
ZAPISNIK 

sa 22. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, 

Zagreb, održane dana 08.06.2021. 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 

5. Damir Martinec 

Ostali prisutni: 

Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji, za točku 2.,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 21. sjednice Upravnog vijeća od 07.06.2021. 

2. Razgovor s kandidatima za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Umjetničkog paviljona u 

Zagrebu 

3. Donošenje Prijedloga odluke o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Umjetničkog paviljona 

u Zagrebu 

4. Razno 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna. 

Ad.1. 

Zapisnik 21. sjednice Upravnog vijeća od 07.06.2021. godine prihvaćen je jednoglasno bez 
primjedbi i nadopuna. 

Ad.2. 

Predsjednica Upravnog vijeća pozvala je kandidatkinju Jasminku Poklečki Stošić na 
razgovor kako bi prezentirala Program rada za četverogodišnje razdoblje.



Jasminka Poklečki Stošić je iznijela članovima Upravnog vijeća rezultate rada iz svoja 
prethodna dva mandata od 2013.-2021.g. Istaknula je da Paviljon nikad nije negativno 
poslovao. 

Članovi Upravnog vijeća zahvalili su kandidatkinji na dosadašnjem uspješnom radu i 
suradnji kao i na iscrpnim objašnjenjima. 

Predsjednica Upravnog vijeća informira kandidatkinju da Upravno vijeće mora zatražiti od 

Ministarstva pravosuđa i uprave uvjerenje da nije pravomoćno osuđena osoba te traži 

njenu suglasnost . Kandidatkinja Jasminka Poklečki Stošić je dala suglasnost Upravnom 
vijeću da zatraži navedeno uvjerenje. 

Jasminka Poklečki Stošić napušta sjednicu Upravnog vijeća. 

Uslijedila je rasprava o iznesenom programu rada. 

Na osnovu primljenog programa rada (stručnog i poslovnog), na temelju dosadašnjih 
rezultata i razgovora s kandidatkinjom Jasminkom Poklečki Stošić u kojem je prezentiran 

program rada Umjetničkog paviljona u Zagrebu za četverogodišnje razdoblje, Upravno 

vijeće je mišljenja da je Jasminka Poklečki Stošić odgovarajući kandidat za mjesto 
ravnateljice Umjetničkog paviljona u Zagrebu sa slijedećim obrazloženjem: 

- Jasminka Poklečki Stošić kao dosadašnja ravnateljica od 2013.g. doprinijela je ugledu i 
prepoznatljivosti Umjetničkog paviljona kao značajne muzejske institucije u kulturi grada 
Zagreba i šire. 

To potvrđuju dosadašnje velike izložbe domaćih i inozemnih likovnih stvaralaca, od kojih 

su neki prvi put predstavljeni javnosti našega grada i Republike Hrvatske. Navodimo samo 
neke - August Rodin, Joan Miro, Alberto Giacometti, Alexandre Calder i dr.. 

S ovakvim i drugim programima značajno je povećan broj posjetitelja koji je rezultirao 

pozitivnim financijskim rezultatima i dobroj zastupljenosti u medijima. 

Ovako koncipirani programi privukli su i sponzore koji su sa svojom sponzorskom 
podrškom postali višegodišnji partneri Umjetničkog paviljona u Zagrebu. 
Uz navedeno, Zagreb je dodatno etabliran na kulturnoj karti Hrvatske, regije i Europe, a 

izložbe održane u Umjetničkom paviljonu u posljednjih osam godina privukle su u naš 

grad publiku iz cijele Republike Hrvatske, susjednih zemalja u regiji, ali i iz Italije, Austrije, 
Mađarske i Češke. 
Temeljem predloženog četverogodišnjeg programa rada rad Umjetničkog paviljona će se 
obogatiti novim inovativnim i kreativnim projektima koji će pridonijeti još većoj dostupnosti 
umjetnosti široj zajednici. 

S obzirom da je Paviljon u ožujku 2020. zbog potresa pretrpio velika oštećenja, 
ravnateljica se značajno angažirala u svim procesima vezanim za obnovu Paviljona, kako 

u segmentu same obnove tako i u segmentu prilagođavanja izložbenog programa ( ciklus 
Umjetnost ispred Umjetničkog paviljona). 

Ravnateljica je i u 2020. godini - kada je Paviljon zatvoren zbog potresa i ne ostvaruje 
vlastite prihode jer su izložbe koje se rade u prostoru ispred Paviljona besplatne za 

građanstvo - uspjela ishoditi da Umjetnički paviljon ne napuste dosadašnji poslovni 
partneri. 

Naime, uspjela je zadržati dosadašnje sponzore , ali i osigurati novu poslovnu suradnju. 

Tim sredstvima saniraju se četiri stradala ugaona tornja na zgradi Paviljona.



Tijekom osmogodišnjeg mandata Jasminke Poklečki Stošić , Paviljon nikad nije negativno 

poslovao. Ustanova je ostvarila dobre rezultate - i sa stručne i s financijske strane 

poslovanja. 

Ad.3. 

Predsjednica Upravnog vijeća daje na usvajanje Prijedlog odluke o imenovanju Jasminke 

Poklečki Stošić na mjesto ravnateljice Umjetničkog paviljona u Zagrebu. 

Konstatira da je Upravno vijeće jednoglasno donijelo Prijedlog odluke za imenovanje 

Jasminke Poklečki Stošić za ravnateljicu Umjetničkog paviljona u Zagrebu. 

Sukladno navedenom, Upravno vijeće će svoj Prijedlog za imenovanje Jasminke Poklečki 

Stošić za ravnateljicu Umjetničkog paviljona u Zagrebu za četverogodišnje razdoblje od 

15. srpnja 2021. do 14. srpnja 2025., uputiti u pisanoj formi gradonačelniku Grada Zagreba 

putem Gradskog ureda za kulturu. 

Ad.4. 
Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo bez primjedbi i nadopuna ovaj Zapisnik istog dana 

kad je sjednica održana. 

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 

Knije 
# 

Bilježila: Snježana Lisac 

Moe


