
KULTURNI I MULTIMEDIJSKI 

      CENTAR BJELOVAR 

 

 

Bjelovar, 9.veljače 2018. 

 

                 ZAPISNIK 

 

3. sjednice Stručnoga vijeća Kulturnoga i multimedijskoga centra Bjelovar, održane 9. veljače 

2018. godine u Kulturnome i multimedijskome centru Bjelovar.  

                                                                                                  

Sjednica je počela u 12:00 sati. 

 

NAZOČNI: 

 

  - Dubravko Adamović, akad. slikar, ravnatelj KMC Bjelovar 

- Irena Rašo Hlupić, dramska pedagoginja (kazališna djelatnost) 

  - mr. sc. Zorka Renić (književni programi) 

- Zoran Maltar, teh. voditelj objekta KMC Bjelovar / kinooperator 

- Valna Bastijančić Erjevec, prof. (predstavnica Grada Bjelovara) 

- Miruška Lončar (predstavnica Grada Bjelovara iz reda nacionalnih manjina) 

 

OPRAVDANO ODSUTNI: 

 

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

- Tibor Javurek, AV (filmska i kinoprikazivačka djelatnost) 

- Davor Lovrić, glazbenik, TV snimatelj (komplementarne djelatnosti) 

 

Zapisnik je vodio Krešimir Jelavić, web administrator i admin. društvenih mreža te voditelj 

marketinga i promidžbe KMC Bjelovara. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Stručnoga vijeća KMC Bjelovara (u 

prilogu); 

2. Izvješće o Reviziji ostvarivanja prihoda i izvršavanju rashoda KMC 

Bjelovara provedenoj u razdoblju 3. svibnja 2016.-16.ožujka 2017. (u 

prilogu); 

3. Izvješće o financijskoj odgovornosti za 2014., 2015. i 2016. (u prilogu); 

4. Izvješće o vjerodostojnosti isprava o obrazovanju (u prilogu); 

5. Izvješće o posjećenosti kinoprojekcija (u prilogu za 2017.); 

6. Izvješće o promjenama softwarea kinoblagajničkog sustava; 

7. Izvješće o stanju kinoopreme; 

8. Izvješće o potrošnji energenata u 2017. (u prilogu); 

9. Raspisivanje Natječaja za ravnatelja KMC Bjelovara (umirovljenje 

sadašnjega ravnatelja); 

10. Raspisivanje Natječaja za zapošljavanje računovotkinje za rad na 

neodređeno radno vrijeme; 

11. Razno (U prilogu Vam dostavljam i Pozive za 1. i 2. sjednicu Stručnoga 

vijeća KMC Bjelovara kako biste stekli uvid u kontinuitet pojedinih tema.) 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
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Sjednicu je vodio Dubravko Adamović, ravnatelj KMC Bjelovara. 

 

Točka 1. 
Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Stručnoga vijeća KMC Bjelovara (u prilogu). 

 

Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 

Točka 2. 

Izvješće o Reviziji ostvarivanja prihoda i izvršavanju rashoda KMC Bjelovara provedenoj u 

razdoblju 3. svibnja 2016.-16.ožujka 2017. (u prilogu). 

 

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 

 

Točka 3. 

Izvješće o financijskoj odgovornosti za 2014., 2015. i 2016. (u prilogu). 

 

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 

 

Točka 4. 

Izvješće o vjerodostojnosti isprava o obrazovanju djelatnika KMC Bjelovara (u prilogu). 

 

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 

 

Točka 5. 

Izvješće o posjećenosti kinoprojekcija (u prilogu tabelarno za 2017.; brojčano za 2014., 2015., 

2016.). 

 

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 

 

Točka 6. 

Izvješće o promjenama softwarea kinoblagajničkog sustava. 

 

Nakog dugotrajnih i loših iskustava s kinoblagajničkim softwareskim paketom tvrtke e-

Cinema, odlučili smo danom cjelokupne otplate softwarea s njima okončati suradnju te smo s 

1. siječnjom 2017. za izradu novoga kinoblagajničkog softwarea i dizajn web stranice 

ustanove, angažirali tvrtku Lloyds Design iz Labina (vlasnik Bjelovarčanin Domagoj 

Ostović). Novi kinoblagajnički sustav i nova internetska stranica www.kmcbj.hr omogućili su  

nam besprijekornu on line komunikaciju s korisnicima, riješili smo se kvarova, iznenadnih 

blokada i šokova. Nakon ukidanja internet rezervacija (1. studenoga 2017.), za sve projekcije 

osim animiranih, prodaja ulaznica putem interneta povećala se s 5 % na 20 %, a za razvikanije 

naslove i do 50 %.  

 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

 

Točka 7. 
Izvješće o stanju kinoopreme. 

 

Ravnatelj: 

 

http://www.kmcbj.hr/
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U 2017. vlastitim smo sredstvima, uz gradonačelnikovo odobrenje, kupili vrhunsko 

projekcijsko SLIVER SCREEN platno, a s tvrtkom AVC iz Zagreba ugovorno dogovorili 

kratkoročnu posudbu POLARIZATORA DEPTHQ namijenjenoga maksimalnom poboljšanju 

projekcija 3D formata. Za kupovinu polarizatora prijavili smo se na natječaj Ministarstva 

kulture Republike Hrvatske koje nas je odbilo uz obrazloženje kako smo mi već digitalizirani 

te da ne postoji mogućnost financiranja modernizacije postojeće digitalne opreme. U 

dogovoru s gradskom upravom taj iznos ćemo zajednički podmiriti (120.000 KN). 

 

U ožujku 2018. istječe mogućnost dokupa jamstva za postojeću (zastarjelu) kinoopremu tako 

da je u planu nabava novog, vrhunskog, fosfor laserskog kino projektora s ugrađenim 

serverom, što bi nam uvelike smanjilo troškove održavanja i oslobodilo nas notornoga dokupa 

jamstva (cca. 50.000 KN godišnje). 

 

U suradnji s voditeljom javne gradske nabave prodali bismo postojeću kinoopremu i uz 

povoljan kredit ERSTE BANKE kupili bismo novu opremu, a kredit otplatili kroz tri godine. 

 

Izvješće jednoglasno prihvaćeno. 

 

Točka 8. 

Izvješće o potrošnji energenata u 2017. (u prilogu). 

 

Izvješće jednoglasno prihvaćeno. 

 

Točka 9. 

Ravnatelj izvješćuje Stručno vijeće o nadolazećoj potrebi (osmi mjesec) raspisivanja 

Natječaja za ravnatelja KMC Bjelovara budući da mu 26. studenoga 2018. istječe mandat. Uz 

to, 11. rujna 2018. ravnatelj će steći uvjete za starosnu mirovinu, a budući da mu se ratni staž 

računa u dvostrukom trajanju on je već sada stekao uvjete za punu radnu mirovinu. 

 

Zamjenica gradonačelnika dodaje kako postoji i ugovorna opcija nastavka rada u trajanju 

dvije godine. 

 

Informacija je jednoglasno usvojena.  

 

Točka 10. 

Raspisivanje Natječaja za zapošljavanje računovotkinje na neodređeno radno vrijeme.  

 

Ravnatelj konstatira kako bi se njegovim odlaskom u mirovinu otvorilo radno mjesto za 

zapošljavanje knjigovotkinje na neodređeno vrijeme. 

 

Gđa Bastijančič Erjavec kaže kako će to, najvjerojatnije, biti objedinjeno uspostavom Gradske 

riznice te da o tome treba razgovarati s gradonačelnikom i gđom Bašić. 

 

Ravnatelj naglašava kako gradska revizorica u svome izvješću opetovano ponavlja kako 

KMC-u nasušno nedostaje računovotkinja na neodređeno vrijeme, a svakako bi trebalo 

pripaziti da se prilikom donošenja proračuna za 2019. ne previdi povećanje izdataka za plaće 

u slučaju zaposlenja. Iako, kaže, ako bi sve sve rješavalo u kući, novih izdataka ne bi bilo. 

 

Informacija je jednoglasno usvojena.                                            
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Točka 11. 

Razno. 

 

Ova je točka završena bez pitanja i bez dodatnih komentara. 

 

 

Sjednica je završena u 14:40. 

 

 

 

Zapisnik vodio:      Ravnatelj: 

Krešimir  Jelavić    Dubravko Adamović, akad. slikar 


