
Na temelju Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za kulturne programe i projekte Općine 

Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 13/22), članka 21. Zakona o kulturnim vijećima 

i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne  novine“ broj 83/22) te odredbi članka 40. Statuta 

Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/18, 3/20 i 1/21) Općinski načelnik 

Općine Pisarovina, objavljuje 

JAVNI POZIV 

za predlaganje članova 

Stručnog povjerenstva za kulturne programe i projekte Općine Pisarovina 

I. 

Pokreće se postupak predlaganja kandidata za imenovanje Stručnog povjerenstva za kulturne programe 

i projekte Općine Pisarovina (u daljem tekstu: Stručno povjerenstvo). 

II. 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava/prijedloga kandidata za imenovanje tri (3) člana 

Stručnog povjerenstva od kojih je jedan (1) predsjednik.  

III. 

Stručno povjerenstvo je savjetodavno tijelo koje se osniva za vrednovanje prijavljenih programa i 

projekata u kulturi temeljem Javnog poziva koji je od interesa za Općinu Pisarovina i za koje se sredstva 

osiguravaju u Proračunu Općine Pisarovina.  

IV. 

Odluku o imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva donosi Općinski načelnik na 

temelju pristiglih prijava/prijedloga kandidata za članove Stručnog povjerenstva uzimajući u obzir 

njihovu stručnost i iskustvo u kulturi. 

 V. 

Članovi Povjerenstva imenuju se na razdoblje od četiri (4) godine.  

 

VI. 

U radu Povjerenstva sudjeluju bez prava odlučivanja i službene osobe Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Pisarovina. 

VII. 

Zadaće Stručnog povjerenstva su: 

- stručno vrednuje i ocjenjuje programe i projekte prijavitelja na javni poziv 

- predlaže kriterije vrednovanja programa i projekata 

- razmatra mjere za poticanje i promicane profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i 

kulturnog amaterizma te predlaže mjere Općinskom načelniku za njihovo unaprjeđenje 

- nakon provedenog postupka vrednovanja svoj prijedlog dostavlja Općinskom načelniku koji 

sadrži popis programa i projekata s predloženim iznosom financijske potpore. 

VIII. 

Član Stručnog povjerenstva dužan je izuzeti se iz raspravljanja i odlučivanja ako je: 

- predlagatelj programa i projekta koji je predmet rada Stručnog povjerenstva pravna osoba u 

kojoj je on ili s njim povezana osoba, 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 i 

projekta. 

IX. 

Svi članovi Stručnog 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. 



X. 

Član Stručnog povjerenstva stavlja mandat na raspolaganje ako prestane mandat Općinskom načelniku 

koji je donio odluku o njegovu imenovanju. 

XI. 

Ovaj Javni poziv objavit će se na mrežnim stranicama Općine Pisarovina: https://pisarovina.hr/  

XII. 

Pisane i obrazložene prijave kandidata za člana Povjerenstva podnose se na obrascu iz priloga ovog 

Poziva u roku od 15 dana od objavljivanja ovog Javnog poziva, na adresu Općina Pisarovina, Trg 

hrvatskih velikana br. 1, 10.451 Pisarovina, s naznakom: „Prijedlog kandidata za Stručno povjerenstvo 

za kulturne programe i projekte Općine Pisarovina“ ili u elektroničkom obliku na adresu opcina-

pisarovina@zg.t-com.hr. 

XIII. 

Općinski načelnik zadržava pravo poništenja ovog Javnog poziva bez obrazloženja i to prije otvaranja 

pristiglih prijava po Javnom pozivu.  

 

KLASA: 612-05/22-01/2 

URBROJ: 238-21-2-22-2 

Pisarovina, 22. prosinca 2022. godine      
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