R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
Upravni odjel za samoupravu
KLASA:612-01/15-01/4
URBROJ: 2177/01-04/01-15-2
Požega, 17. ožujka 2015.
Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o kulturnim vijećima (NN, broj: 48/04., 44/09. i 68/13.)
i članka 5. stavka 2. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća (Službene novine Grada Požege, broj: 19/14.),
Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, upućuje
JAVNI POZIV
za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Požege
I.
Pokreće se postupak izbora članova Kulturnog vijeća Grada Požege (u nastavku teksta: Kulturno
vijeće) koje pruža stručnu pomoć Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege (u nastavku teksta:
Upravni odjel) pri izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Požege i njihova
financiranja, koje sudjeluje u utvrđivanju kulturne politike Grada Požege i u tu svrhu daje stručne
podloge i mišljenja Upravnom odjelu i koje na zahtjev Upravnog odjela raspravlja o pojedinim pitanjima
s područja kulture i o njima daje pisana mišljenja i prijedloge.
II.
Pozivaju se pojedinci s područja kulture i umjetnosti koji su zainteresirani za članstvo u
Kulturnom vijeću da dostave svoje prijave.
III.
Kulturno vijeća osniva se za područje dramske i plesne umjetnost te izvedbene umjetnosti,
audiovizualne djelatnosti, knjižne, nakladničke i knjižarske djelatnosti, vizualne umjetnosti, kulturnoumjetničkog amaterizma, inovativne umjetničke i kulturne prakse, međunarodne kulturne suradnje i
financiranja međunarodnih projekata.
IV.
Kulturno vijeća ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana koje imenuje Gradonačelnik Grada
Požege, na vrijeme od četiri godine.
Za članove Kulturnog vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim
radom, postignućima i poznavanjem pojedinih područja kulture i umjetnosti mogu pridonijeti
ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeća osnovano.
Član Kulturnog 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 Kulturnog vijeća.
V.
Pisani prijedlog treba zadržavati podatke o podnositelju pojedincu sa životopisom i obrazloženje
prijedloga.
Životopis treba sadržavati osnovne podatke (ime i prezime, adresu, broj telefona ili mobitela),
stupanj naobrazbe, glavno područje istraživanja i stručnog djelovanja, zaposlenje i stručno usavršavanje,
članstvo u društvima i udrugama, najvažnije publikacije u programima i projektima.
VI.
Pisani prijedlozi mogu se predati osobno u pisarnicu Upravnog odjela ili poslati preporučeno
poštom na adresu: Grad Požega, Trg. Sv. Trojstva 1, 34000 Požega (s naznakom: „Prijedlog članova
Kulturnog vijeća“), u roku od 15 dana od dana objave ovoga javnog poziva na web. stranici Grada
Požege i Kronici požeško- slavonskoj.
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