Културни центар Кула
УПРАВНИ ОДБОР
Јосипа Крамера 3
Кула
Број: 10/20
Дана: 27.2.2020.
На основу чланова 15.16.30. и 44. Статута Културног центра Кула,Управни одбор
Културног центра Кула,на својој седници одржаној дана 27.2.2020. године, на предлог
директора, доноси

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ПОЗОРИШНОГ ФЕСТИВАЛА
„ФЕСТИВАЛ ПУБЛИКУМ“
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Културни центар Кула организује стални позоришни фестивал, такмичарског карактера
под називом „Фестивал Публикум“.
На Фестивалу имају право учествовати професионална позоришта и трупе, који своје
представе изводе на српском језику, по позиву, а на основу селекције. Представе не морају
бити из текуће сезоне.
Члан 2.
Организатор Фестивала је Културни центар Кула, уз сагласност Оснивача.
Члан 3.
Фестивал се одвија по одредбама овог Правилника.
Овим правилником се регулишу елементи који се тичу организације, програма и
такмичења Фестивала.
Члан 4.
Фестивал је установљен као селекција позоришних представа наведених у Члану 1. Став 2
Правилника.
Фестивал може имати и пратеће програме.
Члан 5.
Фестивал се одржава у просторијама Културног центра Кула а може се одржавати и у
амбијенталним просторима на територији града Куле.
Фестивал има за циљ промовисање професионалног позоришног стваралаштва, очување
српског језика и културе, подстицање професионализма у локалној заједници, размену
идеја и позоришних пракси.

Члан 6.
Фестивал се одржава сваке године задње недеље септембра или прве недеље октобра
месеца, под покровитељством Општине Кула, спонзора и донатора Фестивала.
УМЕТНИЧКИ ДИРЕКТОР, ПРОГРАМСКИ САВЕТ И СЕЛЕКТОР
Члан 7.
Директор Културног центра Кула је по својој функцији и Уметнички директор Фестивала.
Мандат Уметничког директора Фестивала траје 4 године , са могућношћу поновног
избора.
Члан 8.
За организовање, одржавање и промовисање Фестивала образује се Програмски савет
Фестивала.
Програмски савет Фестивала броји 5 чланова.
Уметнички директор Фестивала и Председник општине Кула, по функцији, су стални
чланови Програмског савета а 3 члана се именују на предлог Уметничког директора
Фестивала.
Програмски савет именује комисију за надгледање и пребројавање гласова публике те
утврђивање највише просечне оцене која и одређује победника Фестивала.
Програмски савет по потреби може формирати и друге органе и тела ради остваривања
програмских циљева Фестивала.
Мандат чланова Програмског савета траје 4 године, са могућношћу поновног избора.
Члан.9.
Програмски савет бира селектора Фестивала.
Члан 10.
Селектор Фестивала одабира представе за репертоар Фестивала на основу одгледаних
извођења на матичним сценама позоришта, на њиховим гостовањима или на основу видео
снимка.
Селектор је дужан да се држи основних принципа Фестивала.
Селектор има обавезу да буде присутан током целог фестивала.
НАГРАДЕ
Члан 11.
Победник Фестивала одређује се на основу највише просечне оцене коју додељује публика
својим оценама од 1 до 5 после сваке представе.
Комисија из Члана 8 став 4 овог Правилника, стара је о регуларности гласања.
Комисија се стара о материјалу на коме се гласа и чува га до краја Фестивала.

Члан 12.
Награде које се додељују:
1. Награда за најбољу представу „ЗЛАТНА КУЛА“ - 1 награда;
2. Награда Програског савета Фестивала – 1 награда;
3. Специјана награда – 1 награда.
Награда подразумева диплому и плакету
Програмски савет Фестивала може установити и друге награде.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Стручне, административноо-техничке и организационе послове за потребе организације
Фестивала обавља Културни центар Кула.
Овлашћено лице Фестивала је директор Културног центра Кула.
Члан 14.
Средства добијена од Оснивача, спонзора и донатора утрошиће се искључиво за
организовање Фестивала.
Члан 15.
Фестивал је јаван. Организатор одређује редослед извођача и штампа у програму време
извођења представе.
Члан 16.
Организатор задржава право снимања,издавања или даљег дистрибуирања целог тока
фестивала.
Члан 17.
На крају Фестивала изводи се представа или програм у част награђених, пре које се
додељују награде.
Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

______________________________
Каменко Бертић,
директор КЦК

_______________________________
Јасна Тешовић,
председник УО КЦК

