
ZAPISNIK

sa 7. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu. Trg kralja Tomislava 22, održane dana
27.12.2018. godine s početkom u 14 sati.

Prisutni:
Sanja Baientović
Aneta Barišić
Ivana Maras Pezer
Bogdanka Srdić-Vuipe
Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica. prisutna po funkciji
Snježana Mađeruh, za točke 2, i 3.

Zapisnik bilježi Snježana Lisac

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanjezapisnika 6. sjednice Upravnog vijeća od 05.12.2018.
2. izmjene i dopune financijskog plana za 2018.
3. Plan nabave za 2019. godinu
4 . Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.
Zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća od 05.12.2018. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i

nadopuna.

Ad.2.
Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenihposlova Snježana Mađeruh obrazložila je izmjene i dopune
financijskog plana za 2018. godinu. Nakon razmairanja Izmjena i dopuna fnancijskog plana za 2018.g.
članovi Upravnog vijeća su se složili s navedenim obrazloženjima.
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu.
(izmjene i dopune financisjkog plana za 2018. godinu nalaze se u privitku ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio).

Ad.3.
Voditeljica općih i financijsko-računovodsivenihposlova Snježana Mađeruh obrazložila je donošenje Piana
nabave za 2019. godinu. Nakon razmatranja Piana nabave za 2019. g. članovi Upravnog vijeća su se složili
s navedenim obrazloženjima.
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Plan nabave za 2019. godinu. (Plan nabave za 2019.
godinu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad.4.
Ravnateljicaje izvjestila članove Upravnog vijeća da je temeljem zaključka gradonačelnika Grada Zagreba,
Klasa: 612-01/18-01/205,Urbroj: 251-03-02—188, razrješena predstavnica osnivača Ana Lederer dužnosti
članice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu. Clanovi Upravnog vijeća su primili na znanje



navedenu informaciju, Isto tako, navela je da ovu godinu Paviljon završava s odličnim financijskim
rezultatom. Članovi Upravnog vijeća izrazili su svoje zadovoljstvo s poslovanjem Paviljonai

Kako više nije bilo upila, predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 15 sati.

Predsje " a U rav gvijeća:

Bo n a Sr io- ulpe

Bilježila: Sn'e“ana Lisac

DM



ZAPISNIK

sa 6. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana
5.12.2018. godine s početkom u 13 sati.
/skraćena verzija/

Prisutni:
Sanja Balenlović
Aneta Barišić
Ana Lederer
lvana Maras Pezer
Bogdanka Srdić-Vulpe
Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji
Snježana Mađeruh, za točku 3
Zapisnik bilježi Snježana Lisac

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

Prihvaćanjezapisnika 5. sjednice Upravnog vijeća od 22.10.2018.
Donošenje i prihvaćanje Statuta Umjetničkog paviljona u Zagrebu
Donošenje Financijskog plana za 2019, godinu
Poslovni prostoru Zagrebu, llica 12
Razno

SMF—SJF)?

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.

Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća od 22.10.2018. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i

nadopuna.

Ad.2.

Ravnateljica je obrazložila donošenje novog Statuta koji je usklađen s odredbama Zakona o muzejima,
te da smo od Gradske skupštine Grada Zagreba dobili Zaključak o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog
Statuta Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Klasa1612-05/18-02/12, ur.br: 251-01-05-18-3.Clanovi
Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli i prihvatili Statut Umjetničkog paviljona u Zagrebu.
(Statut Umjetničkog paviljona u Zagrebu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

Ad.3.
Voditeljica općih i tinancijsko—računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je Financijski plan
za 2019. godinu. Ravnateljica je istaknula da će Grad Zagreb kupiti novi video nadzor za Paviljon budući je
postojeći dotrajao i često se kvari što ne čudi jer je star gotovo 20 godina. Nakon razmatranja Financijskog
plana za 2019.g. članovi Upravnog vijeća su pohvalili poslovanje Paviljona.
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Financijski plan za 2019, godinu. (Financijski plan za
2019. godinu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad.4.
Ravnateljica je izvjestila članove Upravnog vijeća daje Umjetnički paviljon dobio na korištenje prostoru
Zagrebu, Ilica 12, ukupne površine 733,59 m*, temeljem zaključka gradonačelnika Grada Zagreba, Klasa:
372-01/18-01/937, ur.broj: 251-03-02-18-2.Prostor treba urediti a koristili bi ga za dodatne programe.
Članovi Upravnog vijeća prihvatili su navedene informacije te odobravaju prihvat navedenog prostora, i da
ravnateljica potpiše ugovor,



Ad.5.
Ravnateljica je obrazložila donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o proceduri stvaranja ugovornih
obveza za nabavu roba, radova i usluga putem jednostavne nabave ili javne nabave u Umjetničkom
paviljonu u Zagrebu, Izmjene i dopune se donose kako bi se uskladio Pravilnik s preporukama
Gradskog kontrolnog ureda a sve u svrhu jednostavnijeg poslovanja Paviljona.
Clanovi Upravnog vijeća prihvatili su i donijeli Izmjene i dopune Pravilnika o proceduri stvaranja
ugovornih obveza za nabavu roba, radova i usluga putem jednostavne nabave ili javne nabave u
Umjetničkom paviljonu u Zagrebu,
(izmjene i dopune Pravilnika o proceduri stvaranja ugovornih obveza za nabavu roba, radova i usluga
putem jednostavne nabave ili javne nabave u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu, nalaze se u privitku
ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća s prepiskom koju je vodila s pročelnikom Gradskog
zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, gospodinom Silvijem Novakom, a vezano za pristup
osoba s invaliditetom izložbenom prostoru Paviljona. Naputak Pročelnika je da se problem riješi unutar
gabarita Paviljona (u interijeru zgrade) liftom. Ravnateljica je upozorila članove Vijeća da je ovaj
prijedlog predviđen u arhitektonskoj rekonstrukciji prostora gdje se nekada nalazio restoran, no da je
riječ o prijedlogu koji će biti ostvaren tek kroz 3 do 4 godine, odnosno tada kada bude taj dio Paviljona
preuređen i stavljen u funkciju.
Kako više nije bilo upita, predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 16 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:
ulpe

BogdanŽdić-

Bilježila: Snježana Lisac

%WCA'L

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim točkama
dnevnog reda održane sjednice Muzejskog vijeća, molimo obratite se službeniku za informiranje
Umjetničkog paviljona, Snježani Mađeruh.
Broj telefona službenika za informiranje je: 01/4841 070.



ZAPISNIK

sa 5. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana
22.10.2018. godine s početkom u 13 sati.

Prisutni:
Sanja Balentović
Ana Lederer
Ivana Maras Pezer
Bogdanka Srdić-Vulpe
Jasminka Pokiečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji
Zapisnik bilježi Snježana Lisac

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanjezapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća od 01.10.2018.
2. PrihvaćanjeOdluke o izmjenama i dopunama Prijedloga Statuta i Prijedlog pročišćenog

teksta Statuta Umjetničkog paviljona u Zagrebu
3. Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.

Zapisnik 4, sjednice Upravnog vijeća od 01.10.2018. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i

nadopuna.

Ad.2.
Ravnateljica je obrazložila donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Prijedloga Statuta i Prijedlog
pročišćenog teksta Statuta Umjetničkog paviljona u Zagrebu koji je usklađen s odredbama Zakona o
muzejimaa čiji smo prijedlog dobili iz Gradskog ureda za kulturu, Clanovi Upravnog vijeća jednoglasno
su donijeli Odluku o izmjenama i dopunama Prijedloga Statuta i Prijedlog pročišćenog teksta Statuta
Umjetničkog paviljona u Zagreb koji će se uputiti Gradskoj skupštini, putem Gradskog ureda za kulturu,
na davanje prethodne suglasnosti.
(Odluka o izmjenama i dopunama Prijedloga Statuta i Prijedlog pročišćenog teksta Statuta Umjetničkog
paviljona u Zagrebu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

Ad. 3.
Kako više nije bilo upita, predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 14 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Bogd

nkaždjć-V
Ipe%; “

/
Bilježila: Snježana Lisac
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ZAPISNIK

sa 4. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana
01.10.2018. godine s početkom u 12,30 sati.

Prisutni:
Sanja Balentović
Aneta Barišić
Ana Lederer
ivana Maras Pezer
Bogdanka Srdić-Vulpe
Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji
Zapisnik bilježi Snježana Lisac

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanjezapisnika 3. sjednice Upravnog vijeća od 14.09.2018.
2. Donošenje prijedloga Statuta Umjetničkog paviljona u Zagrebu
3. Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.

Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća od 14.09.2018. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i

nadopuna.

Ad.2.
Ravnateljica je obrazložila donošenje novog Statuta koji je usklađen s odredbama Zakona o muzejimaa
čiji smo prijedlog dobili iz Gradskog ureda za kulturu. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli
Prijedlog Statuta Umjetničkog paviljona u Zagrebu koji će se uputiti Gradskoj skupštini, putem Gradskog
ureda za kulturu, na davanje prethodne suglasnosti.
(Prijedlog Statuta Umjetničkog paviljona u Zagrebu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio)

Ad. 3.
Kako više nije bilo upita. predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 14 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Bogdanka Srdić-Vulpe

ae
Bilježila: Sn'e'ana Lisac

«&&? W!



ZAPlSNIK

sa 3. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana
14.09.2018. godine s početkom u 12,30 sati.

Prisutni:
Sanja Balentović
Aneta Barišić
Ana Lederer -ielefonski
ivana Maras Pezer- telefonski
Bogdanka Srdić-Vuipe
Jasminka Poklećki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji
Zapisnik bilježi Snježana Lisac

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanjezapisnika 2. sjednice Muzejskog vijeća od 06.06.2018.
2. Prijedlog programa izložbi u 2019. godini
3. Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.

Zapisnik 2. sjednice Muzejskog vijeća od 06.06.2018. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i

nadopuna.

Ad.2.
Članovi Upravnog vijeća dobili su na uvid prijedlog programa izložbi za 2019. godinu s detaljnim planom
financiranja. Planirane su slijedeće izložbe: ,,Zbirka Kurjak“ . Autor izložbe je igor Zidić;
,,Dušan Džamonja/Transformacija“. Koncepcija i postav izložbe: Fedor Džamonja. kustos izložbe i autor
predgovora: Branko Franceschi; ,, Neka jedu kolače“-hranau umjetnosti.Konćepcijai postav
iziožbe:Jasminka Pokiečki Stošić i Branko Franceschi; ,.Bojan Šumonja. iz ciklusa Ambijentaine izložbe
suvremenih hrvatskih umjetnika za Umjetnički paviljon“; ,,Aiexander Calder/Magija skulpturalnog
pokreta“. Autorica iziožbeizbora djela i likovnog postava je Jasminka Pokiećki Stošić; ,,Zagreb Grad
umjetnica“, realizacija2020.g., kandidiraju se pripremni radovi u 2019.g. Autorice koncepcije izložbe su
dr.sc.Ljerka Dulibić, iva Radmila Janković i dr.sc.ivana Mance.
Ravnateljica je obrazložila Prijedlog programa izložbi u 2019. godini. a članovi Upravnog vijeća su se
složili s navedenim i pohvalili Prijedlog programa za koji misle da je izvrsno složen.
Upravno vijeće prihvatilo je Prijedlog programa izložbi u 2019. godini. (Prijedlog programa izložbi u
2019. godini nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad. 3.
Ravnateljica je tražila od Upravnog vijeća suglasnost za kupnju dva defensora/ovlaživača-pročistača
zraka i dva odvlaživača zraka koji su nužno potrebni za normalno funkcioniranje izložbenog prostora.
Cianovima Upravnog vijeća dana je na uvid ponuda tvrte EMA iz Zagreba. Članovi Upravnog vijeća
prihvatili su ponudu te su suglasni da Umjetnički paviljon kupi navedene defensore i odviaživače.

Kako više nije bilo upita. predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 14 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Bo dagka rdi -Vuipe

Bilježila: SnježanqiisacM



ZAPISNIK

sa 2. sjednice Muzejskog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane
dana 06.06.2018. godine s početkom u 13,00 sati.

Prisutni:
Sanja Balentović
Aneta Barišić
Ana Lederer
Ivana Maras Pezer
Bogdanka Srdić-Vulpe
Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji
Snježana Mađeruh, za točku 2.

Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 1. sjednice Muzejskog vijeća od 29.01 .2018.
2. Donošenje Financijskog plana za 2018. g
3. Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.

Zapisnik 1. sjednice Muzejskog vijeća od 29.01.2018. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i

nadopuna.

Ad.2.
Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenihposlova Snježana Mađeruh obrazložila je Financijski plan
za 2018. godinu. Napomenula je da se financijski plan radi temeljem sredstava koje Grad odobri, a ona su
sve manja. Nakon razmatranja Financijskog plana za 2018.g. članovi Muzejskog vijeća su pohvalili
poslovanje Paviljona.
Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su prihvatili Financijski plan za 2018. godinu. (Financijski plan za
2018. godinu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad. 3.
Kako više nije bilo upita, predsjednica Muzejskog vijeća je zaključila sjednicu u 14 sati.

Predsjednica Muzejskog vijeća:

Bogdanyqd“
Vulpe

%á ' ,

Bilježila: Snjež na Lisac—Puljko

Mih



ZAPISNIK

sa 1. konstituirajuće sjednice Muzejskog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu. Trg kralja Tomislava
22, održane dana 29.01.2018. godine s početkom u 14.00 sati.

Prisutni:
Sanja Balentović
Aneta Barišić
Ana Lederer
Ivana Maras Pezer
Bogdanka Srdić—Vulpe
Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji
Snježana Mađeruh. za točke 3. i 4.
Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

Biranje predsjednika i zamjenika predsjednika Muzejskog vijeća
Prihvaćanje zapisnika 21. sjednice Muzejskog vijeća od 12.09.2017,
Usvajanje završnog računa za 2017, godinu
Odluka o raspodjeli rezultata za 2017, godinu
izvješće :) realiziranom izložbenom programu za 2017. godinu
Druga faza uređenja razizemlja Umjetničkog paviljona u Zagrebu
Razno

NQQPPNT“

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.
Članovi Muzejskog vijeća su pristupili biranju predsjednika i zamjenika predsjednika.
Za predsjednika Muzejskog vijeća je izabrana Bogdanka Srdić Vulpe a za zamjenika predsjednika Sanja
Balentović što je bila jednoglasna odluka Muzejskog vijeća.
Bogdanka Srdić Vulpe i Sanja Balentović su zahvalile na ukazanom povjerenju i prihvatile funkcije
predsjednika i zamjenika predsjednika Muzejskog vijeća.

Ad. 2.
Zapisnik 21. sjednice Muzejskog vijeća od 12.09.2017. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i

nadopuna.

Ad. 3.
Voditeljica općih i flnancijsko-računovodstvenihposlova Snježana Mađeruh obrazložila je završni račun za
2017. godinu. Upoznala je članove Muzejskog vijeća s činjenicom da dobivamo manje sredstava za
programe, a da djelomično i sami financiramohladni pogon Paviljona. Ravnateljicaje napomenula je da od
Ministarstva kulture dobivamo sve manje sredstava te je istaknula da unatoč svemu poslujemo pozitivno.
Predsjednica i članovi Muzejskog vijeća su pohvalili poslovanje Paviljona.
Clanovi Muzejskog vijeća jednoglasno su usvojili završni račun za 2017. godinu. (Završni račun za
2017. godinu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

Ad. 4.
Voditeljica općih i frnancijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je odluku o
raspodjeli rezutata za 2017. godinu. Istaknula je da se radi o knjiženju (prebacivanju) s konta 92222
(manjak prihoda od nennancijske imovine) na konto 92211 (višak prihoda poslovanja) iznosa od



22.492,50 kuna. (Odluka o raspodjeli rezutata za 2017. godinu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini
njegov sastavni dio)

Ad. 5.
Ravnateljica je članove Muzejskog vijeća izvjestila o realiziranom izložbenom programu u 2017. godini.
Istaknula je da smo imali oko 53000 posjetitelja, da smo dobro medijski popraćeni i da su svi planirani
programi realizirani. Muzejsko vijeće je prihvatilo navedene informacije te usvojilo izvješće.
(izvješće o realiziranom izložbenom programu Umjetničkog paviljona u Zagrebu u 2017. godini nalazi se
u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 6.
Ravnateljica je upoznala članove Muzejskog vijeća s postupkom obnove prostora razizemlja Paviljona u
kojem se nekada nalazio restoran tvrtke Fin-art

Ad. 7.
Kako više nije bilo upita, predsjednica Muzejskog vijeća je zaključila sjednicu u 16 sati.

Predsjednica Muzejskog vijeća:
Bogdanka Srdić-Vulpe

%

/
Bilježiia: Snježana Lisac-Puljko

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim točkama
dnevnog reda održane sjednice Muzejskog vijeća, molimo obratite se službeniku za informiranje
Umjetničkog paviljona, Snježani Mađeruh.
Broj telefona službenika za informiranje je: 01/4841 070.


