
 

 

 

 

 

 

 

GRADONAČELNIK  

KLASA: 611-09/22-01-1 

URBROJ: 2182-10-02-22-4 

Knin, 24. veljače 2022.  

  

  

 Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća 

Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 11/05 i 5/11) i članka 49. 

stavka 6. točke 36. Statuta Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 3/21), dana 24. 

veljače 2022. godne, raspisuje 

 

 

PONOVLJENI POZIV 
 

institucijama i udrugama iz područja umjetnosti i kulture  

na podnošenje pisanih prijedloga za izbor članova 

Kulturnog vijeća Grada Knina 

 
 

1. Gradonačelnik Grada Knina ponovno poziva sve institucije i udruge iz područja 

umjetnosti i kulture da podnesu pisane i obrazložene prijedloge za izbor članova 

Kulturnog vijeća Grada Knina (nastavno: Vijeće) s područja kulture i umjetnosti kojima 

se bave. 

 

2. Vijeće je nadležno za područja: 

 

- djelatnosti ustanova u kulturi i umjetnosti na području Grada Knina, 

- glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti, 

- knjige, knjižnica i nakladništva, 

- muzejsko-galerijske djelatnosti, 

- likovne umjetnosti, 

- kulturno-umjetničkih priredbi i manifestacija, 

- plesne umjetnosti, 

- zaštite i očuvanja pokretnih i nepokretnik kulturnih dobara i kulturne baštine.  

 

3. Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici iz područja umjetnosti i 

kulture koji svojim dosadašnjim dostignućima poznavanjem problema vezanih uz 

utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih 

je Vijeće osnovano. 

 



4. Član Vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u vođenju ili 

upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Vijeća, kao i njen 

zaposlenik.  

 

5. Na temelju prispjelih prijedloga gradonačelnik će donijeti odluku o imenovanju 

predsjednika i šest članova Vijeća, koji se imenuju na vrijeme od 4 godine. 

 

6. Uz obrazložene prijedloge kandidata za izbor članova Kulturnog vijeća Grada Knina, 

potrebno je dostaviti: 

 

- vlastoručno potpisan životopis predloženog kandidata, 

- vlastoručno potpisanu suglasnost/privolu kandidata da ga se predloži za člana Vijeća.  

 

7. Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom Pozivu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako 

na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

 

8. Prijedlozi s traženom dokumentacijom podnose se u roku 15 dana od dana objave  

ponovljenog Poziva na adresu: 

  

                        Grad Knin, Ul. Dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin 

                                                  s naznakom: 

   „Prijedlozi kandidata za izbor članova Kulturnog vijeća Grada Knina“ 

 

9. Prijedloge kandidata za izbor članova Kulturnog vijeća Grada Knina zaprimljene u 

sklopu prethodnog Poziva nije potrebno ponovno slati, jer će isti biti razmatrani u sklopu 

predmetnog ponovljenog Poziva.   

 

 

                          GRADONAČELNIK        

 

                                                                                                   Marijo Ćaćić, mag.oec. 

 

 

 

PRILOG:  

- Suglasnost / Privola kandidata za predlaganje kandidata za izbor članova Kulturnog 

vijeća Grada Knina 
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