
ZAPISNIK 

sa 20. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, Zagreb, održane 
dana 05.05.2021. godine u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu s početkom u 13 sati. 

Prisutni: 
Clanovi Upravnog vijeća: 
Sanja Balentović 
Ivana Maras Pezer 
Damir Martinec 
Bogdanka Srdić-Vulpe, predsjednica 
Laura Topolovšek - prisutna putem platforme Zoom 

Ostali prisutni: 
Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji za točke 1,3. i 4., bez prava odlučivanja 

Sjednicu je otvorila predsjednica Upravnog vijeća Bogdanka Srdić-Vulpe. Pozdravila je novog člana Upravnog 
vijeća iz reda stručnog vijeća Damira Martineca i ostale prisutne. Konstatirala je da su prisutni svi članovi 
Upravnog vijeća te da će Laura Topolovšek sudjelovati u radu Upravnog vijeća putem platforme Zoom. 

Zapisnik bilježi Snježana Lisac 

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika 19. sjednice Upravnog vijeća od 28.01.2021. 

2. Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice 

Umjetničkog paviljona u Zagrebu 

3. Donošenje raznih Pravilnika (Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku 

građu i muzejsku dokumentaciju Umjetničkog paviljona u Zagrebu; Pravilnik o korištenju 

video nadzora i drugih nadzora ulaska i kretanja u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu; 

Pravilnik o načinima stjecanja muzejske građe i muzejske dokumentacije koju Paviljon 

stječe za popunu svog fundusa) 

4. Razno 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna. 

Ad. 1. 
Zapisnik 19. sjednice Upravnog vijeća od 28.01.2021. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i 
nadopuna. 

Napomena: Ravnateljica Jasminka Poklečki Stošić napušta sjednicu te ne sudjeluje u raspravi u svezi točke 2. 
dnevnog reda. 
Ad.2. 
Predsjednica Upravnog vijeća je upoznala članove Upravnog vijeća o potrebi raspisivanja natječaja za izbor i 
imenovanje ravnateljalice Umjetničkog paviljona u Zagrebu, budući da ravnateljici Umjetničkog paviljona u 
Zagrebu, Jasminki Poklečki Stošić dana 14.07.2021. ističe četverogodišnji mandat. Obrazlaže da je u Statutu 
Umjetničkog paviljona u Zagrebu navedeno da javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi 
Upravno vijeće Umjetničkog paviljona u Zagrebu koje je dužno raspisati natječaj najmanje dva mjeseca prije



  

isteka mandata postojećeg ravnatelja. Nakon toga članovi Upravnog vijeća su pomno razmotrili Odluku o 
raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Umjetničkog paviljona u Zagrebu. 
Članovi Upravnog vijeća su suglasni s tekstom natječaja koji će se objaviti u Narodnim novinama i na mrežnim 
stranicama Umjetničkog paviljona u Zagrebu. 
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice Umjetničkog paviljona u Zagrebu. (Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i 
imenovanje ravnatelja/ravnateljice Umjetničkog paviljona u Zagrebu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini 
njegov sastavni dio). 

Napomena: Ravnateljica Jasminka Poklečki Stošić se vraća na sjednicu i sudjeluje u daljnjoj raspravi po točkama 
dnevnog reda. 
Ad.3. 
Članovi Upravnog vijeća su razmotrili pravilnike navedene u točci. 3. dnevnog reda i nisu imali primjedbi. 
Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli: 
a) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Umjetničkog 
paviljona u Zagrebu; 
b) Pravilnik o korištenju video nadzora i drugih nadzora ulaska i kretanja u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu; 
c) Pravilnik o načinima stjecanja muzejske građe i muzejske dokumentacije koju Paviljon stječe za popunu 
svog fundusa. 

Ad. 
Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća s trenutnom situacijom u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu 
kako slijedi: 
- U veljači 2021.g. Ministarstvo kulture i medija RH je raspisalo natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih 
sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada 
Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Ravnateljica je prijavila ustanovu na natječaj i odobreno 
nam je 17.322.273,60 kn. Ta sredstva su nam na raspolaganju za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu 
obnovu i provedbu mjera ojačanja konstrukcije zgrade Umjetničkog paviljona. 
Drugi natječaj će biti raspisan i na njega ćemo aplicirati za uređenje interijera. Obnovu i dalje vodi Gradski 
ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet i Ured za javnu 
nabavu. Završila je javna nabava za izradu projektne dokumentacije, 15 dana je rok žalbe, ako je nema, slijedi 
potpisivanje ugovora u roku od 30 dana. To bi bila idealna situacija, jer svaka žalba produžuje cijeli proces. Za 
sve velike javne nabave treba opsežna dokumentacija, postupak traje oko 6 mjeseci. Naš zakon o javnoj 
nabavi je u koliziji s rokovima koji nam je dala EU. U ugovoru je strogo određen rok do kojeg trebamo završiti 
sve operacije za koje smo dobili sredstva, a to je 30.05.2022., i može se produžiti samo u slučaju više sile. 
Nakon završetka ovih dviju operacija slijede konzervatorsko-restauratorski radovi. Po mojim saznanjima taj 
posao bi trajao od 8 — 12 mjeseci. U idealnoj situaciji obnova bi mogla biti gotova do 5 mjeseca 2023.godine. 
Zadovoljstvo mi je upoznati članove Upravnog vijeća da sam s INA-om dogovorila da nam daju sredstva za 
obnovu od potresa. Također, i u ovoj godini su nam donirali nova. Isto tako nam je OTP banka dala donaciju za 
obnovu u 2020.Ta sredstva će biti iskorištena za financiranje obnove 4 tornjića (ojačanje konstrukcije). Završila 
je javna nabava za sanaciju tornjića i uskoro kreće sanacija. 
Nastojala sam osigurati Paviljonu višegodišnjeg sponzora, te je prvi put Paviljon dobio OTP banku za 
višegodišnjeg sponzora. Prošli tjedan sam s predsjednikom Uprave OTP banke, (gospodin Balazs Bekeffy) 
potpisala ugovor o sponzorstvu za 2021.-2023.g., što smatram potvrdom dobrog rada. Gospodin Bekefty je 
zadovoljan našim radom, sviđa mu se novi ciklus , Umjetnost ispred Umjetničkog paviljona" i kaže da nije vidio 
ni u Budimpešti da jedna ustanova priređuje svake godine međunarodnu izložbu. - 

Članovi Upravnog vijeća su pohvalili rad ravnateljice, čestitali na odlično odrađenom poslu vezanom za 
povlačenje sredstava za obnovu Paviljona i za dobivanje sponzorskih sredstava. 
Clanovi Upravnog vijeća su usvojili navedene informacije. 

Članovi Upravnog vijeća su usvojili navedene informacije. 

Kako više nije bilo upita, predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 15,30 sati.



Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim točkama dnevnog 
reda održane sjednice Upravnog 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 

Bilježila: Snježana Lisac 

dlisae


