Na temelju članka 53. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i
35/08), članka 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“, broj
96/01), članka 31., stavka 13. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara",
broj 2/13 i 1/18) i članka 13., stavka 2., točke 4. Statuta Kulturnoga i multimedijskoga centra
Bjelovar („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 1/2014), na prijedlog ravnatelja Kulturnoga
i multimedijskoga centra Bjelovar, Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 15. sjednici održanoj
29. ožujka 2019. prihvatilo je
Izmjene i dopune Statuta Kulturnoga i multimedijskoga centra Bjelovar
Članak 1.
U članku 6., stavku 1. dodaje se nova alineja 16 koja glasi:
Ugostiteljska djelatnost - priprema i usluživanje napitaka, pića, slastica i slično, za potrebe
svojih posjetitelja.
Članak 2.
U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:
U slučaju povećanja broj zaposlenih Gradsko vijeće donijet će odluku o ustrojavanju
Upravnog vijeća Centra koje će u tom slučaju upravljati radom Centra.
U istom članku stavak 3. mijenja se i glasi:
U Odluci o ustrojstvu upravnog vijeća Centra pobliže će se odrediti sastav i broj članova
sukladno Zakonu o upravljanju javnim ustanovama u kulturi ( Narodne novine broj 96/01)
,trajanje njihova mandata , ovlasti i način donošenja odluka kao i druga pitanja u svezi s
radom upravnog vijeća.
Članak 3.
U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:
Centar predstavlja i zastupa ravnatelj. Ravnatelj ima sve ovlasti u pravnom prometu u
sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar.
U istom članku, stavku 2., točci 18. brišu se riječi „i Programskoga savjeta kao i drugih
privremenih tijela za određena pitanja iz djelokruga rada Centra“.
Članak 4.
U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:
Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti osnivača:
-sklapati ugovore čija je pojedinačna vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti određene
važećim propisima koji uređuju pitanja nabave radova, roba i usluga, a za koju je obvezno
provoditi zakonom propisane postupke nabave,
-kao druga ugovorna strana sklapati s Centrom ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje
ime, a za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba.

Članak 5.
U članku 16. stavku 1. riječi „radnog staža“ zamjenjuju se riječju „rada“.
U istom članku dodaje se stavak 2. koji glasi:
Iznimno, za ravnatelja javnih ustanova u kulturi mogu se imenovati osobe koje, pored uvjeta
iz stavka 1. ovoga članka, nemaju visoku stručnu spremu, ako su istaknuti i priznati
stručnjaci na području kulture i s najmanje deset godina radnog staža.
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3..
Članak 6.
U članku 20. dodaje se stavak 4. koji glasi:
Za vršitelja dužnosti ravnatelja mora se imenovati osoba koja zadovoljava iste uvijete kao i
ravnatelj. Vršitelja dužnosti bira Gradonačelnik iz redova zaposlenika, a ako takve osobe
nema, izvan KMC-a.
Članak 7.
U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:
Ravnatelj koji je ujedno i član Stručnog vijeća, imenuje šest (6) članova iz reda stručnih
djelatnika i suradnika Centra.
Članak 8.
Članci 23., 24. brišu se.
Članak 9.
U članku 32., stavku 1. briše se alineja 7.
Članak 10.
Članak 39. briše se.
Članak 11.
Članak 40. mijenja se i glasi:
Centar je dužan uskladiti opće akte iz članka 32. Statuta s izmjenama i dopunama Statuta i
zakonima, u roku 60 dana od dana njegova stupanja na snagu.
Članak 12.
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj
ploči Centra i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“.
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