
         REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
          Odbor za izbor i imenovanja 
KLASA: 612-01/19-01/03 
URBROJ: 2176/01-01-19-2 
Sisak, 7. ožujka 2019.   
 
 

 Na temelju članka 46. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije 
(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 14/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 29/18), 
Odbor za izbor i imenovanja na 10. sjednici održanoj 7. ožujka 2019. godine, razmatrao je 
Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije i 
donio sljedeći  
 
 

 

Z A K L J U Č A K 
 
 

I. 
 

 Utvrđuje se Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Sisačko-
moslavačke županije. 
 

II. 
 

U Kulturno vijeće Sisačko-moslavačke županije imenuju se: 
 

1.  Ivana Miletić Čakširan,  za područje zaštite sakralnih objekata i zaštićenih  
             kulturnih dobara, saniranje domova kulture, muzeja,    
             pučkih domova i ostalih objekata u kulturi, investicije za   
                                   objekte u kulturi  

  2. Štefica Ponder, za područje djelatnosti udruga u kulturi, manifestacije i  
         međunarodnu suradnju 
  3. Danijel Papa, za područje kazališne, glazbene i multimedijalne djelatnosti,  
       programe koji promiču kulturu mladih 
  4. Stjepko Rupčić, za područje muzejsko – galerijske i likovne djelatnosti 
  5. Đurđica Vuković, za područje knjižnične i nakladničke djelatnost 
 

III. 
 

 Predlaže se Županijskoj skupštini da donese Rješenje o imenovanju članova 
Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije. 
  
 

PREDSJEDNIK ODBORA 
 
 

mr. Mijo Šepak, v.r. 



           PRIJEDLOG 

  
 

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine broj 48/04, 44/09 
i 68/13), članka 6. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća ("Službeni glasnik Sisačko-
moslavačke županije" broj 16/14) i članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije("Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), Županijska 
skupština Sisačko-moslavačke županije na ____. sjednici održanoj ____________ 2019. 
godine, donijela je 
 

R J E Š E N J E 
 

o imenovanju članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije 
 

 
I. 

U Kulturno vijeće Sisačko-moslavačke županije imenuju se: 
 

1.  Ivana Miletić Čakširan,  za područje zaštite sakralnih objekata i zaštićenih  
             kulturnih dobara, saniranje domova kulture, muzeja,    
             pučkih domova i ostalih objekata u kulturi, investicije za   
                                   objekte u kulturi  

  2. Štefica Ponder, za područje djelatnosti udruga u kulturi, manifestacije i  
         međunarodnu suradnju 
  3. Danijel Papa, za područje kazališne, glazbene i multimedijalne djelatnosti,  
       programe koji promiču kulturu mladih 
  4. Stjepko Rupčić, za područje muzejsko – galerijske i likovne djelatnosti 
  5. Đurđica Vuković, za područje knjižnične i nakladničke djelatnost 
 

II. 
Članovi Kulturnog vijeća imenuju se na vrijeme od 4 godine. 
 

III. 
            Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku 
Sisačko-moslavačke županije". 

 
KLASA: 
URBROJ: 
Sisak, 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 
 

PREDSJEDNICA 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 
 

  Ivanka Roksandić, prof. 
  

  



O B R A Z L O Ž E N J E 
 

uz Prijedlog Rješenja o imenovanju članova 
Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije 

 
 
 Sukladno članku 6. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine broj 48/04, 44/09 i 
68/13) i članku 6. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i 
šport objavio je Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke 
županije. 
 
 Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije 
trajao je od 19. veljače 2019. godine zaključno do 6. ožujka 2019. godine. 
 
 Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije na 
10. sjednici održanoj 7. ožujka 2019. godine izvršio je uvid u prijave pristigle na javni poziv 
(ukupno 13 prijava) i dokumentaciju priloženu uz prijavu utvrdio je prijedlog članova 
Kulturnog vijeća po područjima. 
 
 Slijedom navedenog Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je Prijedlog Rješenja za 
imenovanje članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije. 


