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     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i 

članova Kulturnog vijeća Grada Bjelovara 
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara je temeljem članka 2. stavka 1. Odluke o 

osnivanju Kulturnog vijeća Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ 
14/04, 12/09 i 8/18) i članka 2. Poslovnika o radu Kulturnog vijeća Grada Bjelovara 
donesenog na 2. sjednici održanoj u 2018. godini, donio sljedeći   
 

 
                              ZAKLJUČAK  
 
 
Utvrđuje se Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog 

vijeća Grada Bjelovara i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.  
Obrazloženje predmetnog Prijedloga na sjednici Gradskog vijeća dati će 

gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak.   
 

 

 

        GRADONAČELNIK 
 

          Dario Hrebak  
 
 
 
 
 
 
 

 



 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
 GRADSKO VIJEĆE 

                                                                                                                    
Prijedlog- 

 Na temelju članka 2. stavka 1. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada 
Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ 14/04, 12/09 i 8/18), članka 2. 
Poslovnika o radu Kulturnog vijeća Grada Bjelovara donesenog na 2. sjednici 
održanoj u 2018. godini i članka 32. stavka 1. točke 18. Statuta Grada Bjelovara 
(„Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 
___. sjednici održanoj dana __. svibnja 2022. godine donijelo je 

 
RJEŠENJE  

o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća 
Grada Bjelovara 

 
I. 

 U Kulturno vijeće Grada Bjelovara imenuju se: 
1. Đurđa Adlešič, za predsjednicu 
2. Boris Abramović 
3. Mato Ćurak 
4. Zvjezdana Galkowski, 
5. Suzana Turković, 
6. Dubravko Kovačević, 
7. Tomislav Matić, za članove 

 
II. 
 

 Poslovi i zadaci Kulturnog vijeća Grada Bjelovara utvrđeni su Odlukom o 
osnivanju Kulturnog vijeća Grada Bjelovara. 
 

III. 
 
 Predsjednik i članovi Kulturnog vijeća iz točke I. ovog Rješenja imenuju se na 
mandat od četiri (4) godine.  
 

IV. 
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“, a stupa 

na snagu i primjenjuje se od 19. srpnja 2022. godine. 
 
 
KLASA: 610-02/22-01/07 
URBROJ: 2103-1-02-22-1 
Bjelovar,__. svibnja 2022. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
            Nenad Martinovski, dipl.oec. 



 
OBRAZLOŽENJE 

 
 
Člankom 2. stavkom 1. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Bjelovara 

(„Službeni glasnik Grada Bjelovara“ 14/04, 12/09 i 8/18) propisano je da Kulturno 
vijeće ima sedam članova, koje posebnim rješenjem imenuje Gradsko vijeće Grada 
Bjelovara na prijedlog Gradonačelnika Grada Bjelovara. Predsjednik i članovi Vijeća 
imenuju se iz reda kulturnih djelatnika i umjetnika s područja Grada Bjelovara. 

Sukladno članku 2. Poslovnika o radu Kulturnog vijeća Grada Bjelovara 
donesenog na 2. sjednici održanoj u 2018. godini, posebnim rješenjem predsjednika 
i članove Vijeća imenuje Gradsko vijeće Grada Bjelovara na prijedlog 
Gradonačelnika iz reda kulturnih djelatnika i umjetnika s područja Grada Bjelovara. 

 
Područja djelovanja Kulturnog vijeća Grada Bjelovara temeljem članka 1., 

stavka 2. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Bjelovara su: glazba i 
glazbeno-scenska umjetnost, dramska i plesna umjetnost te izvedbene umjetnosti, 
knjižna, nakladnička i knjižarska djelatnost, vizualna umjetnost, kulturno-umjetnički 
amaterizam, inovativne umjetničke i kulturne prakse, međunarodna kulturna 
suradnja, financiranje međunarodnih projekata. 

 
Mandat predsjednika i članova Kulturnog vijeća Grada Bjelovara traje četiri 

godine. Aktualnom predsjedniku i članovima Kulturnog vijeća Grada Bjelovara 
mandat istječe 18. srpnja 2022. godine. 

 
Sukladno navedenom, u Kulturno vijeće Grada Bjelovara, po isteku mandata 

aktualnog Kulturnog vijeća, predlažem imenovanje Đurđe Adlešič, za predsjednicu, 
Borisa Abramovića, Matu Ćurka, Zvjezdanu Galkowski, Dubravka Kovačevića, 
Tomislava Matića, Suzana Turković, za članove.  

Đurđa Adlešič - u vrijeme mandata Gradonačelnice Grada Bjelovara sežu 
počeci BOK festa, DOKUart-a i Gala koncerta. Svojim je dugogodišnjim radom, 
zalaganjem i promocijom navedenih manifestacija doprinijela njihovom širenju i 
prepoznatljivosti na nacionalnoj razini, ali i šire. Kroz rad u udrugama i zadrugama, 
provođenju njihovih projekata, doprinosi promociji Grada Bjelovara u Hrvatskoj i šire, 
čime stječe i međunarodno iskustvo. 

Boris Abramović - dugo godina je bio tajnik Zajednice udruga u kulturi Grada 
Bjelovara (ZUK), a sada je predsjednik ZUK-a koji redovito sudjeluje u 
manifestacijama Grada Bjelovara i onima koje sami organiziraju i zajedno s 
okupljenim članovima kulturno-umjetničkim udrugama Grada njeguju i pronose 
njegovu tradiciju i kulturu širom lijepe naše, ali i van nje. 

Mato Ćurak – pročelnik je Vijeća ogranaka Matice hrvatske bjelovarsko-
bilogorske županije, član predsjedništva Matice hrvatske Bjelovar, član Hrvatskog 
književnog društva, pisac i publicist (napisao sedam knjiga s tematikom novije 
hrvatske povijesti). Dobitnik je nagrada Grada Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorske 
županije, Grada Pakraca, Grada Daruvara i Općine Veliki Grđevac. 

Zvjezdana Galkowski – svojim radom doprinijela razvoju kulturnih 
manifestacija grada Bjelovara jer je kao ravnateljica Centra za cjeloživotno učenje i 
kulturu Bjelovar sudjelovala u organizaciji i provedbi BOK festa te Kulturnog ljeta. 

Dubravko Kovačević – već 35 godina član je najdugovječnije bjelovarske 
kulturne organizacije HORKUD-a Golub koji ove godine puni 135 godina postojanja. 
Dugogodišnji je voditelj povijesne skupine i folklornog ansambla, a sada i umjetnički 
voditelj društva. 

 



 
 
Tomislav Matić – viši je kustos i voditelj etnološkog odjela u Gradskom 

muzeju Bjelovar, kao suautor sudjelovao je u postavljanju raznih izložbi, član je 
Matice hrvatske, raznih udruga i voditelj KUD-a Veliko Trojstvo. 

Suzana Turković – dramski je pedagog, vodi školsku dramsku grupu, sa 
školarcima sudjeluje na raznim likovnim i literarnim natječajima, piše scenarij za 
školu na daljinu, surađuje s bjelovarskim kazalištem, članica je HPKZ-a i Hrvatskog 
centra za dramski odgoj. 

 
Predlažem Gradskom vijeću da razmotri navedeni Prijedlog Rješenja i donese 

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Grada Bjelovara kao 
u tekstu Prijedloga.  

 
 

                                                                         GRADONAČELNIK  
 
                                                                               Dario Hrebak  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


