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1. PREDMET POZIVA I OPĆE INFORMACIJE 

1.1. Predmet javnog poziva, zakonska osnova i ciljevi 

 Karlovačka županija poziva javne ustanove i druge pravne osobe te udruge i druge 

organizacije civilnog društva sa sjedištem na području Karlovačke županije koje obavljaju 

djelatnosti u kulturi na podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata za članove 

Kulturnog vijeća Karlovačke županije.   

 Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Karlovačke županije raspisuje 

se na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09, 68/13), članka 5. 

Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 

46/04, 36b/13) i Odluke županice o objavi Javnog poziva za predlaganje članova 

Kulturnog vijeća Karlovačke županije (Klasa: 612-01/21-01/58 , Urbroj: 2133/1-02/02-

21-01) od 03. 11. 2021. godine. 

 Kulturno vijeće Karlovačke županije osnovano je sukladno odredbama Zakona o 

kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09, 68/13) s ciljem ostvarivanja utjecaja kulturnih 

djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za razvoj kulture i umjetnosti na 

području Županije, a posebice radi predlaganja programa javnih potreba u kulturi, za koje 

se sredstva osiguravaju u proračunu Karlovačke županije. 

 Kulturno vijeće Karlovačke županije je savjetodavno stručno tijelo koje svojim 

radom pruža stručnu pomoć županici pri donošenju i provedbi godišnjih i dugoročnih 

programa javnih potreba u kulturi te razmatra i predlaže mjere za poticanje i unapređenje 

kulturnog i umjetničkog stvaralaštva na području Županije. 

 Kulturno vijeće Karlovačke županije ima 7 (sedam) članova koji se imenuju na 

razdoblje od 4 (četiri) godine.    

 Članovi Kulturnog vijeća dužni su redovno prisustvovati sjednicama Kulturnog 

vijeća te aktivno sudjelovati u donošenju prijedloga i odluka vodeći se nepristranošću i 

stručnošću. 

 U svom radu članovi Kulturnog vijeća dužni su postupati časno, savjesno, 

odgovorno i nepristrano, čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo dužnosti koja im 

je povjerena od strane Karlovačke županije. 

1.2. Provedba Otvorenog poziva 

 Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Karlovačke županije objavljen 

je 08. 11. 2021. godine na službenim web stranicama Karlovačke županije 

(www.kazup.hr) i otvoren je za podnošenje prijedloga do 21. 11. 2021. godine.  

 Za administrativne i druge poslove u provedbi ovog Javnog poziva zadužen je 

županijski Upravni odjel za školstvo (u daljnjem tekstu: nadležni Upravni odjel).  

http://www.kazup.hr/
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2. KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI 

2.1. Prihvatljivi predlagatelji 

Pravo podnošenja prijedloga po ovom javnom pozivu imaju: 

. javne ustanove sa sjedištem na području Karlovačke županije koje obavljaju 
djelatnosti u kulturi  

. udruge i druge organizacije civilnog društva sa sjedištem na području Karlovačke 
županije registrirane za obavljanje djelatnosti u kulturi. 

 

2.2. Uvjeti koje moraju zadovoljavati predloženi kandidati 

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

svojim dosadašnjim postignućima te znanjem, sposobnošću i poznavanjem pojedinih 

područja i djelatnosti kulture i umjetnosti mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih 

je Kulturno vijeće osnovano.  

 Prijedlozi po ovom Pozivu mogu se podnositi za kandidate s dugogodišnjim 

stručnim iskustvom u područjima sljedećih kulturnih djelatnosti: 

1. glazbene, plesne, dramske i kazališne umjetnosti 

2. književnost, književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti 

3. muzejsko-galerijske djelatnosti i likovne umjetnosti 

4. novi mediji, fotografija, film i kinematografija 

5. folklor i očuvanje zavičajne tradicijske baštine 

6. zaštita i očuvanje kulturnih dobara. 

 Predloženi kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete: 

1. magistar struke ili stručni specijalist 

2. najmanje 10 godina iskustva i aktivnog djelovanja u području kulturne djelatnosti za 

koje se kandidat predlaže. 

 

3. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA 

3.1. Način podnošenja prijedloga 

 Prijedlozi kandidata moraju biti detaljno obrazloženi i podneseni isključivo 

elektroničkim putem korištenjem elektroničkog sustava https://som-natjecaj.eu/. 

 Svi prijedlozi moraju biti pisani hrvatskim jezikom i u potpunosti ispunjeni.   

https://som-natjecaj.eu/
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 Obrascu prijedloga prilaže se obrazac Izjave o točnosti podataka, koji mora biti 

potpisan od strane osobe ovlaštene z zastupanje organizacije predlagatelja, ovjeren 

pečatom organizacije predlagatelja, skeniran te priložen u elektroničkom obliku. 

3.2. Rokovi za dostavu prijedloga 

 Prijedlozi se po ovom Javnom pozivu mogu dostavljati od dana njegove objave do 

zaključno 21. 11. 2021. godine.  

4. DODATNE INFORMACIJE 

 Dodatne informacije i upute za podnošenje prijedloga po ovom Javnom pozivu 

mogu se zatražiti elektronskom poštom najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavu 

prijedloga na adresu: mirna.mohoric@kazup.hr. 

 Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na 

adrese onih koji su pitanja postavili. 

 Županija nije obvezna davati odgovore ili pojašnjenja na pitanja pristigla nakon 

navedenog roka. 

5. IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA 

 U slučaju da se Javni poziv i natječajna dokumentacija izmijene ili dopune prije 

krajnjeg roka za podnošenje prijedloga, sve izmjene i dopune bit će objavljene na 

službenim web stranicama Županije www.kazup.hr najkasnije 7 dana prije isteka roka za 

dostavu prijedloga. 

 U slučaju donošenja izmjena ili dopuna predlagateljima koji su već podnijeli 

prijedloge po Javnom pozivu bit će dana mogućnost da svoj prijedlog po potrebi i u 

primjerenom roku dopune i/ili izmijene.  

Predlagatelji su dužni poštovati sve izmjene ili dopune Javnog poziva. 

6. POJMOVI 

 Pojedini pojmovi koji se koriste u Uputama za predlagatelje i ostaloj dokumentaciji 

ovog Javnog poziva imaju sljedeće značenje: 

. Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Karlovačke županije: 
natječajna procedura kojom se potencijalne predlagatelje poziva na podnošenje 
pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata za članove Kulturnog vijeća 
Karlovačke županije.   

. predlagatelj: pravna osoba koja predlaže kandidata za člana Kulturnog vijeća 
Karlovačke županije 

. predloženi kandidat: fizička osoba koja je predložena za člana Kulturnog vijeća 
Karlovačke županije. 

 

mailto:mirna.mohoric@kazup.hr
http://www.kazup.hr/
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 Izrazi koji se koriste u dokumentaciji ovog Javnog poziva, a koji imaju rodno 

značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na 

jednak način muški i ženski rod.  

KLASA: 612-01/21-01/58 
URBROJ: 2133/1-02/02-21-2 
Karlovac, 08. 11. 2021. 
 


