
 

 

Bjelovar, 7. studenoga 2014. 

 

UR.BROJ                

       

                 ZAPISNIK 

 

s 2. sjednice Stručnoga vijeća Kulturnoga i multimedijskoga centra Bjelovar, održane 7. 

studenoga 2014. godine u Maloj vijećnici Grada Bjelovara.  

                                                                                                     

Sjednica je počela u 11:30 sati. 

 

 

NAZOČNI: 

 Tibor Javurek, AV (filmska i kinoprikazivačka djelatnost) 

 Irena Rašo Hlupić, dramska pedagoginja (kazališna djelatnost) 

 mr. sc. Zorka Renić (književni programi) 

 Davor Lovrić, glazbenik, TV snimatelj (komplementarne djelatnosti) 

 Zoran Maltar, teh. voditelj objekta KMC Bjelovar/kinooperator 

 Lidija Novosel, prof. (predstavnica Grada Bjelovara) 

 Miruška Lončar (predstavnica Grada Bjelovara iz reda nacionalnih manjina) 

 Krešimir Jelavić, vanjski suradnik KMC Bjelovar. 

 

 

OPRAVDANO ODSUTNI: 

 Krešimir Ivanček,akad.slikar–grafičar (likovne i vizualne umjetnosti) 

 Dubravko Adamović, akad. slikar/privremeni ravnatelj 

 

Sjednicu je po ovlaštenju privremenoga ravnatelja vodio Zoran Maltar, tehnički 

voditelj objekta KMC Bjelovar koji je za Dnevni red predložio sljedeće točke: 

1. Usvajanje Zapisnika konstituirajuće sjednice Stručnoga vijeća KMC Bjelovar. 

2. Davanje mišljenja Gradskome vijeću Grada Bjelovara o kandidatima za 

ravnateljicu/ravnatelja Kulturnoga i multimedijskoga centra Bjelovar po Natječaju 

od 13. listopada 2014. na vrijeme od 4 godine. 

3. Razno. 

 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

             

           Točka 1. 

 

 Zapisnik prve, Konstituirajuće sjednice Stručnoga vijeća KMC Bjelovar članovi su 

 dobili s materijalima. 

  

 Zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 



 

 Točka 2. 

  

 Članovi Stručnoga vijeća dobili su na uvid Program rada i razvoja KMC Bjelovar koji 

 je sukladno Natječaju izradio g. Dubravko Adamović, akademski slikar za 

 mandatno razdoblje 2014.-2018. godinu, kao i njegov  životopis. 

 

 Nakon pregleda dokumentacije Tibor Javurek je pohvalio program kao i dosadašnji 

 rad gospodina Adamovića, s čime su se složili svi članovi Stručnoga vijeća. 

      

 Davor Lovrić je istaknuo programsku raznolikost, a Irena Rašo Hlupić jasnu viziju 

 rada i razvoja KMCBJ. 

 

 Nakon glasanja, Stručno vijeće Kulturnoga i multimedijskoga centra Bjelovar 

 jednoglasno daje pozitivno mišljenje za izbor gospodina Dubravka Adamovića, 

 akademskog slikara iz Bjelovara za ravnatelja Kulturnoga i multimedijskoga centra 

 Bjelovar. 

 

 

Sjednica je završena u 11:50 sati. 

 

 

Zapisnik vodio i sastavio: 

 

Krešimir  Jelavić, vanjski suradnik KMC Bjelovar 


