
ZAPISNIK

54 8. sjednice Upravnogvijeća Umjetničkoga paviljona u Zagrebu,Trg kralja Tomislava 22, održane dana
30.1.2015. godine s početkom u 12,00 sat
Iskraćena verzija/
Prisutni
Biserka RauterPlančić
Vatroslav Kuliš
Nikolina Hrust
Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji
Snježana Međeruh za točku 2,34

Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko

Za sjednicu je predloženslijedeći

Dnevnired:
Prihvaćanjezapisnika 7. sjednice Upravnogvijeća od 15.12.2014. godine
Usvajanje završnog računa za 2014 godinu
Odluka

o

raspodjeli rezultata za2014.godinu
Izmjene financijskog plana za 2014. godinu
Izvješće o realizranom izložbenom programuza 2014.godinu
Raznom

m
a
m
e
n
=

Dnevni red je prihvaćenbezprimjedbii nadopuna.

Ad.
Zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća od 15.12.2014. godine prihvaćen je jednoglasnobez primjedbi i nadopuna.
Ad.2.
Voditeljica općihi financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je završni račun za 2014.godnu

i

istaknula da smo pozitivno poslovali. Članovi Upravnog vijeća su pohvalili poslovanje Pavijona.
lanovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojli završni račun za 2014. godinu. (Završni račun za 2014. godinunalazise u privitku ovog zapisnika i čini njegovsastavni dio)

Ad.3.
Voditeljca općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je odluku o raspodjelirezutata za 2014. godinu. Istaknula je da se radio knjiženju (prebacivanju) s konta 92222 (manjak prihoda odnefinancijske imovine) na konto 92211 (višakprihoda poslovanja)
Ad.4.
Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložia je izmjenu financijskog planaza 2014. godinu. Članovi Upravnog vijeća jednoglasnosu prihvatili prijedlog izmjene financijskog plana za 2014.godinu. (Izmjene financijskog plana za 2014. godinu nalaze se

u

privilku ovog zapisnika i čine njegovsastavnidio)Ad.5.
Ravnateljica je članove Upravnog vijeća izvjestila o realiziranom izložbenom programu u 2014. godini istaknula jeda se povećaobroj posjetitelja, da smo dobro medijski popraćeni i da susvi planirani programi realizirani
Upravno vijeće prihvatio je navedene informacije

i

izvješće.
(izvješće o izvršenim programima Umjetničkog pavljona u Zagrebu u 2014. godini nalazi se u priviku ovogzapisnika i čini njegov sastavni dio.)
Ad.6.
Ravnateljica je upoznala članove Upravnogvijeća o potrebi zapošljavanja kustosate da je zatražila suglasnost odGrada Zagreba. Kad se dobije suglasnost, raspisat će senatječaj
Kako više nije bilo upita, predsjednica Upravnog vijeća zaključilaje sjednicu u 13,30 sati.

  

Predsjednica Upravnog vijeća:
Biserka RauterPlančić

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



ZAPISNIK

sa9. sjednice Upravnogvijeća Umjetničkogapaviljona u Zagrebu,Trg kralja Tomislava 22, održane dana
28.4.2015. godine s početkom u 13,00 sati.

Prisutni:

Biserka RauterPlančić
Vatroslav Kuliš - telefonski
Nikolina Hrust
Snježana Mađeruhzatočku2.

Zapisnikbilježi Snježana Lisac-Puljko

Zasjednicu je predloženslijedeći

Dnevnired:

1. Prihvaćanje zapisnika 8. sjednice Upravnogvijeća od 30.1.2015. godine
2. Donošenje financijskog plana za 2015. godinu
3. Razno

Dnevnired je prihvaćen bez primjedbii nadopuna

Ad.1.
Zapisnik 8. sjednice Upravnogvijeća od 30.1.2015. godineprihvaćen je jednoglasnobez primjedbii nadopuna.

Ad.2.

Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložilaje financijski plan za 2015.
godinu. Napomenula je da se financijski plan radi temeljem sredstava koje Grad odobri. Članovi Upravnogvijeća
jednoglasnosuprihvatili prijedlog financijskog plana za 2015.godinu. (Financijski plan za 2015. godinu nalaze se u
privitku ovog zapisnikai čini njegov sastavni dio)

Ad.3.
Kako pod točkom raznonije bilo upita predsjednica Upravnogvijeća Biserka RauterPlančić zaključila je sjednicu
u 14,30 sati

Predsjednica Upravnog vijeća:
Biserka Rauter Plančić

Sukladno Zakonuo pravunapristupinformacijamazadetaljnije informacije o pojedinim točkama dnevnog reda
održanesjednice Upravnogvijeća, molimo obratite se službeniku za informiranje Umjetničkog paviljona, Snježani
Mađeruh.
Broj telefona službenika za informiranjeje: 01/4841 070.



ZAPISNIK

sa 10. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkoga paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana

9.7.2015. godine s početkom u 15,00 sati.

Prisutni:
Biserka Rauter Plančić
Vatroslav Kuliš
Nikolina Hrust

Jasminka PoklečkiStošić, ravnateljica, prisutna pofunkciji

Snježana Mađeruh zatočku 2.

Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko

Zasjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

Prihvaćanje zapisnika 9. sjednice Upravnog vijeća od28.4.2015. godine

Financijskoizvješće za razdoblje od 1 - 6 mjeseca 2015

Izvješćeo realizaciji izložbenog programaza razdoblje od 1 - 6 mjeseca 2015

Raznos
o
n
a

Dnevnired je prihvaćen bez primjedbii nadopuna.

Ad.1.
Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća od 28.4.2015. godineprihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad.2.
Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je financijskoizvješće za

razdoblje od 1 - 6 mjeseca 2015. godine.Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Financijsko izvješće za

razdoblje od 1 - 6 mjeseca 2015. ( Financijsko izvješće za razdoblje od 1 - 6 mjeseca 2015 nalazi se u privitku

ovogzapisnika

i

čini njegov sastavni dio )

Ad.3.
Ravnateljica Jasminka Poklečki Stošić,izvjestila je članove Upravnog vijeća

o

realizaciji izložbenog programa za

prvih šest mjeseci 2015. godine. Članovi Upravnog vijećasu prihvatili izvješće

o

realizaciji izložbenog programa

za razdoblje od 1 — mjeseca2015.

(Izvješće

o

realizaciji izložbenog programa za razdoblje od 1.- 6. mjeseca 2015. nalazi se u privitku ovog

zapisnikai čini njegov sastavni dio)

   

Add.
Ravnateljica je izvjestila članove Upravnog vijeća o potrebiraspisivanja natječaja za radno mjesto čistačica-

dostavljač za koje smo dobili suglasnost od Grada Zagreba, Članovi Upravnog vijeća su sesložili da seraspiše

natječaj za navedeno radno mjesto.

Predsjednica Upravnogvijeća:
Biserka Rauter Plančić

Sukladno Zakonuo pravu napristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim točkama dnevnog reda

održane sjednice Upravnog vijeća, molimo obratite se službeniku za informiranje Umjetničkogpaviljona, Snježani

Mađeruh,
Broj telefona službenika za informiranje je: 01/4841 070.



ZAPISNIK

sa 11 sjednice Upramog većaUmjetničkogpavijena u Zagebu,Trg ralja Tovislava 2. održanedana
1192015. godine spočekom u 1400sat

Pisu
Borka Rae Pančić
Vetrossu Kuiš
Niolna Hrust
Jasminka Pokečki Stošić, ramateljca, prisutna pounkoji

Zapisnik bijež Snježana Liac-Pulko
Za sjednije predočen sljedeći

Dnevni red
1. Prihvaćanje zapisnika 10. sjenice Upravnog vijeća 0d8.7.2015. godne
2. Prjedog programaizožiu2016.godni
3. Ramo
Dnevni redj prihvaćen bez primjenadopuna.

hdi
Zapisi 10. sjednice Upravnog vijeća 4 97.2015. godine prihvaćenjednoglasno bez primjedbi nadopuna

hd.2
Članovi Upravnog vijeća del unaui plan programa ži za201. godinu s dali planom fnanrrja
Prorau dljelećečke: Remek djel iz bike Honetovć, Medea ve Dia, Dal Marini, Nada
Ori broGamal Pool zadao
Program loži za 218i se u prvu ovog zapnika či njegov sastavni do
Ma3.
Predsjednica Upravog vijeća Biserka RatePančić zakjučlajesedncuu 1500 sati

Članovi Upenvnog vijeća:
VatroKulić

Predednica Upravnog veća
Niolna Hrust

Bierka RavarPlančić

BježiSnježana LisacPijo
Sukladno Zakonu o pravu napisu infomacija za delajnj nlomace o pojednim točkama dnevnog reda.
održanesjednice Upravnog vijeća, molima raise službeniku za ntrmiranje Umjetničkog paijona Sježani
Maderuh U slučaju odsuinosi službene oso za normiranje zaposlenik Umjlničkog paviena SnježanaLisac
Puljoje zamjene
Broj eonaslužbenik2 nfomiranje ja: 014861 OT0.



ZAPISNIK

sa 12. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkoga paviljonau Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane
dana 4.11.2015. godine s početkom u 12,00 sti

Prisuni
Bisecka RautorPlančić- telefonski
Vatroslav Kušš -tekfonski
Nikona Hrust
Jasminka PoklčkiStošić, ravnateljica, prisutnapo unkcji

Zapisnik bijži Snježana Lisac-Pulko

Za sjednicu je predložensljedeći

Dnevni red:

4. Prihvaćanje zapisnika 11. sjednice Upravnog vijeća od 11.0.2015. godine
5. Donošenjeodlike o sklapanju ugovora radu na neodređeno vrjeme za radno mjesto dostavljač

čistača

Dnevni redje prihvaćen bez primjedbi nadepuna.

dA
Zapisnik 11. sjednice Upravmog vijeća od 11.9.2015. godineprihvaćen je jednaglasno bez primjedbi
nadopuna.

hd.
Ravnateljica ječlanovima Upravnog vjeća uputla predlog da se zaradnomjesto dostavjaččistačica
primi Maria Kovačić iz Zagreba, 18 Mažuranić 38, koja ispunjava ujete navedene u raspisanom
adežju ČlnoUpranog voća dnose odu ća privaćajuprjedag natje a da se Ugovor
radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca skopi s Maršom Kovači.

Članovi Upravnogvijeća:

Vatroslav Kuš
Predsjednica Upravnog vijeća:

Nikona Hrust
Biserka Rauter Plančić

Biježila: Snježana Lisao-Puljo

SukladnoZakonu o pravu na prisupinfomacjanaza detalje omanje o pojedinim točkama dnevnog reda
održane sjednice Upramog veća, molimo obrlla se dužbenikuza inlomiranje Umjetničkog paljena,Snježani
Mađari
Boi eleonaslužbenika zanormiranje je 014861070.


