
Prijedlog 
 
 
 
 
  Na temelju članka 30. stavaka 2. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske 
(Narodne novine, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
________________ godine donijela 

 
 

O D L U K U 
 

o provedbi Odluke br. 445/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća 
o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture 

 
 

I. 
 

  Ovom Odlukom provodi se Odluka br. 445/2014/EU Europskog parlamenta i 
Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice 
kulture u razdoblju od 2020. do 2033. i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1622/2006/EZ (SL 
L 132, 3.5.2014) - u daljnjem tekstu: Odluka 445/2014/EU. 

 
II. 

 
  Temeljem članka 7. Odluke 445/2014/EU zadužuje se Ministarstvo kulture za 
koordinaciju svih aktivnosti vezanih uz provedbu natječaja za izbor hrvatskog grada za naslov 
Europske prijestolnice kulture 2020. godine. 
 
  Tijelo iz stavka 1. ove točke zadužuje se za provedbu svih aktivnosti vezanih 
uz praćenje te savjetovanje i pružanje potpore gradovima, a prema članku 13. Odluke 
445/2014/EU. 

 
III. 

 
  Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim 
novinama. 
 
 
 
Klasa: 
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Zagreb, 
 
 PREDSJEDNIK  
 
 
 Zoran Milanović 
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Obrazloženje 
 
 

 
Republika Hrvatska je temeljem Odluke Europskog parlamenta i Vijeća br. 445/2014/EU od 
16. travnja 2014. o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u 
razdoblju od 2020. do 2033. i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1622/2006/EZ dobila 
mogućnost da jedan hrvatski grad ponese titulu Europske prijestolnice kulture (EPK) u 2020. 
godini. 
 
Opći ciljevi inicijative Europska prijestolnica kulture definirani su na sljedeći način: očuvati i 
promicati raznolikost kultura u Europi i naglasiti njihove zajedničke vrijednosti, povećati 
osjećaj pripadnosti građana zajedničkome kulturnom prostoru te poticati kulturni doprinos 
dugoročnom razvoju gradova u skladu s njihovim strategijama i prioritetima. U skladu s tim 
ciljevima, grad koji će ponijeti naslov Europska prijestolnice kulture nastojat će svojim 
aktivnostima poboljšati opseg, raznolikost i europsku dimenziju svoje kulturne ponude, 
uključujući i transnacionalnu suradnju; proširiti pristup i sudjelovanje u kulturi; ojačati 
kapacitet svojega kulturnog sektora i njegovu povezanost s drugim sektorima te pomoću 
kulture ojačati svoj međunarodni ugled.  
 
Ministarstvo kulture zaduženo je za koordinaciju svih aktivnosti vezanih uz provedbu 
natječaja za hrvatsku Europsku prijestolnicu kulture. Na temelju članka 6. Odluke br. 
445/2014/EU Ministarstvo kulture imenuje dva člana Povjerenstva nezavisnih stručnjaka za 
izbor hrvatske Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu. Natječaj za EPK provodi se u 
dva natječajna kruga, u kojima Povjerenstvo nezavisnih stručnjaka (10 europskih i 2 
nacionalna) evaluiraju prijavljene gradove prema kriterijima koji su podijeljeni u šest 
kategorija, a koje odgovaraju odredbama u članku 5. Odluke br. 445/2014/EU i svi imaju istu 
snagu: Doprinos dugoročnoj strategiji, Europska dimenzija, Kulturni i umjetnički sadržaj, 
Sposobnost provedbe, Doseg, Upravljanje. 
 
Temeljem članka 8. Odluke 445/2014/EU Vlada Republike Hrvatske donijet će odluku kojom 
će prihvatiti izvješće Povjerenstva nezavisnih stručnjaka koje sadržava popis gradova 
kandidata odabranih za drugi krug natječaja za naslov Europske prijestolnice kulture, a 
temeljem članka 11. Odluku kojom se odobrava imenovanje jednog grada za naslov Europske 
prijestolnice kulture 2020. 
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