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PREDMET: Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Istarske županije - Regione Istriana

  
 
 
 
Temeljem članka 6. stavka 2. Zakona o kulturnim vijećima ("Narodne novine" br. 48/04., 
44/09. i 68/13.) i članka 65. Statuta Istarske županije - Regione Istriana ("Službene novine 
Istarske županije", br. 10/09. i 04/13.) Župan Istarske županije - Regione Istriana, dana 31. 
listopada 2013.  godine donosi 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Istarske županije 

- Regione Istriana te isti čini sastavni dio ovoga Zaključka. 
 
2. Akt iz točke 1. ovoga zaključka dostavlja se Županijskoj skupštini Istarske županije - 

Regione Istriana na razmatranje i usvajanje. 
 
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog  Zaključka određuje se Vladimir 

Torbica – pročelnik Upravnog odjela za kulturu Istarske županije - Regione Istriana. 
 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
          ŽUPAN  
           mr. sc. Valter Flego  
 
 
 
 
  



OBRAZLOŽENJE 
 
1. PRAVNA OSNOVA  ZA DONOŠENJE OVOG AKTA 
 
Pravna osnova za donošenje ovog akta sadržana je u odredbama članka 6. stavka 2. Zakona o kulturnim vijećima 
("Narodne novine" br. 48/04., 44/089. i 68/13.) i članaka 65. i  43. Statuta Istarske županije - Regione Istriana 
("Službene novine Istarske županije" br. 10/09. i 04/13.). 
  
Člankom 6. stavak 2. Zakona o kulturnim vijećima propisano je da akt o osnivanju kulturnih vijeća za područje 
županije, Grada Zagreba, grada ili općine donosi predstavničko tijelo te da se navedenim aktom utvrđuje 
djelokrug, broj i mandat članova vijeća, postupak izbora, imenovanja i razrješenja članova, zadaće, način rada i 
odlučivanja vijeća sukladno Zakonu o kulturnim vijećima. 
 
Člankom 65. Statuta Istarske županije - Regione Istriana propisana je nadležnost Župana Istarske županije - 
Regione Istriana, a člankom 43. nadležnost Skupštine Istarske županije - Regione Istriana. 
 
 
2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE NASTAJU DONOŠENJEM 
AKTA 
 
Ovim aktom utvrđuje se djelokrug, broj i mandat članova kulturnih vijeća Istarske županije - Regione Istriana (u 
daljnjem tekstu: kulturna vijeća), postupak izbora, imenovanja i razrješenja članova kulturnih vijeća, zadaće, način 
rada i odlučivanja kulturnih vijeća, a sve sukladno Zakonu o kulturnim vijećima. 
Naime, Skupština Istarske županije - Regione Istriana je dana 21. veljače 2005. godine donijela Odluku o 
osnivanju kulturnih vijeća sukladno odredbama tada važećeg Zakona o kulturnim vijećima. Dana 03. kolovoza 
2009.godine donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Istarske županije - 
Regione Istriana. Budući  je u  više navrata izmijenjen i dopunjen Zakon o kulturnim vijećima ovaj Upravni odjel 
izradio je prijedlog nove Odluke o kulturnim vijećima Istarske županije - Regione Istriana koja je u potpunosti 
usklađena sa odredbama Zakona o kulturnim vijećima. 
Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage do sada važeća  Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Istarske 
županije - Regione Istriana ("Službene novine Istarske županije" br. 01/05. i 06/09.)  
 
 
 
3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA 
   
   U Proračunu Istarske županije - Regione Istriana nije potrebno osigurati financijska sredstva za provedbu ovog 
akta.  
 
 
4. PRIJEDLOG AKTA 
Dostavlja se u privitku. 
 
 
 
 

PROČELNIK 
Vladimir Torbica, prof. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 6.stavak 2. Zakona o kulturnim vijećima («Narodne novine» br. 48/04., 44/09. i 68/13.) i članka 
43. Statuta Istarske županije - Regione Istriana («Službene novine Istarske županije» br. 10/09. i 04/13.) 
Skupština Istarske županije - Regione Istriana na sjednici održanoj dana ____________donosi 
 

O D L U K U 
o osnivanju kulturnih vijeća Istarske županije - Regione Istriana 

 
Članak 1. 

Kulturna vijeća Istarske županije - Regione Istriana (u daljnjem tekstu: Vijeća) osnivaju se pri Upravnom odjelu za  
kulturu za pojedina područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva  radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera 
za njezino provođenje, a posebice radi predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koji se sredstva 
osiguravaju iz proračuna Istarske županije - Regione Istriana  te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i 
umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost na području Istarske županije - Regione Istriana.  
 

Članak 2. 
U ostvarivanju zadaća iz članka 1. ove Odluke Vijeća pružaju stručnu pomoć Upravnom odjelu za kulturu Istarske 
županije - Regione Istriana (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) pri predlaganju i provedbi godišnjih i dugoročnih 
programa javnih potreba u kulturi od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana i njihovo financiranje, 
sudjeluju u predlaganju i  utvrđivanju kulturne politike i u tu svrhu daju stručne prijedloge i mišljenja Upravnom 
odjelu te obavljaju i druge poslove predviđene ovom Odlukom koji pridonose ostvarenju zadaća iz članka 1. ove 
Odluke. 
O svojim zaključcima i prijedlozima Vijeća pisano izvješćuju Upravni odjel. 
Vijeća na zahtjev Upravnog odjela  raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i umjetnosti i o njima daju 
Upravnom odjelu pisana mišljenja i prijedloge. 
Rad vijeća je javan. 
 

PODRUČJA DJELOVANJA VIJEĆA 
Članak 3. 

U Istarskoj županiji - Regione Istriana osnivaju se Vijeća za  
- glazbeno, glazbeno-scenske i filmske djelatnosti 
- književnost i izdavaštvo  
- zaštitu materijalne kulturne baštine i muzeologiju 
- vizualne  umjetnosti  
- nove medijske kulture  
-  nematerijalnu kulturnu baštinu 
-  međunarodnu kulturnu suradnju  
 

SASTAV VIJEĆA 
Članak 4. 

Vijeća imaju pet članova. 
Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici te drugi stručnjaci s područja Istarske županije - 
Regione Istriana koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu 
kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva radi kojih je Vijeće osnovano. 
Jedan član Vijeća imenuje se iz redova pripadnika talijanske nacionalne zajednice na prijedlog Talijanske unije. 

 
Članak 5. 

Pročelnik Upravnog odjela u dogovoru sa predsjednikom Vijeća može pozivati umjetnike i kulturne djelatnike da 
sudjeluju u radu Vijeća bez prava odlučivanja. 
U radu Vijeća sudjeluju bez prava odlučivanja i ovlašteni djelatnici Upravnog odjela. 
 

IZBOR ČLANOVA VIJEĆA 
Članak 6. 

Upravni odjel  pokreće postupak izbora članova Vijeća pozivom institucijama i udrugama iz područja umjetnosti i 
kulture da podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za izbor članova Vijeća s područja kulture i umjetnosti 
kojima se bave. Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana dostave poziva.  
Upravni odjel  može objaviti i javni poziv za dostavu prijedloga odnosno prijava pojedinaca s područja kulture i 
umjetnosti koji su zainteresirani za članstvo u Vijećima. 
Javni poziv iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se u dnevnim listovima «Glas Istre» i «La voce del popolo» kao i 
na web stranicama Istarske županije - Regione Istriana. 



 Rok za podnošenje prijava po objavljenom javnom pozivu je 15 dana od dana objave javnog poziva. 
 

Članak 7. 
Na temelju prispjelih prijedloga i prijava, a po utvrđenom prijedlogu Upravnog odjela, župan Istarske županije - 
Regione Istriana imenuje članove Vijeća. 
 

MANDAT ČLANOVA VIJEĆA 
Članak 8. 

Članovi Vijeća imenuju se na četiri godine. 
Na prijedlog Upravnog odjela Župan Istarske županije - Regione Istriana može članove Vijeća razriješiti i prije 
isteka mandata ako neopravdano ne nazoče sjednicama Vijeća, na osobni zahtjev ili pisani zahtjev predlagatelja 
iz članka 6. stavka 1. ove Odluke te ako su osuđeni za kazneno djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora.  
 

ŽUPANIJSKO VIJEĆE ZA KULTURU 
Članak 9. 

Županijsko vijeće za kulturu Istarske županije - Regione Istriana, kao savjetodavno tijelo za pružanje stručne 
pomoći pri utvrđivanju strategije kulturnog razvitka, saziva pročelnik Upravnog odjela. 
Vijeće iz stavka 1. čine predsjednici Vijeća iz članka 3. ove Odluke,  pročelnik Upravnog odjela te jedan pripadnik 
talijanske nacionalne zajednice kojeg izabere Talijanska unija iz redova kulturnih djelatnika i umjetnika s područja 
Istarske županije - Regione Istriana. 
 Radom Županijskog vijeća za kulturu   predsjedava  pročelnik Upravnog odjela. 
U radu Županijskog vijeća za kulturu, na poziv pročelnika Upravnog odjela, mogu bez prava odlučivanja 
sudjelovati i predsjednici kulturnih vijeća gradova i općina Istarske županije - Regione Istriana. 
 

ODLUČIVANJE VIJEĆA 
Članak 10. 

 Vijeća donose odluke većinom glasova od ukupnog broja svojih članova. 
 Vijeća donose Poslovnik o svom radu. 
 Članovi Vijeća primaju naknadu za svoj rad.  
 Visinu naknade iz stavka 3. ovog članka utvrđuje župan Istarske županije - Regione Istriana. 

 
Članak 11. 

Vijeća svoje odluke donose sukladno Kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i 
manifestacija, programa i projekata od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana koje donosi Župan Istarske 
županije - Regione Istriana na prijedlog Upravnog odjela. 
 

IZUZEĆE ČLANA VIJEĆA OD ODLUČIVANJA 
Članak 12.  

Član Vijeća ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja Vijeća 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 sudjeluju u njezinom upravljanju. 
 

PROMICANJE POTREBA U KULTURI I UMJETNOSTI NACIONALNIH MANJINA 
Članak 13. 

Vijeća u svojem području djelovanja posvećuju posebnu pozornost promicanju potreba u kulturi i umjetnosti 
nacionalnih manjina i njihovom kulturnom stvaralaštvu. 

 
POTICANJE I PROMICANJE KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA  

Članak 14. 
Vijeća posebno razmatraju mjere za poticanje i promicanje profesionalnoga kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, 
kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva u području svoje nadležnosti te Upravnom odjelu predlažu mjere 
za njihovo unapređenje. 
Vijeća u svom radu posebnu pozornost posvećuju promicanju autohtonih etničkih i kulturnih osobitosti Istre te 
istarskog zavičajnog kulturnog identiteta. 
 

 
 
 



MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA 
Članak 15. 

Vijeća u svom radu posebnu pozornost posvećuju promicanju  istarskoga - regionalnog kulturnog  i umjetničkog 
stvaralaštva u inozemstvu kao i mjerama koje omogućuju javnosti  da se upoznaje s priznatim vrijednostima i 
suvremenim nastojanjima u umjetnosti i kulturi  te u tom smislu podnose svoje prijedloge. 
Polazeći od potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina i razvoja međunarodne suradnje na području 
kulture, Vijeća u svom radu potvrđuju načela multikulturalnosti. 

 
 

ADMINISTRATIVNI POSLOVI 
Članak 16. 

Stručne, administrativne, tehničke i druge potrebne poslove Vijeća iz članka 3. i 9. ove Odluke obavlja Upravni 
odjel , a sredstva za njihov rad osiguravaju se u Proračunu Istarske županije - Regione Istriana. 

 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 17. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Istarske županije - 
Regione Istriana ("Službene novine Istarske županije" broj 01/05. i 06/09.). 
 

Članak 18. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenim novinama Istarske županije». 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pazin                                          
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 

Predsjednik 
Valter Drandić 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti:  
     1. Upravnom odjelu za kulturu Istarske županije - Regione Istriana 
     2. Pismohrana, ovdje         
 


