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Gradonačelnik Grada Ogulina temeljem članka 18. i članka 20. stavka 8. Zakona o 

kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/2022) i 

članka 6. stavka 1. Odluke o osnivanju kulturnog vijeća Grada Ogulina KLASA: 024-03/22-

03/116, URBROJ: 2133-02-02/1-22-1 od 8. prosinca 2022. godine upućuje 

  
JAVNI POZIV 

za imenovanje članova Kulturnog vijeća Grada Ogulina 

  

I. 

Pozivaju se ustanove u kulturi, umjetničke organizacije i udruge te druge pravne i 

fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti za podnošenje pisanih 

i obrazloženih prijedloga kandidata za članove Kulturnog vijeća s područja kulture i 

umjetnosti, a koje se osniva za: 

-kulturne djelatnosti: arhivska, muzejska, knjižnična, nakladnička i knjižarska djelatnost i 

audiovizualna djelatnost 

-kulturno-umjetničko stvaralaštvo: dramska i plesna umjetnost, glazbena i glazbeno -

scenska umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura, interdisciplinarne i 

nove umjetničke i kulturne prakse, digitalna umjetnost i kulturno-umjetnički amaterizam 

-djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom, 

-transverzalna područja: međunarodna kulturna suradnja i mobilnost, dostupnost, pristup i 

sudjelovanje u kulturi, raznolikost kulturnih izričaja, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim 

industrijama, digitalizacija u području kulture. 

  

II. 
Kulturno Vijeće osniva se kao stručno savjetodavno tijelo s djelokrugom rada u 

području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Gradu Ogulinu. 

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

provođenje, a posebno radi predlaganja i stručnog vrednovanja programa i projekata javnih 

potreba u kulturi od interesa za Grad Ogulin za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu 

Grada Ogulina, radi kontinuiranog praćenja i razmatranja stanja u pojedinim područjima 



umjetničkog i kulturnog stvaralaštva te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i 

umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.  

  

III. 

Kulturno vijeće kontinuirano prati i razmatra stanje u pojedinim područjima 

umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, daje prijedloge za poticanje njihova razvitka i 

unaprjeđivanja, predlaže ciljeve kulturne politike i mjere za njihovo provođenje, stručne 

podloge i mišljenja te obavlja i druge poslove sukladno Zakonu. 

  

IV. 

Za članove Vijeća imenuju se umjetnici, stručnjaci i kulturni djelatnici istaknuti u 

područjima umjetnosti i kulture. 

U radu Vijeća sudjeluju bez prava odlučivanja i službenici upravnog tijela Grada 

Ogulina nadležnog za kulturu. 

  

                                                             V. 

 Vijeće ima pet članova od kojih je jedan predsjednik Vijeća. 

Odluku o imenovanju predsjednika i članova Vijeća donosi Gradonačelnik Grada 

Ogulina. Članovi Vijeća imenuju se na četiri godine. 

  

                                                                        VI. 

Ovaj Javni poziv objavit će se na službenim internetskim stranicama Grada Ogulina 

 www.ogulin.hr. 

  

VII. 

Pisane i obrazložene prijave kandidata za članove Kulturnog vijeća Grada Ogulina 

podnose se u roku od 15 dana od objavljivanja ovog Javnog poziva, na adresu: 

  

GRAD OGULIN 

STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA 

Bernardina Frankopana 11 

47 300 Ogulin 

s naznakom: „Prijedlog kandidata za Kulturno vijeće Grada Ogulina“ 

ili 

  elektroničkim putem u PDF formatu na adresu episarnica@ogulin.hr 

               zaključno do utorka, 27. prosinca 2022. godine. 
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                                                                                            Dalibor Domitrović, ing. 
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