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BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
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KLASA: 080-04/18-01/25 
URBROJ: 2103/01-01-18-4 
Bjelovar, 5. studenoga 2018.  

    GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga rješenja o imenovanju ravnatelja Kulturnog 

i multimedijskog centra Bjelovar         
               
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt rješenja o imenovanju 
ravnatelja Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar i u povodu toga donio sljedeći  

  
 

                    ZAKLJUČAK  
 
 

Utvrđuje se Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Kulturnog i 
multimedijskog centra Bjelovar kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje.  

Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
privremena pročelnica Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće 
poslove Jasna Grgić Škaurin.  
 
 

 

                GRADONAČELNIK 
 
                                     Dario Hrebak 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
         Upravni odjel za kulturu, zdravstvo,  
              socijalnu skrb i opće poslove 
 

 
KLASA: 080-04/18-01/25 
URBROJ: 2103/01-04-18-3 
Bjelovar,  2. studenoga 2018. 
 
 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara 
Dario Hrebak 

 
 

 PREDMET: Nacrt  Rješenja o imenovanju ravnatelja Kulturnog i 
multimedijskog centra Bjelovar  

 

 

Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt Rješenja o 
imenovanju ravnatelja Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar, utvrdi ga kao 
Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje. 

 
 
 

 
 

                                                                                      v.d. PROČELNICA 
Jasna Grgić Škaurin, dipl. socijalna radnica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                    
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                  GRADSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 080-04/18-01/25 
URBROJ: 2103/01-04-18-2 
Bjelovar, ___. studenoga 2018.      
                                                                                                                       NACRT 

             
 Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u 
kulturi  ("Narodne novine" broj 96/01) i članka 31. stavka 1. točke 18. Statuta Grada 
Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13, 1/18), Gradsko vijeće 
Grada Bjelovara na__ sjednici održanoj __. studenog 2018. godine donosi 
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju ravnatelja  

    Kulturnog i multimedijskog centra  Bjelovar 
 

I. 
 

 Denis Hladiš, dipl. novinar, imenuje se za ravnatelja Kulturnog i 
multimedijskog centra  Bjelovar. 
                                                                   II. 
 
            Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine. 
            Mandat ravnatelja započinje 25. studenog 2018. godine.  
                                                                  
                                                                   III.  
 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom 
glasniku Grada Bjelovara". 
 
                                                  O b r a z l o ž e n j e  
      

Temeljem članka 3. stavka 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u 
kulturi  ("Narodne novine" broj 96/01) predstavničko tijelo osnivača imenuje 
ravnatelja Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar na temelju Javnog natječaja. 
Javni natječaj raspisuje Natječajno povjerenstvo. Za imenovanje ravnatelja potrebno 
je prethodno mišljenje Stručnog vijeća Centra i Kulturnog vijeća Grada Bjelovara.   
            Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti 
ponovno imenovana ravnateljem Kulturnog i multimedijskog centra  Bjelovar. 
 Natječajno povjerenstvo raspisalo je Javni natječaj za izbor ravnatelja 
Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar, objavljenog u Večernjem listu dana 11.  
 



 
 
 
rujna 2018. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od 11. rujna 2018. godine, 
na internetskoj stranici Grada Bjelovara te internetskoj stranici Kulturnog i 
multimedijskog centra Bjelovar. 
 Na Natječaj se sa prijavom i svim potrebnim prilozima javio jedan kandidat, 
Denis Hladiš, diplomirani novinar iz Bjelovara.  
 Natječajno povjerenstvo je na II. sjednici održanoj dana 26. rujna 2018. 
godine, utvrdilo je da je prijava zaprimljena u roku te da imenovani kandidat 
ispunjava sve propisane formalne uvjete određene Natječajem te sukladno odredbi 
članka 17. stavka 1. Statuta KMC-a zatražilo mišljenje Stručnog vijeća Kulturnog i 
multimedijskog centra Bjelovar te Kulturnog vijeća Grada Bjelovara.  

Stručno vijeća Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar je na sjednicama 
održanim 9. i 15. listopada 2018. godine, jednoglasno zaključilo kako Program rada 
Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar u mandatnom razdoblju 2018.-2022. 
kandidata Denisa Hladiša predstavlja kvalitetnu osnovu za nastavak rada i daljnje 
razvijanje Ustanove.           
  Kulturno vijeće Grada Bjelovara na svojoj 2. sjednici održanoj 16. listopada 
2018. godine donijelo je pozitivno mišljenje na izbor Denisa Hladiša za ravnatelja 
Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar.  
           Denis Hladiš završio je Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 
studij novinarstva. Radna iskustva stekao je kao novinar, reporter te novinar 
izvjestitelj. Scenarist i redatelj je tri filma u produkciji HTV Bjelovar. Bio je urednik II u 
Ravnateljstvu Programa HRV-a zadužen za koordinaciju medijskih suradnji HRT-a 
(sva 4 programa HRV-a i 3 programa Hrvatskog radija). Denis Hladiš suosnivač je i 
predsjednik udruge za promicanje kulture DOKUart, pokretač i voditelj projekta 
„DOKUart Filmski program“, član Izvršnog odbora i Skupštine Hrvatskog filmskog 
saveza, dopredsjednik hrvatskog filmskog saveza te član Etičkog povjerenstva HRT-
a. U razdoblju od 2010. – 2018. godine bio je član Kulturnog vijeća Grada Bjelovara i 
član Radne skupine za izradu Strategije razvoja kulture Grada Bjelovara. 
 Kandidat Denis Hladiš ima ispunjene uvjete propisane člankom 7. Zakona o 
upravljanju javnim ustanovama u kulturi.  

Sukladno odredbi članka 17. Statuta KMC-a Gradsko Vijeće  imenuje i 
razrješava ravnatelja uz prethodno pribavljeno mišljenje Stručnog vijeća Centra i 
Kulturnog vijeća Grada Bjelovara.       
          Natječajno povjerenstvo za izbor ravnatelja Kulturnog i multimedijskog centra 
Bjelovar dostavilo je Upravnom odjelu za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće 
poslove mišljenje Stručnog vijeća KMC-a i mišljenje Kulturnog vijeća Grada 
Bjelovara, a Upravni odjel je utvrdio Nacrt Rješenja o imenovanju ravnatelja 
Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar i uputio ga Gradonačelniku na 
razmatranje i utvrđivanje Prijedloga. Gradonačelnik grada Bjelovara utvrdio je 
Prijedlog navedenog rješenja i uputio ga Gradskom vijeću na razmatranje i 
donošenje.  
 Gradsko vijeće prihvatilo je Prijedlog rješenja o imenovanju Denisa Hladiša, 
dipl.novinara, za ravnatelja Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar i donijelo 
Rješenje kao u izreci.  
     
 
 
 
    
 



 
 
Uputa o pravnom lijeku: 
 
         Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor 
tužbom pred Upravnim sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku od trideset 
dana od dana dostave ovog Rješenja.  
        Tužba se predaje neposredno Upravnom sudu u Zagrebu ili putem pošte 
preporučeno. 
 

                                PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA 

Ante Topalović, univ.bacc.oec. 
 
Dostaviti: 
1. Denis Hladiš, Bjelovar, Milana Šufflaya 1 
2. Kulturni i multimedijski centar Bjelovar 
3. Arhiva, ovdje 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
OBRAZLOŽENJE 

 
 

Temeljem članka 3. stavka 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u 
kulturi  ("Narodne novine" broj 96/01) predstavničko tijelo osnivača imenuje 
ravnatelja Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar na temelju Javnog natječaja. 
Javni natječaj raspisuje Natječajno povjerenstvo. Za imenovanje ravnatelja potrebno 
je prethodno mišljenje Stručnog vijeća Centra i Kulturnog vijeća Grada Bjelovara.   
            Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti 
ponovno imenovana ravnateljem Kulturnog i multimedijskog centra  Bjelovar. 
 Natječajno povjerenstvo raspisalo je Javni natječaj za izbor ravnatelja 
Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar, objavljenog u Večernjem listu  dana 11. 
rujna 2018. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od 11. rujna 2018. godine, 
na internetskoj stranici Grada Bjelovara te internetskoj stranici Kulturnog i 
multimedijskog centra Bjelovar. 
 Na Natječaj se sa prijavom i svim potrebnim prilozima javio jedan kandidat, 
Denis Hladiš, diplomirani novinar iz Bjelovara.  
 Natječajno povjerenstvo je na II. sjednici održanoj dana 26. rujna 2018. 
godine, utvrdilo je da je prijava zaprimljena u roku te da imenovani kandidat 
ispunjava sve propisane formalne uvjete određene Natječajem te sukladno odredbi 
članka 17. stavka 1. Statuta zatražilo mišljenje Stručnog vijeća Kulturnog i 
multimedijskog centra Bjelovar te Kulturnog vijeća Grada Bjelovara.  

Stručno vijeća Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar je na sjednicama 
održanim 9. i 15. listopada 2018. godine, jednoglasno zaključilo kako Program rada 
Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar u mandatnom razdoblju 2018.-2022. 
kandidata Denisa Hladiša predstavlja kvalitetnu osnovu za nastavak rada i daljnje 
razvijanje Ustanove.           
  Kulturno vijeće Grada Bjelovara na svojoj 2. sjednici održanoj 16. listopada 
2018. godine donijelo je pozitivno mišljenje na izbor Denisa Hladiša za ravnatelja 
Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar.  
           Denis Hladiš završio je Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 
studij novinarstva. Radna iskustva stekao je kao novinar, reporter te novinar 
izvjestitelj. Scenarist i redatelj je tri filma u produkciji HTV Bjelovar. Bio je urednik II u 
Ravnateljstvu Programa HRV-a zadužen za koordinaciju medijskih suradnji HRT-a 
(sva 4 programa HRV-a i 3 programa Hrvatskog radija). Denis Hladiš suosnivač je i 
predsjednik udruge za promicanje kulture DOKUart, pokretač i voditelj projekta 
„DOKUart Filmski program“, član Izvršnog odbora i Skupštine Hrvatskog filmskog 
saveza, dopredsjednik hrvatskog filmskog saveza te član Etičkog povjerenstva HRT-
a. U razdoblju od 2010. – 2018. godine bio je član Kulturnog vijeća Grada Bjelovara i 
član Radne skupine za izradu Strategije razvoja kulture Grada Bjelovara. 
 Kandidat Denis Hladiš ima ispunjene uvjete propisane člankom 7. Zakona o 
upravljanju javnim ustanovama u kulturi.  

Sukladno odredbi članka 17. Statuta KMC-a Gradsko Vijeće imenuje i 
razrješava ravnatelja uz prethodno pribavljeno mišljenje Stručnog vijeća Centra i 
Kulturnog vijeća Grada Bjelovara. 
          Natječajno povjerenstvo za izbor ravnatelja Kulturnog i multimedijskog centra 
Bjelovar dostavilo je Upravnom odjelu za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće 
poslove mišljenje Stručnog vijeća KMC-a i mišljenje Kulturnog vijeća Grada 
Bjelovara, a Upravni odjel je utvrdio Nacrt Rješenja o imenovanju ravnatelja 
Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar.  

 
 



 
 
 
Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri navedeni Nacrt Rješenja 

o imenovanju ravnatelja Kulturnog i multimedijskog centra  Bjelovar, utvrdi ga kao 
Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje. 

 
 
                                                                                   v.d. PROČELNICA 

Jasna Grgić Škaurin, dipl. socijalna radnica  


