
 

 

                REPUBLIKA HRVATSKA 
  BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
            GRAD BJELOVAR 
           GRADONAČELNIK 
 

KLASA: 080-04/22-01/03 
URBROJ: 21030-1-01-22-4 
Bjelovar, 5. svibnja 2022.  
 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 
 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga rješenja o razrješenju ravnateljice Centra 

za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar 
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt rješenja o razrješenju 

ravnateljice Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar i u povodu toga donio 
sljedeći  
 

                   ZAKLJUČAK  
 
 

Utvrđuje se Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice Centra za cjeloživotno 
učenje i kulturu Bjelovar kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje.  

Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
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: 080-04/22-01/03 
URBROJ: 2103-1-01-4-22-2 
Bjelovar,  4. svibnja 2022. 
 
 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara 
Dario Hrebak 

 
 
 PREDMET: Nacrt Rješenja o razrješenju ravnateljice Centra za 
cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar 

 

 

Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri navedeni Nacrt Rješenja 
o razrješenju ravnateljice Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar, utvrdi ga 
kao Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje. 

 
 
 

                                                                                      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: 080-04/22-01/03 
URBROJ: 2103-1-02-22-3 
Bjelovar,…. svibnja 2022. 

NACRT 
  

Na temelju članka 38. stavka 2., članka 44. stavka 2., točke 1. Zakona o 
ustanovama  ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 37. 
Statuta Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar od 6. rujna 2019. godine i 
članka 32. stavka 1. točke 18. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada 
Bjelovara", broj 2/21) i na prijedlog Upravnog vijeća Centra za cjeloživotno učenje i 
kulturu Bjelovar od 13. travnja 2022., Gradsko vijeće Grada Bjelovara na__ sjednici 
održanoj __ svibnja 2022. godine donosi 
 
 
 

R J E Š E N J E 
 o razrješenju ravnateljice  

 Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar 
 

I. 
 

 Zvjezdana Galkowski, mag.novinarstva razrješuje se dužnosti ravnateljice 
Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar s danom 24.svibnja 2022.. 
 

II. 
 
 
 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 
 

Sukladno članku 38. stavku 2. Zakona o ustanovama  ("Narodne novine" broj 
76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) Gradsko vijeće Grada Bjelovara, imenuje i 
razrješuje ravnatelja Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar, na prijedlog 
Upravnog vijeća. Temeljem članka 44. stavka 1. i stavka 2. točke 1. istoga Zakona, 
ravnatelj ustanove može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan, a u 
ovom slučaju predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave dužno je razriješiti ravnatelja, između ostalog, ako to sam zatraži u 
skladu s ugovorom o radu.  

Sukladno članku 37. Statuta Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar 
od 6. rujna 2019. godine ravnatelja imenuje ili razrješuje Gradsko vijeće Grada 
Bjelovara na prijedlog Upravnog vijeća. 



Člankom 32. stavkom 1. točkom 18. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara", broj 2/21) propisano je da Gradsko vijeće imenuje i 
razrješuje, između ostalih, osobe određene Zakonom, ovim Statutom i drugim 
propisima. 

Upravno vijeće Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar je na 8. 
sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine, razmotrilo zahtjev za razrješenje 
ravnateljice Zvjezdane Galkowski, te uputilo prijedlog Gradskom vijeću za njeno 
razrješenje. 
 
        Slijedom navedenog, Gradsko vijeće Grada Bjelovara je prihvatilo prijedlog 
Upravnog vijeća od 13. travnja 2022. godine 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 

Nenad Martinovski, dipl.oec. 
 

 
Dostaviti: 
1. Zvjezdana Galkowski, Ul. Tomaša Garika Masaryka 15, Bjelovar 
2. Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar 
3. Arhiva, ovdje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



OBRAZLOŽENJE 
 

Sukladno članku 38. stavku 2. Zakona o ustanovama  ("Narodne novine" broj 
76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) Gradsko vijeće Grada Bjelovara, imenuje i 
razrješuje ravnatelja Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar, na prijedlog 
Upravnog vijeća. Temeljem članka 44. stavka 1. i stavka 2. točke 1. istoga Zakona, 
ravnatelj ustanove može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan, a u 
ovom slučaju predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave dužno je razriješiti ravnatelja, između ostalog, ako to sam zatraži u 
skladu s ugovorom o radu.  

Sukladno članku 37. Statuta Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar 
od 6. rujna 2019. godine ravnatelja imenuje ili razrješuje Gradsko vijeće Grada 
Bjelovara na prijedlog Upravnog vijeća. 

Člankom 32. stavkom 1. točkom 18. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara", broj 2/21) propisano je da Gradsko vijeće imenuje i 
razrješuje, između ostalih, osobe određene Zakonom, ovim Statutom i drugim 
propisima. 

 
Upravno vijeće Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar je na 8. 

sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine, razmotrilo zahtjev za razrješenje 
ravnateljice Zvjezdane Galkowski i predlaže Gradskom vijeću njeno razrješenje. 

 
 

Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri navedeni Nacrt Rješenja 
o razrješenju ravnateljice Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar, utvrdi ga 
kao Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje. 

 
 

 
 

                                                                                        PROČELNICA 
Jasna Grgić Škaurin, dipl. socijalna radnica  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


