješćuje gradonačelnika i 

Gradsko vijeće. 

Vijeće na zahtjev gradonačelnika ili Gradskog vijeća raspravlja o pojedinim pitanjima 

s područja kulture i umjetnosti i o njima dostavlja pisana mišljenja i prijedloge. 

 

Članak 4. 

 

Vijeće je nadležno 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, 

- promicanje potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina i njihovom kulturnom 

stvaralaštvu, 

- međunarodnu kulturnu suradnju. 

 



Članak 5. 

 

Vijeće posebno razmatra mjere za poticanje i promicanje djelatnosti ustanova u kulturi 

i umjetnosti, profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i 

alternativnog stvaralaštva, projekata kulturno-umjetničkih manifestacija, programa obnove, 

sanacije i zaštite nepokretnih i pokretnih dobara kulturne baštine, te gradonačelniku odnosno 

Gradskom vijeću predlaže mjere za njihovo unapređenje. 

Članak 6. 

 

Rad Vijeća je javan. 

O ostvarivanju javnosti rada Vijeća skrbi predsjednik Vijeća. 

 

Članak 7. 

 

Vijeće ima predsjednika i četiri člana. 

Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim 

dostignućima i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu kulturne politike 

mogu pridonijeti ostvarenju poslova i zadaća zbog kojih je Vijeće osnovano. 

Predsjednik Vijeća, gradonačelnik te pročelnik Upravnog odjela nadležnog za pitanja 

kulture mogu pozivati i druge kulturne djelatnike i umjetnike da sudjeluju u radu sjednica 

Vijeća bez prava odlučivanja. 

U radu Vijeća sudjeluju bez prava odlučivanja i dužnosnici Grada Vukovara i 

službenici Upravnog odjela nadležnog za pitanja kulture. 

 

Članak 8. 

 

Članove Vijeća imenuje Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika s mandatom od 

četiri (4) godine. 

Postupak imenovanja članova Vijeća pokreće gradonačelnik pozivom ustanovama i 

udrugama iz područja iz članka 4. ove Odluke da u roku 15 dana podnesu pisane i 

obrazložene prijedloge osoba za imenovanje članova Vijeća s područja kulture i umjetnosti 

kojima se bave. 

Javni poziv se objavljuje u Vukovarskim novinama i na službenim web stranicama 

Grada Vukovara. 

U slučaju nedovoljnog broja odgovarajućih prijedloga u smislu stavka 1. ovog članka, 

pisani i obrazloženi prijedlog osoba za imenovanje članova Vijeća s područja kulture i 

umjetnosti kojima se bave podnijet će gradonačelnik. 

Član Vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju 

pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Vijeća. 

 

Članak 9. 

 

Gradsko vijeće može razriješiti članove Vijeća i prije isteka vremena na koje su imenovani u 

sljedećim slučajevima: 

- na osobni zahtjev, 

- ako neopravdano ne prisustvuju sjednicama Vijeća, 

- na pisani zahtjev ovlaštenih predlagatelja iz članka 8. stavka 2. ove Odluke, 

- ako su osuđeni za kazneno djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora. 



U slučaju iz stavka 1. podstavka 2. ovog članka, postupak imenovanja novog člana Vijeća 

provest će se na prijedlog gradonačelnika. Novom članu Vijeća mandat traje do isteka 

mandata člana Vijeća umjesto kojeg je imenovan. 

 

Članak 10. 

 

Vijeće donosi Poslovnik o svom radu. 

Vijeće može pravovaljano raspravljati i odlučivati ako je na sjednici Vijeća nazočno 

više od polovice članova Vijeća. 

Vijeće donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja svih članova Vijeća. 

O sjednici Vijeća vodi se zapisnik. 

 

Članak 11. 

 

Član Vijeća ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja o pitanju koje se 

odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu sudjeluje on ili s njim povezane osobe 

(srodnik po krvi u ravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, bračni ili izvanbračni drug) ili se odnosi 

na kulturni ili umjetnički projekt koji je predložila pravna osoba u kojoj član Vijeća ili s njim 

povezane osobe imaju vlasnički ili osnivački udio ili je član Vijeća ravnatelj pravne osobe. 

 

Članak 12. 

 

Predsjednika i potpredsjednika Vijeća biraju članovi Vijeća između sebe na prvoj 

sjednici Vijeća koju saziva pročelnik Odjela. 

Predsjednik Vijeća saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red i predsjedava 

sjednicama Vijeća. 

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, potpredsjednik Vijeća ima sva 

prava, obveze i odgovornosti predsjednika Vijeća. 

Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi. 

 

Članak 13. 

 

Članovi Vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad. 

Visinu naknade iz stavka 1. ovog članka određuje gradonačelnik svojom odlukom. 

 

Članak 14. 

 

Administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe Vijeća obavlja Upravni odjel 

nadležan za pitanja kulture, a sredstva potrebna za rad Vijeća osiguravaju se u Proračunu 

Grada Vukovara. 

 

Članak 15. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Kulturnog 

vijeća („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 1/05 i 11/11). 

 

 

 

 

 



Članak 16. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ 

Grada Vukovara. 
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        Predsjednik Gradskog vijeća 

              Igor Gavrić, mag. ing. 
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