
ZAPISNIK 

sa 24. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, 

Zagreb, održane dana 07.07.2021. godine u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu s početkom 
u 11 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, bez prava odlučivanja 
Snježana Mađeruh, voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova, za točku 1., 
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. Usvajanje Financijskog izvještaja za razdoblje od 1-6 mjeseca 2021. 

2. Razno 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna. 

Ad.1. 
Članovi Upravnog vijeća dobili su na uvid Financijski izvještaj za razdoblje od 1-6 mjeseca 

2021. koji je Snježana Mađeruh obrazložila. Ravnateljica je istaknula da smo pozitivno 

poslovali i da smo za a jujući vlastitim sredstvima uspjeli realizirati sve programe te da ne 
amo davnina finanoetiski ik ararsta. ndnadlašnon rirardas 

dobivamo dovolji IU Iiliai iCijSKi! | sreastava oa nagiezi IVU ureqa. 

Sanja Balentović je upoznala članove Upravnog vijeća da imamo problem s plaćanjem 

čuvarske službe VG TEH-a. Naime, mi moramo platiti mjesečno račun za čuvanje iz 
vlastitih sredstava a refundirana nam je tek jedna uplata. 

Upravno vijeće je konstatiralo da su financijski rezultati izvrsni s obzirom na okolnosti. 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Financijski izvještaj za razdoblje od 1-6 
mjeseca 2021. 

Financijski izvještaj za razdoblje od 1-6 mjeseca 2021.nalazi se u privitku ovog zapisnika i 
čini njegov sastavni dio. 

Ad.2. 
Ravnateljica je izvjestila Upravno vijeće da je završena obnova 4 ugaona tornja na 
Paviljonu. Svake srijede je održavan koordinacijski sastanak i kontrola radova. Radovi su 
izvedeni po svim propisanim kriterijima. Radove je platio Paviljon iz sponzorskih sredstava



INE i OTP banke. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu Paviljona 

koja dobro napreduje. Projektant je imao rok od 10 mjeseci za izradu projektne 
dokumentacije, ali je zamoljen da ubrza posao. U ugovoru o korištenju bespovratnih 

financijskih sredstava koji smo sklopili s Ministarstvom kulture i medija RH je strogo 

određen rok do kojeg trebamo završiti sve operacije za koje smo dobili sredstva, a to je 

30.05.2022. 
Ravnateljica je upoznala Upravno vijeće da Ana Bedenko koja je radila na radnom mjestu 

kustosice nije zadovoljila na probnom radu od 6 mjeseci te joj je uručena Odluka o otkazu 
ugovora o radu zbog nezadovoljavanja na probnom radu. Temeljem te Odluke joj je 

prestao radni odnos u Paviljonu.Po primitku te odluke primili smo prigovor od Ane 
Bedenko koji nismo uvažili. Ravnateljica je članove Upravnog vijeća upoznala sa tijekom 

probnog rada Ane Bedenko. Upravno vijeće je jednoglasno poduprijelo odluku ravnateljice. 
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Članovi Upravnog vijeća su izrazili zabrinutost za nastavak normalnog funkcioniranja 
Paviljona jer do današnjeg dana nisu dobili obavijest o imenovanju ravnatelja/ravnateljice. 
Sadašnja ravnateljica ima mandat do 14.07.2021. Upravno vijeće jednoglasno donosi 
zaključak da se Gradonačelniku grada Zagreba uputi dopis u kojem će zamoliti za hitno 

postupanje vezano za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Umjetničkog paviljona u 

Zagrebu. Dopis se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

Kako više nije bilo upita, predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 13 sati. 

Predsjednica Upravnog vijeća: 

«Bogdanka Srdić-Vulpe 
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Bilježila: Snježana Lisac 
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