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Gradonačelnik
-ovdje-

Predmet: Nacrt Rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća
Grada Slavonskoga Broda

Temeljem članka 5. Odluke o osnivanju kulturnog vijeća Grada Slavonskog
Broda («Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije» br. 21/04, 4/06 i 8/09)
Gradonačelnik grada Slavonskog Broda pokreće postupak izbora članova Kulturnog
vijeća Pozivom institucijama i udrugama iz područja umjetnosti i kulture da podnesu
pisane i obrazložene prijedloge za izbor članova vijeća.
Na temelju prispjelih prijedloga u privitku Vam dostavljamo Nacrt rješenja o
imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Slavonskoga Broda uz očitovanje.
Predlažemo Gradonačelniku da isti razmotriti te predloži Gradskom vijeću na
razmatranje i usvajanje.

U privitku dostavljamo: Obrazloženje Upravnog odjela za društvene djelatnosti
Životopisi kandidata

S poštovanjem,

Priredio:
Kristijan Vuković, prof.

Pročelnica:
Dubravka Marković, prof.

Obrazloženje
Gradonačelnik grada Slavonskog Broda uputio je u studenom 2014. Poziv za
predlaganje kandidata za članove Kulturnog vijeća Grada Slavonskog Broda. Pozivu se
odazvao dovoljan broj kandidata pa je Upravni odjel za društvene djelatnosti analizirao
te priredio prijedlog kandidata za članove Kulturnog vijeća Grada Slavonskog Broda..
Na temelju članka 11. Zakon o kulturnim vijećima („Narodne novine“ br. 48/04 i 44/09)
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. Pozivu su se odazvale ustanove i udruge iz kulture predloživši
kandidate za kulturno vijeće.
Upravni odjel za društvene djelatnosti nakon analize pristiglih prijedloga predlaže
slijedeće kandidate:
1.Dr. sc. JASNA AŽMAN
dopredsjednica Ogranka Matice hrvatske
Slavonski Brod, profesorica na Strojarskom fakultetu
2.SAŠA KARIĆ, iur.
tajnik udruge SB Film,
umjetnički direktor Festivala Novih (međunarodnog filmskog festivala),
suredatelj filmova „Most“ i „50 godina Rock and Rolla u Brodu“

3.STANISLAV HUDI
voditelj „Dječjeg kazalište Ivana Brlić Mažuranić“
4.KARLO ĐURIĆ, mag. gl. ped.
zborovođa HPU „Davor“,
nastavnik klavira Glazbena škola Slavonski Brod
5.JOSIP PERČEVIĆ
predsjednik Folklornog ansambla Broda
6.ROMANA TEKIĆ, prof.
kustosica i voditeljica zbirke Branko Ružić i suvremenici,
Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda

7.SILVIJO STILINOVIĆ
umjetnički voditelj Satiričkog kazališta mladih
voditelj dopisništva HTV-a Slavonski Brod,
8.SANJA NUHANOVIĆ, prof.
umjetnički voditelj i dirigent
Brodskog harmonikaškog orkestra
9.ŽELJKA PERKOVIĆ dipl. ing. arh.
pročelnik Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu,
Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstvo kulture
Poznavajući djelovanje i stručnost kandidata predlažemo Gradonačelniku da
prihvati i predloži Gradskom vijeću imenovanje navedenih članova Kulturnog vijeća.

