
ZAPISNIK

sa 13. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane
dana 30.01.2020. godine s početkom u 12,30 sati.
(skraćena verzija/

Prisutni:
Članovi Upravnogvijeća:
Sanja Balentović
Bogdanka Srdić-Vulpe
Laura Topolovšek
Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji, bez prava odlučivanja
Odsutni Članovi Upravnog vijeća:
Aneta Barišić
Ivana Maras Pezer

Zapisnik bilježi Snježana Lisac

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 12. sjednice Upravnog vijeća od 30.12.2019.
2. Usvajanje završnog računa za 2019. godinu
3. Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
4, Izvješće o realiziranom izložbenom programu za 2019. godinu
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bezprimjedbi i nadopuna.

Ad.1.
Zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća od 30.12.2019. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i
nadopuna.

Ad.2.

Ravnateljica Jasminka Poklečki Stošić je obrazložila završni račun za 2019. godinu. Upoznala je članove
Upravnog vijeća s postotkom vlastitih sredstava koje ulažemou financiranje izložbenog programa kaoi u

financiranje hladnog pogona Paviljona. Ravnateljica je istaknula da unatoč svemu poslujemo pozitivno.
Nakon razmatranja završnog računa za 2019.g. članovi Upravnogvijeća su se složili s navedenim
obrazloženjima.
Predsjednica i članovi Upravnogvijeća su izrazili svoje zadovoljstvo s navedenim rezultatima te su pohvalili

poslovanje Paviljona.
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili završni račun za 2019. godinu.
(Završni račun za 2019. godinu nalazise u privitku ovog zapisnikai čini njegov sastavnidio).

Ad.3.
Ravnateljica Jasminka Poklečki Stošić je obrazložila odluku o raspodjeli rezutata za 2019. godinu. Istaknula
je da se radio knjiženju ( prebacivanju ) s konta 92222 ( manjak prihoda od nefinancijske imovine ) na
konto 92211 ( višak prihoda poslovanja ) iznosa od 26.510,47 kuna. Članovi Upravnogvijeća jednoglasno
su usvojili Odluku o raspodjeli rezultata za 2019. godinu.
(Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu nalazise u privitku ovog zapisnikai čini njegov sastavnidio).



Ad.4.
Ravnateljica je članove Upravnogvijeća izvjestila o realiziranom izložbenom programu u 2019. godini.
Istaknula je da smo dobro medijski popraćeni, da smo imali veliku posjećenost naših programai da su
svi planirani programi realizirani. U dijelu muzejskog programa kupili smo 10 knjiga i kataloga za
popunjavanje fonda knjižnice Paviljona od interesa za muzejsko-galerijsku djelatnost.
Upravno vijeće je prihvatilo navedene informacije, s naznakom da su to respektabilni rezultati te
prihvatilo izvješće.
( Izvješće o realiziranom izložbenom programu Umjetničkog paviljona u Zagrebu u 2019. godini nalazi
se u privitku ovog zapisnikai čini njegov sastavnidio.)
Ad.5.
Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća kako se voditeljica općih i financijsko-
računovodstvenih poslova, nalazi na dužem bolovanju. Ravnateljica objašnjava članovima Upravnog
vijeća da je potrebno napraviti novu sistematizaciju radnih mjesta i općenito organizirati rad Paviljona
temeljem novog ustroja, za što će se angažirati pravnik. Navedeno je potrebno kako bi Paviljon mogao
nesmetano funkcionirati i kako bi se procesi rada obavljali na najbolji mogući način te se poštivali
zakonski rokovi.

Upravno vijeće je prihvatilo navedene informacije, te su suglasni s potrebom organiziranja Paviljona
kako je ravnateljica i navela.

Kakovišenije bilo upita, predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 15,30 sati.

Sukladno Zakonuopravu napristup 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.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Bogdanka Srdić-Vulpe

hl
Bilježila: Snježana Lisacpa


