
ZAPISNIK 

sa 21. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, 
Zagreb, održane dana 07.06.2021. godine u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu s početkom 
u 12 sati. 

Prisutni članovi Upravnog vijeća: 

1. Bogdanka Srdić-Vulpe, predsjednica 
2. Sanja Balentović 
3. Laura Topolovšek 
4. Ivana Maras Pezer 
9. Damir Martinec 

Ostali prisutni: 
Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji, za točke 3. i 4.,bez prava 
odlučivanja 
Snježana Mađeruh,voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova, za točku 3., 
bez prava odlučivanja 

Sjednicu je otvorila predsjednica Upravnog vijeća Bogdanka Srdić-Vulpe. Konstatirala je 
da su prisutni svi članovi Upravnog vijeća. 

Zapisnik bilježi Snježana Lisac 

Za sjednicu je predložen slijedeći 

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika 20. sjednice Upravnog vijeća od 05.05.2021. 

2. Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Umjetničkog paviljona u 

Zagrebu (Otvaranje i razmatranje pristiglih prijava) 

3. Davanje suglasnosti za izradu rebalansa Financijskog plana Umjetničkog paviljona u 

Zagrebu za 2021.g. (u segmentu vlastitih i namjenskih prihoda i troškova) 

4. Razno 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna. 

Ad.1. 
Zapisnik 20. sjednice Upravnog vijeća od 05.05.2021. godine prihvaćen je jednoglasno bez 
primjedbi i nadopuna. 

Ad.2. 
Predsjednica Upravnog vijeća obavještava da je Javni natječaj za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice Umjetničkog paviljona u Zagrebu objavljen u Narodnim novinama 
broj 51 od 12.05.2021. i na mrežnim stranicama Umjetničkog paviljona u Zagrebu dana 
12.5.2021. 
Konstatirala je da je na Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice 
Umjetničkog paviljona u Zagrebu zaprimljena u roku jedna prijava. Prijava je poslana



preporučenom poštanskom pošiljkom 26.05.2021., a zaprimljena je 28.05.2021. Pristupilo 

se otvaranju prijave i provjeri dostavljene dokumentacije. 

Konstatira se da je prijavu poslala Jasminka Poklečki Stošić, Zagreb, Trsje 21. 

Pregledom prijave i pristigle dokumentacije, konstatira se da je prijava važeća i potpuna te 

sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. 

Upravno vijeće zaključuje da kandidatkinja Jasminka Poklečki Stošić ispunjava zakonske 

uvjete iz natječaja. 

Članovi Upravnog vijeća su pročitali životopis i prijedlog programa rada Umjetničkog 

paviljona u Zagrebu za četverogodišnje razdoblje. 

Slijedom toga Upravno vijeće će provesti daljnji postupak pozivom kandidatkinji na 

razgovor da izloži program rada za četverogodišnje razdoblje. 

Ad.3. 
Snježana Mađeruh je upoznala članove Upravnog vijeća s potrebom da se napravi 

rebalans Financijskog plana za 2021.g. u segmentu vlastitih i namjenskih prihoda i 

troškova. 

Ravnateljica je detaljno obrazložila potrebu izrade rebalansa. 

- Mi smo ušli u pilot projekt riznice, gdje su limitirana sredstva koja se mogu planirati. 

U 10 mj. 2021.g. smo morali predati financijski plan, a voditeljica općih i financijsko- 

računovodstvenih poslova S. Mađeruh nije radila, odnosno bila je na višemjesečnom 
bolovanju te smo imali unajmljen računovodstveni servis koji nam je radio 

računovodstveno-financijske poslove. Kako smo u sustavu riznice, ne možemo 

samostalno ništa raditi te sam dogovorila sastanak u Gradskom uredu za kulturu s Darijom 

Oslić kako bismo pokušali riješiti probleme vezane uz financijski plan za 2021., odnosno 

problem pozicije na koju je trebalo staviti predviđena sredstva u 2021. godini za čuvanje 

ustanove od strane vanjske tvrtke. Također, razgovor se vodio i o vlastitim prihodima koji 

su se, nenadano, pojavili u 2021. godini. Rečeno je da možemo napraviti rebalans u dijelu 

vlastitog prihoda. Za to trebamo suglasnost Upravnog vijeća. 

Članovi Upravnog vijeća složili su se s navedenim objašnjenjima i dali su suglasnost na 

rebalans Financijskog plana Umjetničkog paviljona u Zagrebu za 2021. g. (u segmentu 

vlastitih i namjenskih prihoda i troškova). 
Suglasnost za izradu rebalansa Financijskog plana Umjetničkog paviljona u 

Zagrebu za 2021.g. (u segmentu vlastitih i namjenskih prihoda i troškova) nalazi se u 

privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

Ad.4. 
Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća da je za cjelovitu obnovu Paviljona 

pokrenut postupak. Grad je dao 10 mjeseci izvođaču za izradu projektne dokumentacije. 

Naglašava da je nitko nije obavijestio o tome da se daje izvođaču rok od 10 mjeseci za 

izradu projektne dokumentacije te drži kako je trebala biti upoznata s tim i biti na sastanku 

prilikom donošenja odluke. Sada ovisi o projektantu hoće li uvažiti zamolbu da se proba 

ubrzati cijeli postupak i rok od 10 mjeseci skrati. 
Poslije izrade projektne dokumentacije slijedi operacija ojačanja konstrukcije. 
Ravnateljica ističe kako je bila na sastanku s D. Habijanec, pročelnicom Ureda za javnu 

nabavu i zamolila je da se javne nabave ubrzaju, naravno, u okviru zakona, ako postoji 

neki zakonski mehanizam za skraćivanje tih rokova.



Ravnateljica izvještava kako je počela obnova 4 tornjića, radovi su počeli od prošlog 
tjedna, svake srijede se održava koordinacija. Za dva mjeseca bi radovi trebali biti gotovi, 
otprilike do kraja 7 mjeseca. 

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

Wooa


