
 

 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 
 
KLASA: 023-01/22-01/05 
URBROJ: 2103-1-01-22-3 
Bjelovar, 6. rujna 2022.  

 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o dodjeli statusa festivala javnoj 

manifestaciji u kulturi „Bjelovarski odjeci kazališta“, djelokrugu i tijelima festivala 
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o dodjeli statusa 

festivala javnoj manifestaciji u kulturi „Bjelovarski odjeci kazališta“, djelokrugu i tijelima 
festivala i u povodu toga donio sljedeći  
 
 

         ZAKLJUČAK  
 
 
Utvrđuje se Prijedlog odluke o dodjeli statusa festivala javnoj manifestaciji u 

kulturi „Bjelovarski odjeci kazališta“, djelokrugu i tijelima festivala 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: 023-01/22-01/05 

URBROJ: 2103-1-04-03-22-1 

Bjelovar, 6. rujna 2022. 

                                GRAD BJELOVAR 

      G R A D O N A Č E L N I K 

- ovdje -    

                           

Predmet: Nacrt odluke o dodjeli statusa festivala javnoj manifestaciji u kulturi 
„Bjelovarski odjeci kazališta“, djelokrugu i tijelima festivala    

  

U prilogu dopisa dostavljamo Vam Nacrt odluke o dodjeli statusa festivala javnoj 
manifestaciji u kulturi „Bjelovarski odjeci kazališta“, djelokrugu i tijelima festivala  te 
Vas molimo da utvrdite Prijedlog odluke kao u tekstu Nacrta te ga uputite Gradskom 
vijeću 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 
 

-NACRT- 
  

Na temelju članka 19.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 96/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ,144/20), članka 12. stavka 1. točke 8. i članka 32. stavak 
1. točka 19. Statuta Grada Bjelovara (Službeni glasnik broj 2/21)   Gradsko vijeće 
Grada Bjelovara na__ sjednici održanoj ___ 2022. godine donosi 

ODLUKU 
o dodjeli statusa festivala javnoj manifestaciji u kulturi „Bjelovarski odjeci 

kazališta“, djelokrugu i tijelima festivala  

Članak 1. 

Grad Bjelovar dodijeljuje javnoj manifestacije u kulturi „Bjelovarski odjeci 
kazališta“  status kazališnog festivala.  

Manifestacija iz stavka 1. ovoga članka koja je osnovana radi organizacije 
i promidžbe kazališnih i umjetničkih predstava  ima za cilj obogaćivanje i proširivanje 
kulturnih sadržaja u gradu te uključuje ne samo kazališnu djelatnost već i promicanje 
kulturno-zabavne i  turističke ponude i promocije Grada Bjelovara. 

                    Članak 2. 

Osnivač „Bjelovarskih odjeka kazališta“ je Grad Bjelovar, OIB 18970641692, 
Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2. 

Sjedište „Bjelovarskih odjeka kazališta „ je u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 2. 

                                                           Članak 3. 

Službeni naziv festivala je „Bjelovarski odjeci kazališta“, a skraćeni naziv je „Bok 
fest“( dalje u tekstu: festival). 

Naziv festivala na engleskom jeziku jest: BJELOVAR THEATER ECHOES. 
Logo festivala se sastoji od jedne nasmijane i jedne tužne kazališne maske 

u žutoj i crvenoj boji. 
Festival se održava jednom godišnje, tijekom druge polovice travnja i početkom 

svibnja.  

                                

       



                                                     Članak 4. 

Tijela festivala su: Festivalsko vijeće, umjetnički ravnatelj i organizacijski 
odbor. 

    Članak 5. 

Festivalsko vijeće je središnje tijelo festivala.  

Rad Festivalskog vijeća uključuje sljedeće:  

- donosi program BOK festivala i financijski plan na prijedlog Organizacijskog 
odbora za provedbu BOK festivala,  

- prati njihovo ostvarivanje, razmatra i usvaja izvješće o ostvarivanju programa 
i financijskog plana festivala,  

- priprema organizaciju festivala i koordinira aktivnosti sa sudionicima 
i udrugama uključenim u rad festivala,  

          - definira  pripremu i organizaciju predstava za djecu (Mali Bok fest),  

          - radi na promidžbi festivala što uključuje kreiranje i provođenje promidžbenih 
aktivnosti i medijsko oglašavanje,kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom 
prostoru te promicanje festivala kao kazališnog i umjetničkog događaja,  

         - definira trajanje festivala za svaku godinu,  

         - obavlja i druge radnje  koje služe ostvarenju kazališnih i umjetničkih sadržaja 
za potrebe festivala.  

      Članak 6. 

Festivalsko vijeće ima 7 članova koji se biraju iz reda istaknutih kulturnih, 
umjetničkih  i humanističkih stručnjaka. 

Članovi Festivalskog vijeća uključuju tri člana ispred Osnivača, od čega su dva 
člana uvijek gradonačelnik Grada Bjelovara i pročelnik Upravnog odjela zadužen za 
kulturu.  

Ostali članovi Festivalskog vijeća su : 

1. predstavnik ministarstva nadležnog za kulturu  
2. predsjednik-ca Kulturnog vijeća Grada Bjelovara  
3. umjetnički ravnatelj Bok festa  
4. predstavnik Grada Bjelovara  
5. kazališni ili filmski djelatnik    

Članove Festivalskog vijeća pod brojem  5. predlaže Osnivaču umjetnički 
ravnatelj. 



Odluku o imenovanju članova Festivalskog vijeća donosi gradonačelnik Grada 
Bjelovara zasebnom odlukom.   

     Članak 7. 

Umjetnički ravnatelj upravlja festivalom, donosi Pravilnik o radu festivala te 
imenuje organizacijski odbor. 

Umjetničkog ravnatelja imenuje gradonačelnik zasebnom odlukom. 

     Članak 8.  

Organizacijski odbor imenuje umjetnički ravnatelj isključivo iz reda umjetnika 
i djelatnika u kulturi. 

Sastav i djelokrug rada Organizacijskog odbora urediti će se zasebnim 
pravilnikom.   

                                                    Članak 9. 

Organizaciju i provedbu festivala obavlja Organizacijski odbor uz stručno 
vodstvo ustanove u kulturi. 

            Članak 10. 

Partnerstvo u provedbi festivala obavlja Ustanova u kulturi Grada Bjelavara. 

Ustanova u kulturi organizira i vodi rad i poslovanje festivala te poduzima sve 
pravne radnje u ime i za račun festivala sukladno zakonu, statutima i unutarnjim 
pravilnicima Ustanove. 

Ustanova u kulturi ima sve ovlasti da u pravnom prometu u sklopu djelatnosti 
upisanih u sudski registar poduzima sve pravne radnje potrebne radi organizacije i 
provedbe festivalskih aktivnosti. 

                                                    Članak 11. 

Sredstva za potrebe djelovanja festivala osiguravaju se na temelju godišnjeg 
programa rada i iz slijedećih izvora: 

- iz proračuna Grada Bjelovara za realizaciju dijela programa kojeg Grad Bjelovar utvrdi 
kao svoju javnu potrebu, 

- iz prihoda od vlastite djelatnosti ustanove u kulturi, 

- iz javnih poziva, zaklada, sponzorstava, donacija i drugih načina u skladu sa 
zakonom. 

 



               Članak 12. 

Ova Odluka dostaviti će se nadležnim tijelima radi registracije i priznavanja 
statusa festivala u korist javne manifestacije u kulturi „Bjelovarski odjeci kazališta“- 
„BOK fest“. 

      Članak 13. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom 
glasniku Grada Bjelovara“.  

KLASA: 023-01/22-01/ 05 
URBROJ: 2103-1-02-22-2 
Bjelovar, ---rujna 2022.       

                                                                                    PREDSJEDNIK  
                                                                                     GRADSKOG VIJEĆA                                                                                   

   Nenad Martinovski, dipl.oec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Obrazloženje 

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE:  

Grad Bjelovar je osnivač javne manifestacije u kulturi pod nazivom „Bjelovarski odjeci 

kazališta“. 

Člankom 19. a Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi  i člankom 12. 

Statuta Grada Bjelovara određeno je da veliki gradovi u svom samoupravnom 

djelokrugu obavljaju poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju 

potrebe građana, a odnose se među ostalima i na kulturu. 

Predmetnom odlukom predlaže se uređenje kulturne manifestacije dodjeljivanjem 

statusa kazališnog festivala što obuhvaća samoupravni djelokrug poslova u kulturi i 

poslove koji su sukladno članku 32. stavak 1. točka 19. stavljeni u djelokrug rada 

predstavničkog tijela.  

OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM: 

Budući da se već više od dvadeset (20) godina, pod stručnim vodstvom poznatog 

glumca i Bjelovarčanina, Gorana Navojca, u Bjelovaru  početkom svibnja održavaju 

kazališne predstave koje okupljanju glumce i kazališne umjetnike ne samo iz Hrvatske 

već i šire regije,  ukazuje se potreba da se Bjelovarski odjeci kazališta  pozicioniraju 

kao kazališni festival.  

Bok fest je danas jedna od najdugovječnijih manifestacija u Bjelovaru i čini Bjelovar 

kazališnim gradom koji programira ne samo domaće poznate kazališne klasike, već i 

međunarodne eksperimentalne izvedbe i umjetnike u usponu. Pored gostujućih 

kazališnih kuća iz Hrvatske, Bjelovar je postao domaćin nacionalnih kazališnih kuća iz 

Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine te Slovenije, Mađarske, Francuske. 

U svojih 20 godina postojanja festival broji oko 250 profesionalnih i amaterskih 

predstava bi iznosilo oko 62.500 posjetitelja tj. prodanih karata ne računajući program 

Malog BOK-a koji godišnje posjeti oko 4 tisuće djece predškolskog i školskog uzrasta. 

Uz kazališne predstave koje su njegov sastavni dio, za vrijeme festivala održavaju se 

i drugi sadržaji koji su kroz godine postali njegov nezaobilazni dio, daju mu 

prepoznatljivost i širi kulturološki aspekt.  

Izložba glumaca, glumačka Moto alka, 24 sata do glume, književne večeri, glazbeni 
koncerti i dr., postali su dio tradicije u vrijeme održavanja festivala, čime pridonose 
promicanju kulturno-zabavne i  turističke ponude i promocije Grada Bjelovara. 

Iako postoji već skoro dvadest godina, Bok fest nikada nije imao službeno osnivanje 
na način da se utemelji kao kazališni festival i utvrdi struktura njegova rada, tijela i 
organizacija festivala.  

Predložena Odluka sadrži sve elemente potrebne za prizavanje i registraciju 
„Bjelovarskih odjeka kazališta“ kao festivala koji će imati ne samo nacionalni već 
i regionalni značaj.   

 



OBJAŠNJENJA UZ ODLUKU  

Budući da su „Bjelovarski odjeci kazališta“ nedvojbeno manifestacija od važnosti za 
Grad Bjelovar, koji godinama obogaćuju i proširuju kulturni sadržaj u gradu, ne samo 
kroz kazališnu djelatnost već i kroz promicanje kulturno-zabavne i  turističke ponude i 
promocije Grada Bjelovara, stvorili su se uvjeti da se pokrene službeni postupak 
dodjele statusa festivala. 

Uz ispunjeni zakonodavni okvir, festival ima tijela i njihov djelokrug čime je ispunjen 
organizacijski i institucionalni karakter festivala kao preduvjet za postupak stjecanja 
statusa kazališnog festivala. 

Slijedom iznijetog, predlaže se Gradonačelniku da utvrdi Prijedlog odluke o  dodjeli 
statusa festivala javnoj manifestaciji u kulturi „Bjelovarski odjeci kazališta“, djelokrug 
i tijelima festivala te je proslijedi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i 
donošenje.  

      

Pripremili:                                                                             Pročelnica 
Voditeljica Odsjeka 
za naplatu i pravne poslove                              Jasna Grgić Škaurin,dipl.soc.radnica  
Željka Vizi, dipl.iur.  
 
 
 
 
Viši referent za kulturu 
Tvrtko Hopek, bacc.oec. 
 
 
 

 
 


