REPUBLIKA HRVATSKA
SISAĈKO – MOSLAVAĈKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
KULTURNO VIJEĆE GRADA SISKA
Sisak, 11. lipnja 2015. godine

ZAPISNIK
s 9. sjednice Kulturnog vijeća
Grada Siska održane 11. lipnja 2015. godine
Prisutni ĉlanovi Kulturnog vijeća:
1. Nebojša Borojević, predsjednik
2. Tugomir Ratimir (Ratko) Bjelić
3. Davor Hrvoj, ĉlan
4. Goran Dević, ĉlan
Sjednici nazoĉan:
1. Goran Grguraĉ, proĉelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i
civilno društvo
Opravdali izostanak:
Lela Vujanić
Vrijeme poĉetka sastanka 16:00 sati
Mjesto: Mali kabinet
Sastanak je vodio predsjednik Kulturnog vijeća Nebojša Borojević, pozdravio dolazak na 9.
sjednicu Kulturnog vijeća Grada Siska i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 8. sjednice Kulturnog vijeća
2. Analiza dosadašnjeg rada Kulturnog vijeća
3. UtvrĊivanje kriterija za 2015/2016. godinu
4. Razno

AD 1) Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Kulturnog vijeća
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
AD 2) Analiza dosadašnjeg rada Kulturnog vijeća
Namjera je da u okviru zakonski definiranih okvira ĉlanovi Kulturnog vijeća daju svoju
struĉnu pomoć po pitanju prijavljenih kulturnih programa pristiglih na natjeĉaj javnih potreba
u kulturi Grada Siska, kao i sugestije po pitanju svih ostalih kulturnih fenomena koji bi mogli
obogatiti kulturni život Grada Siska. Kulturno vijeće želi inicirati i poticati sve one koji
mogu ponuditi kulturni program, a obeshrabreni su da apliciraju na natjeĉaj Grada zbog nekih
prošlih vremena kada su politiĉki financirani programi bez ikakvog savjetovanja sa kulturnom
strukom (Kulturno vijeće nije niti bilo uspostavljeno). Na tom tragu namjera je raspisati još
jedan natjeĉaj poĉetkom kalendarske godine za manje projekte kako bi se motiviralo one
kojima za provedbu nekog kulturnog sadržaja nedostaju relativno manja sredstva sa kojima
mogu zatvoriti budget.
AD 3) UtvrĊivanje kriterija za 2015/2016. godinu
U pozivu za natjeĉaj tražiti obavezno biografije nositelja projekata. U ugovornu obavezu
dobitnika sredstava obavezno staviti reklamiranje logotipa Grada Siska. Pokušati završiti
bodovanje pristiglih kulturnih programa prije izglasavanja proraĉuna za 2016. godinu.
AD 4) Razno
Inicirati suradnju sa postojećim filmskim festivalima koji bi mogli imati svoja prikazivanja u
Sisku, prijedlog Gorana Devića.
Sastanak završio u 19,00 sati
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prema bilješkama predsjednika
Božica Dinĉir
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