
Temeljem članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (Narodne novine broj 48/04, 44/09 i 68/13) 
i članka 4. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Samobora (Službene vijesti Grada 
Samobora broj 2/05 i 7/09), gradonačelnik Grada Samobora dana 11. listopada 2017. godine 
objavljuje  

 
JAVNI POZIV 

za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Samobora 
 
 

I. 
Pozivaju se ustanove i udruge iz kulture s područja Grada Samobora da podnesu pisane i 

obrazložene prijedloge kandidata za izbor članova Kulturnog vijeća Grada Samobora za iduće 
mandatno razdoblje od četiri godine od dana imenovanja. 

Kulturno vijeće Grada Samobora osniva se za: 
- djelatnosti  ustanova u kulturi i umjetnosti na području Grada Samobora, 
- kulturno – umjetničkih priredbi i manifestacija, 
- glazbe i glazbeno – scenske umjetnosti, 
- dramske umjetnosti, 
- knjige, knjižnica i nakladništva, 
- muzejsko – galerijske djelatnosti, 
- likovne umjetnosti, 
- nove medijske kulture, 
- međunarodne kulturne suradnje i europske integracije, 
- obnove, sanacije, zaštite i očuvanja pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara i kulturne 

baštine Grada Samobora. 
 

II. 
Kulturno vijeće Grada Samobora ima pet članova. Članovi se biraju na razdoblje od četiri 

godine. Za članove Vijeća imenuju se djelatnici i umjetnici te drugi stručnjaci iz područja 
umjetnosti i kulture koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih 
uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva radi kojih je 
Vijeće osnovano. 

 
III. 

Član Kulturnog vijeća Grada Samobora ne može biti osoba koja posredno sudjeluje u 
upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Kulturnog vijeća (npr. 
predsjednik, zamjenik, tajnik, osoba ovlaštena za zastupanje i sl.) 

 
IV. 

Prijedlog treba sadržavati podatke o podnositelju, životopis predloženog kandidata, 
obrazloženje prijedloga te potvrdu predsjednika udruge/ravnatelja ustanove da kandidat ne 
sudjeluje posredno u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi. 

Životopis treba sadržavati sljedeće: 
- osnovne podatke (ime, prezime, adresu, telefon/mobitel predloženog kandidata) 
- stupanj naobrazbe 
- glavno područje istraživanja i stručnog djelovanja 
- zaposlenje i stručno usavršavanje 
- članstvo u društvima i udrugama 
- najvažnije publikacije, sudjelovanje u programima i projektima 

 



V. 
Prijedlozi se podnose u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva na službenoj mrežnoj 

stranici  Grada Samobora, na adresu:  
Grad Samobor,  

Trg kralja Tomislava 5,  
10430 Samobor (s naznakom: Prijedlog članova Kulturnog vijeća). 

 
Na temelju prispjelih prijedloga gradonačelnik imenuje predsjednika, zamjenika i članove 

Kulturnog vijeća. 
 
KLASA: 022-05/17-02/4 
URBROJ: 238-11-05/3-17-1 
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