
 

 
             REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                  GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 080-04/22-01/10 
URBROJ: 2103-1-02-22-5 
Bjelovar, 12. srpnja 2022. 
 

 
 Na temelju članka 38. stavka 2. 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 11. srpnja 2022. 
Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 11. sjednici održanoj 12. srpnja 2022. godine 
donosi 
 

R J E Š E N J E 
 o imenovanju ravnateljice  

 Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar 
 

I. 
 

 Ivana Hrpalo, mag.oec., imenuje se za ravnateljicu Centra za cjeloživotno 
učenje i kulturu Bjelovar. 
 

II. 
 

Ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine. 
Mandat ravnateljice započinje danom 12. srpnja 2022. 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 
 

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.  

 
 
 



 
 
Sukladno članku 37. Statuta Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar 

od 6. rujna 2019. godine, Ravnatelja Centra imenuje Gradsko vijeće Grada Bjelovara 
na prijedlog Upravnog vijeća. Odlukom o imenovanju Gradsko vijeće Grada 
Bjelovara određuje i vrijeme stupanja na dužnost Ravnatelja. 

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 13. 
sjednici održanoj 11. srpnja 2022. godine, predložilo Ivanu Hrpalo, mag.oec. za 
ravnateljicu Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar. Ivana Hrpalo od 2009. 
godine radi u Centru za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar (ranije Pučko otvoreno 
učilište Bjelovar) kao vanjski suradnik na knjigovodstvenim programima, a od 2014. 
godine je stalno zaposlena na radnom mjestu voditeljice upravnih, općih i zajedničkih 
poslova. Ivana Hrpalo je polazila i brojna usavršavanja koja pridonose 
organizacijskim sposobnostima važnim za uspješno upravljanje CUK-om. 

Ravnateljica Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar se imenuje na 
vrijeme od četiri godine. 

Slijedom navedenog, Gradsko vijeće Grada Bjelovara je prihvatilo prijedlog 
Upravnog vijeća od 11. srpnja 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. Ivana Hrpalo, Zagorska 5, Bjelovar 
2. Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar 
3. Arhiva, ovdje. 
 

 
 
 
 
 
 


