
- P R I J E D L O G -  
 
Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih 

potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22) i članka 29. Statuta Općine Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača broj 1/21. i 4/21) Općinsko vijeće na __ sjednici održanoj 
____2022., donijelo je 

 
O D L U K U 

o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa ili projekata 
za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području kulture  

 
 

Članak 1. 
Odlukom o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa ili projekata za financiranje 

javnih potreba Općine Pitomača u području kulture (u daljnjem tekstu: Odluka) osniva se 
Povjerenstvo za ocjenjivanje programa ili projekata za financiranje javnih potreba Općine 
Pitomača u području kulture (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), utvrđuje se djelokrug, broj  
članova, zadaće, način rada i odlučivanja Povjerenstva sukladno Zakonu te ovom Odlukom. 

 
Članak 2. 

Djelokrug Povjerenstva je područje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva Općine Pitomača 
(u daljnjem tekstu: Općina). 
  Povjerenstvo se osniva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino 
provođenje, a posebice radi predlaganja i stručnog vrednovanja programa i projekata javnih 
potreba u kulturi od interesa za Općinu, za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine 
Pitomača (u daljnjem tekstu: Proračun), radi kontinuiranog praćenja i razmatranja stanja u 
pojedinim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva u cilju zaštite i promicanja tradicijske 
baštine Općine, poticanje i afirmiranje kulturnog, glazbenog i inog stvaralaštva djece i mladeži, 
poticanje i afirmiranje kulturnog amaterizma, unapređenja života, životnih vrijednosti i 
sposobnosti građana, zaštita prirode i okoliša.  

Članak 3. 
  Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. 
  Povjerenstvo je nezavisno stručno procjenjivačko tijelo kojega mogu sačinjavati 
predstavnici Općine, kulturnih i stručnih institucija, nezavisni kulturni stručnjaci i predstavnici 
organizacija civilnog društva. 
 Povjerenstvo imenuje Općinski načelnik u trenutku raspisivanja Javnog natječaja za 
financiranje javnih potreba Općine Pitomača u kulturi (u daljnjem tekstu: javni natječaj). 

Po potrebi, Općinski načelnik može osnovati i imenovati i druga stručna tijela 
(povjerenstvo za utvrđivanje formalnih uvjeta javnog natječaja). 

 
Članak 4. 

Povjerenstvo na svojoj prvoj sjednici donosi  Poslovnik. 
Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja svih članova 

Povjerenstva. 
 

Članak 5. 
Zadatak Povjerenstva je razmotriti i ocjeniti sve prijave koje su ispunile formalne uvjete 

javnog natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te dati prijedlog 
Općinskom načelniku za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte.  

 
 



Članak 6. 
Povjerenstvo kontinuirano prati i razmatra stanje u područjima kulturnog i umjetničkog 

stvaralaštva, daje prijedloge za poticanje njihova razvitka i unapređivanja, predlaže ciljeve 
kulturne politike i mjere za njihovo provođenje, stručne podloge i mišljenja.  
 

Članak 7. 
Član Povjerenstva dužan je izuzeti se iz raspravljanja i odlučivanja ako je: 
- predlagatelj programa i projekta koji je predmet rada Povjerenstva pravna osoba u 

kojoj je on ili s njim povezana osoba vlasnik, dioničar, imatelj udjela, član 
upravljačkog ili nadzornog tijela pravne osobe, ravnatelj ili drugi voditelj poslovanja 
te pravne osobe, 

- on ili s njim povezana osoba u ugovornom ili drugom odnosu s predlagateljem 
programa ili projekta. 

Povezane osobe u smislu iz stavka 1. ovog članka su srodnik po krvi u ranoj liniji, a u 
pobočnoj liniji do četvrog stupnja zaključno, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili 
neformalni životni partner te posvojitelj ili posvojenik, partner - skrbnik ili osoba pod 
partnerskom skrbi. 
 

Članak 8. 
Svi članovi Povjerenstva dužni su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti te izjavu 

o nepostojanju sukoba interesa kojom potvrđuju da će procjenjivati samo one prijedloge u vezi 
s kojima nemaju nikakve materijalne ili druge interese. 

 
Članak 9. 

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni 
odjel, Odsjek za društvene djelatnosti. 

 
 

Članak 10. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama” Općine 

Pitomača. 
 
 
KLASA: 230-01/22-01/ 
URBROJ: 2189-16-22-1 
Pitomača, _________2022. 

 
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 
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OBRAZLOŽENJE: 
 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
 
Članak 21. stavka 2. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi 
(„Narodne novine“ broj 83/22). 
Člankom 29. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 1/21. i 4/21) 
propisan je djelokrug rada Općinskog vijeća Općine Pitomača. 

 

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE 

Člankom 21. stavka 2. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi 
(„Narodne novine“ broj 83/22) propisano je da akt o osnivanju povjerenstva donosi 
predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Aktom o osnivanju 
utvrđuje se broj stručnih povjerenstava i djelokrug, broj članova, način rada i  odlučivanja 
sukladno Zakonu. Sukladno navednom, predlažene se donošenje Odluke kao u tekstu. 
 
 
III. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA 

Za donošenje ove Odluke, nisu potrebna financijska sredstava. 

 

IV. TEKST PRIJEDLOGA 

U privitku se dostavlja tekst predmetne Odluke. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


