
ZAPISNIK 

sa 25. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, 
Zagreb, održane dana 14.07.2021. godine u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu s početkom 

u 10,30 sati. 

Prisutni članovi Upravnog vijeća: 

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

Odsutni članovi Upravnog vijeća: 
1. Ivana Maras Pezer 

Sjednicu je otvorila predsjednica Upravnog vijeća Bogdanka Srdić-Vulpe. Konstatirala je 

da Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje. 

Zapisnik bilježi Snježana Lisac 

Za sjednicu je predložen slijedeći 

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika 24. sjednice Upravnog vijeća od 07.07.2021. 

2. Donošenje Prijedloga odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja/ravnateljice 

Umjetničkog paviljona u Zagrebu 

3. Razno 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna. 

Ad.1. 
a) Zapisnik 24. sjednice Upravnog vijeća od 07.07.2021. godine prihvaćen je jednoglasno 
bez primjedbi i nadopuna. 

Ad.2. 
Predsjednica Upravnog vijeća je upoznala članove Upravnog vijeća da je dosadašnja 

ravnateljica Jasminka Poklečki Stošić imenovana 15.07.2017. na četverogodišnji mandat 
kao ravnateljica, te da je imenovanje vršitelja/vršiteljice dužnosti nužno radi funkcioniranja 

ustanove. 

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće konstatira da se dosadašnja ravnateljica Jasminka 

Poklečki Stošić odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima, poznaje rad 

Ustanove i tijekom njezinog osmogodišnjeg mandata, Paviljon nikad nije negativno 
poslovao. Ustanova je ostvarila dobre rezultate - i sa stručne i s financijske strane 

poslovanja.



Predsjednica Upravnog vijeća daje na usvajanje Prijedlog odluke o imenovanju 

vršitelja/vršiteljice dužnosti ravnatelja/ravnateljice Umjetničkog paviljona u Zagrebu - 
Jasminke Poklečki Stošić, te se pristupa glasovanju. 

Nakon glasovanja, konstatira se da je Upravno vijeće jednoglasno donijelo Prijedlog 

odluke za imenovanje Jasminke Poklečki Stošić za vršiteljicu dužnosti ravnateljice 
Umjetničkog paviljona u Zagrebu. 

Upravno vijeće je pozvalo Jasminku Poklečki Stošić i upoznalo ju da mora dati Izjavu 

kojom je suglasna za imenovanje vršiteljicom dužnosti ravnateljice Umjetničkog paviljona u 
Zagrebu. Jasminka Poklečki Stošić je potpisala navedenu Izjavu. 

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

Stošić za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Umjetničkog paviljona u Zagrebu, uputiti u pisanoj 
formi gradonačelniku Grada Zagreba putem Gradskog ureda za kulturu. 

Ad.3. 
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 12 sati. 

Predsjednica Upravnog vijeća    
Bilježila: Snježana Lisac 

lisac


