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PRIJEDLOG ZAKONA O KULTURNIM VIJEĆIMA

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbi članka 2.
stavka 3. članka 52. i članka 68. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske.
II.

OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI ZAKONOM,
TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI
1. Ocjena stanja

Područje koje uređuje Prijedlog ovoga zakona bilo je do sada po prvi puta
uređeno postojećim Zakonom o kulturnim vijećima ("Narodne novine", broj 53/01).
Kao potpuno novi propis, Zakon je u dosadašnjoj dvogodišnjoj primjeni pokazao
određene nedostatke ili nedorečenosti. To se prvenstveno odnosi na postojanje
kulturnih vijeća na lokalnoj razini za koja je bilo predviđeno fakultativno osnivanje, tj.
bilo je prepušteno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da same
odluče hoće li osnovati kulturna vijeća ili ne. Takovo reguliranje nije ostvarilo željeni
cilj, tj. kulturna vijeća na lokalnim razinama nisu ni osnivana, pa tako jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave nisu niti imale prilike ostvariti utjecaj na kreiranje
kulturne politike i utvrđivanje mjera njezinoga provođenja na svojim područjima.
Nadalje, mehanizam imenovanja i razrješenja članova vijeća bio je
prezahtjevan. Pokazalo se osim toga da područja za koja su kulturna vijeća bila
Zakonom osnovana nisu bila dovoljno definirana s obzirom na djelokrug Ministarstva,
a rad nekih vijeća ulazio je u djelokrug drugih vijeća ili čak i drugih ministarstava.
Tako npr. djelokrug Vijeća za arhitekturu i urbanizam ulazi u djelokrug Ministarstva
prostornog uređenja i graditeljstva, a Vijeće za medijsku kulturu nije uspjelo profilirati
svoje djelovanje, a njegov je djelokrug bio sadržan u djelokrugu drugih vijeća, prema
njihovim područjima. Hrvatsko muzejsko vijeće, Hrvatsko knjižnično vijeće, Hrvatsko
arhivsko vijeće i Hrvatsko vijeće za kulturna dobra osnovana su posebnim propisima i
tim propisima imaju utvrđen svoj djelokrug i tome prilagođen sastav, te nisu ni mogla
udovoljiti zadaćama koje proistječu iz Zakona o kulturnim vijećima.
S druge pak strane, međunarodna kulturna suradnja i europske integracije
nisu bile obuhvaćene posebnim vijećem, već je načelna zakonska odredba upućivala
vijeća osnovana za pojedina područja kulture, da u svom radu posvećuju pozornost
međunarodnoj kulturnoj suradnji, što se je pokazalo nedovoljnim.
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Nacionalno vijeće za kulturu također nije ostvarilo ulogu koju mu je Zakon
namijenio, sastalo se, osim konstituirajuće sjednice, samo jednom, te nije donjelo
Nacionalni kulturni program ni za jednu godinu što mu je bila osnovna zadaća.
2. Osnovna pitanja koja treba urediti zakonom
Predloženim zakonom utvrđuje se svrha osnivanja kulturnih vijeća, a to je
predlaganje ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje radi zadovoljavanja
javnih potreba u kulturi, te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na
donošenje strateških odluka za pojedina područja kulture i umjetnosti i to kroz
suodlučivanje o raspodjeli sredstava i pružanje stručne pomoći ministru kulture pri
donošenju i provedbi programa javnih potreba u kulturi od interesa za Republiku
Hrvatsku.
Zakonom se propisuje osnivanje smanjenog broja kulturnih vijeća pri
Ministarstvu kulture i to: Vijeće za film i kinematografiju, Vijeće za glazbu i glazbenoscenske umjetnosti, Vijeće za dramske umjetnosti, Vijeće za likovne umjetnosti,
Vijeće za knjigu i nakladništvo, te kao posve novo, Vijeće za međunarodnu kulturnu
suradnju i europske integracije.
Djelokrug vijeća usmjeren je sada na bitna pitanja
umjetničkog i kulturnog stvaralaštva i za kulturu i umjetnost u
uz razmatranje programa kulturnoga razvitka po pojedinim
usmjeren na sudjelovanje u utvrđivanju kulturne politike i
njezino provođenje.

za pojedina područja
cjelini, te je njihov rad,
kulturnim područjima,
predlaganje mjera za

Imenovanje i razrješenje članova kulturnih vijeća provodit će se učinkovitije,
tako što nakon provedenog javnog natječaja, članove vijeća imenuje ministar kulture,
a ne Vlada Republike Hrvatske kao što to propisuje važeći Zakon.
Osnivanje kulturnih vijeća na lokalnoj razini obavezno je i to tako da se za
područja županija, Grada Zagreba i gradova koji imaju više od 40.000 stanovnika
kulturna vijeća osnivaju obavezno, a manji gradovi i općine mogu ih osnivati ukoliko
to ocijene svrsishodnim. Akte o osnivanju kulturnih vijeća na lokalnoj razini donose
predstavnička tijela kojima utvrđuju sastav vijeća, postupak izbora i imenovanja, te
zadaće i način rada i odlučivanja, ali sukladno odredbama ovoga zakona.
Radi utvrđivanja strategije kulturnoga razvitka, ministar kulture može kao
savjetodavno tijelo sazvati Nacionalno vijeće za kulturu koje čine predsjednici svih
vijeća, uključujući i predsjednici kulturnih vijeća županija, Grada Zagreba, gradova i
općina.
Posebnu pozornost vijeća u svom radu trebaju posvećivati promicanju
profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, ali isto tako i kulturnog
amaterizma i alternativnog stvaralaštva, kao i potrebama u kulturi, umjetnosti i
stvaralaštvu nacionalnih manjina, te o tim pitanjima ministru kulture, odnosno svojim
osnivačima, predlagati odgovarajuće mjere za njihovo unapređivanje.
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Međunarodna kulturna suradnja, sukladno politici Republike Hrvatske u
području međunarodne suradnje i europskih integracija, posebno je naglašena
osnivanjem Vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije, ali je uz
to i dalje zadaća svih vijeća da u svom radu posebnu pozornost posvećuju
promicanju hrvatskog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u inozemstvu, te
upoznavanju hrvatske javnosti s vrijednostima i nastojanjima u umjetnosti i kulturi
drugih naroda.
3. Posljedice koje će proisteći donošenjem zakona
Donošenjem predloženoga zakona poboljšat će se učinkovitost kulturnih
vijeća, s obzirom na određeniji djelokrug vijeća i postupak imenovanja članova, kao i
njihova usredotočenost na pitanja strategije kulturnog razvitka kao temeljnog cilja i
svrhe djelovanja. Osim toga potrebna će se pažnja posvećivati međunarodnoj
kulturnoj suradnji i europskim integracijama osnivanjem posebnoga vijeća, a
Nacionalno vijeće za kulturu usmjerit će se isključivo na strateška pitanja kulturnoga
razvitka.
Posebno treba naglasiti ostvarivanje cilja daljnje decentralizacije u području
kulture tj. u odlučivanju o bitnim pitanjima kulturnoga razvitka uvođenjem obaveze
osnivanja kulturnih vijeća na lokalnoj razini. Time će se s jedne strane obvezati
lokalne sredine, posebno veći gradovi koji imaju više od 40.000 tisuća stanovnika, da
veću pozornost posvete problemima kulturnoga razvitka i ostvarivanju kulturnih
programa svoga područja, a sa druge će se strane umjetnicima i kulturnim
djelatnicima omogućiti sudjelovanje u procesima odlučivanja u kulturi. Ovo je
posebno značajno iz razloga što su u većim gradskim centrima uglavnom
koncentrirane ustanove kulture i kulturne aktivnosti, a njihovi proračuni osiguravaju u
pravilu znatna sredstva za kulturne programe na svojim područjima. Stoga je važno
da umjetnici i kulturni djelatnici sudjeluju u odlučivanju o bitnim pitanjima.
III. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE ZAKONA
Donošenje ovoga zakona neće zahtijevati dodatna sredstva u proračunu
Republike Hrvatske jer će se sredstva za rad kulturnih vijeća osiguravati u okviru
sredstava Ministarstva kulture.
Što se pak tiče sredstava iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samoupravne, ona će ovisiti o odlukama koje će te jedinice donijeti prilikom
utvrđivanja svojih proračuna i to iz vlastitih izvora, s obzirom da je osnivanje kulturnih
vijeća obavezno za gradove koji imaju više od 40.000 stanovnika te prema Zakonu o
financiranju jedinica lokalne područne (regionalne) samoupravne imaju pravo
raspisivati vlastite prireze.
IV. DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
U smislu odredbe članka 159. stavka 1. Poslovnika Hrvatskog sabora
(«Narodne novine», br. 6/02 i 91/03) predlaže se donošenje Zakona o kulturnim
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vijećima po hitnom postupku, jer to zahtijevaju opravdani državni razlozi koji se
sastoje u smanjenju broja kulturnih vijeća i izmjeni njihova djelokruga, učinkovitijeg
načina imenovanja i razrješenja članova kulturnih vijeća, te uspostavljanja obaveze
osnivanja kulturnih vijeća na razini županija i većih gradova kako bi se na tim
razinama pravovremeno osigurala sredstva za njihov rad.
V. TEKST KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA S OBRAZLOŽENJEM
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KULTURNIM VIJEĆIMA
KULTURNA VIJEĆA MINISTARSTVA KULTURE
Članak 1.
(1) Kulturna vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeća) osnivaju se pri Ministarstvu kulture
za pojedina područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva radi predlaganja ciljeva
kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a posebice predlaganja programa
javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju iz državnog proračuna
Republike Hrvatske, te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na
donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.
(2) U ostvarivanju zadaća iz stavka 1. ovoga članka, Vijeća pružaju stručnu
pomoć ministru kulture pri donošenju i provedbi godišnjih i dugoročnih programa
javnih potreba u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku i njihovo financiranje,
suodlučuju o utvrđivanju kulturne politike i u tu svrhu daju stručne podloge i mišljenja
Ministarstvu kulture i ministru, te obavljaju i druge poslove predviđene ovim Zakonom
koji pridonose ostvarenju zadaća iz stavka 1. ovoga članka. O svojim zaključcima i
prijedlozima Vijeća pisano izvještavaju ministra kulture.
(3) Vijeća na zahtjev ministra kulture raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja
kulture i umjetnosti i o njima daju ministru pisana mišljenja i prijedloge.
(4) Rad Vijeća je javan.

PODRUČJA DJELOVANJA VIJEĆA
Članak 2.
Pri Ministarstvu kulture osnivaju se Vijeća za:
- glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti,
- dramske umjetnosti,
- film i kinematografiju,
- knjigu i nakladništvo,
- likovne umjetnosti i
- međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije.
SASTAV VIJEĆA
Članak 3.
(1) Vijeća imaju pet članova. Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i
umjetnici iz područja umjetnosti i kulture koji svojim dosadašnjim dostignućima i
poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu
pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.
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(2) Predsjednik Vijeća i ministar kulture mogu pozivati umjetnike i kulturne
djelatnike da sudjeluju u radu sjednica Vijeća bez prava odlučivanja.
(3) U radu Vijeća sudjeluju bez prava odlučivanja i dužnosnici i drugi djelatnici
Ministarstva kulture zaduženi za područje rada Vijeća.
IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
Članak 4.
(1) Ministar kulture 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 ne može biti kraći od 15 dana od dana poziva.
(2) Na temelju prispjelih prijedloga ministar kulture imenuje članove Vijeća.

MANDAT ČLANOVA VIJEĆA
Članak 5.
(1) Članovi Vijeća imenuju se na četiri godine.
(2) Ministar kulture može članove Vijeća razriješiti i prije isteka mandata ako
neopravdano ne nazoče sjednicama Vijeća, na osobni zahtjev ili pisani zahtjev
predlagatelja iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona, te ako su osuđeni za kazneno
djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora.

KULTURNA VIJEĆA ŽUPANIJA I GRADOVA
Članak 6.
(1) Kulturno vijeće osniva se za područje županije, Grada Zagreba, te grada koji
ima više od 40.000 stanovnika, a mogu ga osnovati i druge općine i gradovi ako to
ocijene svrhovitim.
(2) Akt o osnivanju vijeća iz stavka 1. ovoga članka donosi predstavničko tijelo
županije, Grada Zagreba, grada, ili općine. Aktom o osnivanju utvrđuje se djelokrug,
broj i mandat članova vijeća, postupak izbora, imenovanja i razrješenja članova,
zadaće, način rada i odlučivanja vijeća sukladno ovom Zakonu.
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NACIONALNO VIJEĆE ZA KULTURU
Članak 7.
(1) Ministar kulture može sazvati Nacionalno vijeće za kulturu kao savjetodavno
tijelo za pružanje stručne pomoći pri utvrđivanju strategije kulturnog razvitka.
(2) Nacionalno vijeće za kulturu čine predsjednici Vijeća iz članka 2. ovoga Zakona
i predsjednici kulturnih vijeća osnovanih po posebnom zakonu, a predsjedava mu
ministar kulture.
(3) U radu Nacionalnog vijeća za kulturu na poziv ministra kulture mogu sudjelovati
i predsjednici kulturnih vijeća županija, Grada Zagreba, gradova i općina.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI
Članak 8.
(1) Stručne, administrativne, tehničke i druge potrebne poslove za Vijeća iz članka
2. ovoga Zakona, obavlja Ministarstvo kulture, a sredstva za njihov rad osiguravaju
se u državnom proračunu.
(2) Poglavarstvo županije, Grada Zagreba, grada, odnosno općine osigurava
obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Vijeća iz
članka 6. ovoga Zakona, kao i sredstva potrebna za njihov rad.
ODLUČIVANJE VIJEĆA
Članak 9.
(1) Vijeća donose odluke većinom glasova od ukupnog broja svojih članova.
(2) Vijeća donose poslovnik o svom radu.
(3) Članovi Vijeća primaju naknadu za svoj rad. Visinu naknade utvrđuje ministar
kulture, odnosno župan, gradonačelnik ili načelnik općine.

IZUZEĆE ČLANA VIJEĆA OD ODLUČIVANJA
Članak 10.
(1) Član Vijeća koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o
nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.
(2) Smatra se da je član Vijeća neposredno osobno zainteresiran za
donošenje odluka o nekom pitanju, ako se ono odnosi na umjetnički ili kulturni projekt
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u kojemu osobno sudjeluje, ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u
vlasništvu.

POTICANJE I PROMICANJE KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA,
ALTERNATIVNE KULTURE I KULTURNOG AMATERIZMA
Članak 11.
Vijeća posebno razmatraju mjere za poticanje i promicanje profesionalnog
kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog
stvaralaštva u području svoje nadležnosti, te ministru kulture, odnosno svojim
osnivačima, predlažu mjere za njihovo unapređenje.
Članak 12.
Vijeća u svojem području djelovanja posvećuju posebnu pozornost promicanju
potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina i njihovom kulturnom stvaralaštvu.
MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA
Članak 13.
(1) Vijeća u svom radu posebnu pozornost posvećuju promicanju hrvatskoga
kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u inozemstvu, kao i mjerama koje omogućuju
hrvatskoj javnosti da se upoznaje s priznatim vrijednostima i suvremenim
nastojanjima u umjetnosti i kulturi drugih naroda, te u tom smislu podnose svoje
prijedloge Vijeću za međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije.
(2) Polazeći od potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina i razvoja
međunarodne suradnje na području kulture, Vijeća u svom radu potvrđuju načela
multikulturalnosti.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
(1) Ministar kulture će u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga
Zakona pokrenuti postupak imenovanja Vijeća iz članka 2. ovoga Zakona.
(2) Predstavnička tijela županija, Grada Zagreba i gradova donijet će do 31.
prosinca 2004. godine akte o osnivanju kulturnih vijeća i u daljnjem roku od 30 dana
provesti postupak imenovanja njihovih članova, sukladno aktu o osnivanju i ovom
Zakonu. Akt o osnivanju vijeća dostavit će ministru kulture.
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Članak 15.
(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje mandat članova Vijeća za
arhitekturu i urbanizam, te Vijeća za medijsku kulturu, a članovima ostalih Vijeća iz
članka 3. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima («Narodne novine», broj 53/01),
prestaje mandat danom imenovanja novih članova Vijeća prema odredbama ovoga
Zakona.
(2) Članovima vijeća županija, Grada Zagreba i gradova koja su osnovana prema
Zakonu o kulturnim vijećima («Narodne novine», broj 53/01), prestaje mandat danom
imenovanja novih članova vijeća prema odredbama ovoga Zakona.
Članak 16.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o kulturnim
vijećima («Narodne novine», broj 53/01).

Članak 17.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim
novinama«.
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Obrazloženje
Člankom 1. ovoga zakona propisuje se osnivanje kulturnih vijeća pri
Ministarstvu kulture za pojedina područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva sa
zadaćom predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, te
sudjelovanja u odlučivanju o sredstvima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba
u kulturi, kao i radi ostvarivanja utjecaja umjetnika i kulturnih djelatnika na odlučivanje
o važnim pitanjima kulture i umjetnosti. U ostvarivanju ovih zadaća vijeća pružaju
stručnu pomoć ministru kulture kod donošenja i provedbe programa javnih potreba u
kulturi koji su od interesa za Republiku Hrvatsku, daju stručne podloge i stručna
mišljenja ministru, te tako pridonose ostvarivanju svojih zadaća, a na zahtjev ministra
kulture posebno raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i umjetnosti i
daju ministru svoja mišljenja o njima. Rad kulturnih vijeća je javan.
Člankom 2. propisuje se koja se vijeća osnivaju pri Ministarstvu kulture.
Članak 3. uređuje broj članova vijeća i njihov sastav.
Člankom 4. propisuje se da ministar kulture raspisuje javni poziv ustanovama
i udrugama iz područja kulture i umjetnosti da podnesu obrazložene pisane
prijedloge osoba za članove vijeća u roku od 15 dana, a na temelju kojih će ministar
kulture imenovati članove vijeća.
Člankom 5. mandat članova vijeća traje četiri godine, a ministar može članove
vijeća razriješiti i prije isteka mandata na osobni zahtjev, na zahtjev njihovog
predlagatelja, ili pak ako neopravdano ne prisustvuju sjednicama vijeća, te dakako
ako su osuđeni za kazneno djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora.
Članak 6. utvrđuje obavezu županijama, Gradu Zagrebu i gradovima koji
imaju više od 40.000 stanovnika da osnuju svoja kulturna vijeća, a općinama i
gradovima ispod toga broja stanovnika otvorena je ta mogućnost. Predstavničko tijelo
županija, Grada Zagreba, gradova ili općina donose akt o osnivanju vijeća koji
utvrđuju sastav, postupak izbora imenovanja i razrješenja članova vijeća te zadaće
način rada i odlučivanja vijeća sukladno ovome zakonu, a sve radi predlaganja
ciljeva kulturne politike, njezino provođenje i pružanje stručne pomoći osnivačima kod
donošenja i provedbe kulturnih programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva
osiguravaju u proračunu županije, Grada Zagreba odnosno grada.
Članak 7. ustanovljuje Nacionalno vijeće za kulturu kao savjetodavno tijelo
koje ministar kulture može sazvati za pružanje stručne pomoći pri utvrđivanju
strategije kulturnog razvitka, a čine ga predsjednici svih kulturnih vijeća, uključujući i
predsjednike vijeća na lokalnim razinama, ukoliko ih ministar pozove da sudjeluju u
radu Nacionalnog vijeća.
Članak 8. određuje da stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za
rad vijeća pri Ministarstvu kulture obavlja Ministarstvo kulture, a u državnom se
proračunu osiguravaju sredstva za njihov rad. Sredstva za rad vijeća lokalnih jedinica
osiguravaju se u njihovim proračunima, a njihova poglavarstva osiguravaju obavljanje
stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova potrebnih za rad njihovih vijeća.
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Članak 9. uređuje način donošenja odluka vijeća i propisuje obavezu
donošenja poslovnika o radu vijeća, te pravo na naknadu za članove vijeća.
Člankom 10. uređuje se izuzeće od odlučivanja o pojedinim pitanjima
neposredno zainteresiranih članova vijeća, kao članova koji su zaposlenici pravne
osobe zainteresirane za odlučivanje o nekom pitanju, u slučaju da imaju udjele u
vlasništvu te pravne osobe.
Člankom 11. vijećima se daje posebna zadaća da razmatraju mjere za
unapređenje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva i to kako profesionalnog, tako i
kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva, svako u području svoje nadležnosti
te da odgovarajuće prijedloge s tim u vezi podnesu ministru kulture, odnosno svojim
osnivačima.
Članak 12. obvezuje vijeća da svako u području svojeg djelovanja posveti
posebnu pažnju promicanju potreba u kulturi, umjetnosti i stvaralaštvu nacionalnih
manjina.
Članak 13. obvezuje vijeća da svako u svom radu posebnu pozornost
posvećuje poticanju hrvatskog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u inozemstvu i
omogućivanju hrvatske javnosti da upoznaje priznate vrijednosti i suvremena
nastojanja kulture i umjetnosti drugih naroda, te da u tom smislu podnose svoje
prijedloge vijeću za međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije. Isto tako
vijeća u svom radu, polazeći od načela multikulturalnosti vode računa o potrebama u
kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina kao i razvoju međunarodne kulturne suradnje.
Člankom 14. propisuju se mjere za provođenje ovoga zakona i to tako da se
ministar kulture obvezuje u roku mjesec dana od dana stupanja zakona na snagu
pokrenuti postupak imenovanja članova vijeća koja djeluju pri Ministarstvu kulture, a
predstavnička tijela županija, Grada Zagreba i gradova do kraja 2004. godine
donošenje akata o osnivanju kulturnih vijeća i u daljnjem roku od 30 dana provođenje
postupka imenovanja njihovih članova, uz obavezu dostave ministru kulture akata o
osnivanju vijeća.
Člankom 15. određuje se prestanak mandata članova vijeća za arhitekturu i
urbanizam i vijeća za medijsku kulturu danom stupanja na snagu ovoga zakona, a
članovima ostalih vijeća imenovanjem novih članova vijeća prema odredbama ovog
zakona, kao i članovima vijeća županija, Grada Zagreba i gradova.
Članak 16. određuje da Zakon o kulturnim vijećima "Narodne novine", broj
53/01 prestaje važiti danom stupanja na snagu ovoga zakona. Dan stupanja na
snagu ovoga zakona prema članku 17. je osmi dan od dana objave u "Narodnim
novinama"

