
ZAPISNIK 

sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja 
Tomislava 22, Zagreb, održane dana 29.12.2021. godine u 13 sati. 

Prisutni članovi Upravnog vijeća: 

1. Ana Martina Bakić 
2. Sanja Balentović, 
3. Ana Hušman 
4. Damir Martinec 
5. Petar Prelog — sudjelovao u radu putem platforme Zoom 

Ostali prisutni: 
Jasminka Poklečki Stošić, v.d. ravnateljice, prisutna po funkciji, bez prava odlučivanja 
Zrinka Raos, Fortius info, direktorica, bez prava odlučivanja, za točke 2. i 3. 

Sjednicu je otvorila Sanja Balentović. Konstatirala je da Upravno vijeće pravovaljano 
raspravlja i odlučuje. 

Zapisnik bilježi Snježana Lisac. 

Za sjednicu je predložen slijedeći 

Dnevni red: 

3
 . Biranje predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća 

2. Usvajanje završnog teksta Financijskog plana za razdoblje 2022-2024. godina i Plana 
nabave za 2022. g. 

3. Odluka o sukcesivnom planiranju viška prihoda iz prethodnih godina 
4. Izvještaj o provedenom postupku bagatelne nabave, pozivnom natječaju i izboru 

ponuđača, odnosno prihvaćanje ponude za izradu Projekta uređenja interijera dijela 
razizemlja Umjetničkog paviljona u Zagrebu 

5. Razno 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna. 

Ad.1. 
Zaključkom gradonačelnika Grada Zagreba, KLASA; 612-01/21-09/28, URBROJ:251-03- 
02-21-2 od 10.12.2021. godine za članove Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u 
Zagrebu imenovani su Ana Hušman, Ana Martina Bakić i Petar Prelog kao predstavnici 
osnivača. Sanja Balentović je član Upravnog vijeća kao predstavnik radnika a Damir 
Martinec kao predstavnik Stručnog vijeća. 
Članovi Upravnog vijeća su pristupili biranju predsjednika i zamjenika predsjednika 
Upravnog vijeća. 
Sanja Balentović je za predsjednika predložila Petra Preloga koji se zahvalio na 
nominaciji, no zbog mnogobrojnih obaveza u drugim vijećima kandidaturu nije prihvatio. 
Stoga je predložio da se za predsjednicu Upravnog vijeća izabere Ana Martina Bakić, što 
je jednoglasno prihvaćeno. Ana Martina Bakić je zahvalila na ukazanom povjerenju i 
prihvatila funkciju predsjednice Upravnog vijeća, te je za zamjenicu predsjednice predložila 
Anu Hušman, što je također jednoglasno prihvaćeno. Ana Hušman je zahvalila na 
ukazanom povjerenju i prihvatila funkciju zamjenice predsjednice Upravnog vijeća.



Ad.2. 
V.d. ravnateljice Jasminka Poklečki Stošić je upoznala članove Upravnog vijeća da je 
potrebno usvojiti završni tekst Financijskog plana za razdoblje 2022-2024. godina i Plan 
nabave za 2022. g. 
Daje slijedeće obrazloženje:- Od Gradskog ureda za kulturu smo u 10. mjesecu 2021. dobili 
obavijest da se treba napraviti Prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2022 — 2024.g. 
Prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2022-2024. godina je već napravljen i usvojen na 
sjednici prijašnjeg Upravnog vijeća te je unesen u aplikaciju i poslan u Grad. 
Treba ga i formalno usvojiti Upravno vijeće nakon što je u Gradskoj skupštini donesen 
Proračun Grada Zagreba. Formalno usvajanje je iz razloga što u našem Prijedlogu 
Financijskog plana iz 10. mjeseca nije bilo nikakvih dopuna i izmjena. 
Plan nabave za 2022. je napravljen sukladno Financijskom planu i našim potrebama, npr. 
fotokopirni aparat koji nam je pokvaren, zamjena starih kompjutora. 
Sanja Balentović kaže da smo ušli u projekt riznice s limitima ida sve ide on line. Ana 
Hušman pita koliki je budžet za međunarodne izložbe. V.d. ravnateljice odgovara da je oko 
2.600,000,00 kn i da je svaka završila s pozitivnim rezultatom. Ulagali smo vlastita sredstva i 
sredstva sponzora kao što su OTP banka, Allianz osiguranje, PBZ banka, Turistička 
zajednica grada Zagreba. 
Ana Martina Bakić je zatražila podrobnija objašnjenja Financijskog plana, te je pozvana 
Zrinka Raos iz tvrtke Fortius info koja je preuzela vođenje računovodstva nakon što je 
voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova otišla na bolovanje, a potom je 
odlučila ići i u mirovinu. 
Gđa Raos je pojasnila članovima Upravnog vijeća sadržaj Financijskog plana za razdoblje 
2022-2024. godine i Plana nabave za 2022. godinu, s napomenom da prijedlog plana nije 
izradila tvtka Fortius-info, nego voditeljica računovodstva Snježana Mađeruh. 
Članovi Upravnog vijeća su prihvatili navedena objašnjenja v.d.ravnateljice i Zrinke Raos. 
Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili završni tekst Financijskog plana za razdoblje 
2022-2024. godina i Plan nabave za 2022. g.( Završni tekst Financijskog plana za razdoblje 
2022-2024. godina i Plan nabave za 2022. g.nalaze se u privitku ovog zapisnika i čine njegov 
sastavni dio). 

Ad.3. 
Članovi Upravnog vijeća dobili su na uvid Odluku o sukcesivnom planiranju viška prihoda iz 
prethodnih godina. Sanja Balentović je upoznala članove Upravnog vijeća da se radi Izjave o 
fiskalnoj odgovornosti mora donijeti navedena odluka. Pozvana je Zrinka Raos da detaljnije 
obrazloži navedenu odluku koja obrazlaže: - Izjavom o fiskalnoj odgovornosti propisano je da 
se mora imati navedena odluka koju donosi Upravno vijeće. Odluka je napravljena temeljem 
procjene te na osnovi polugodišnjeg financijskog izvještaja. Članovi Upravnog vijeća 
jednoglasno su usvojili Odluku o sukcesivnom planiranju viška prihoda iz prethodnih godina. 
(Odluka o sukcesivnom planiranju viška prihoda iz prethodnih godina nalazi se u privitku 
ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio). 

Ad.4. 
V.d. ravnateljice je upoznala članove Upravnog vijeća o provedenom postupku bagatelne 
nabave za izradu Projekta uređenja interijera dijela razizemlja Umjetničkog paviljona u 
Zagrebu. Članovi Upravnog vijeća su dobili na uvid svu dokumentaciju natječaja. 
Daje slijedeće obrazloženje: - na sastanku s gđom. Suzicom Bušljetom iz Gradskog ureda za 
kulturu, koja je viša stručna savjetnica Pročelnice, sam saznala da u projekt cjelovite obnove 
zgrade treba biti uključena i projektna dokumentacija za uređenje razizemlja Paviljona sa 
svim pripadajućim troškovnicima. S obzirom na potonju činjenicu na sastanku je odlučeno da 
se hitno treba pristupiti provođenju bagatelne nabave za projekt Projekt uređenja interijera 
dijela razizemlja. Pročelnica Gradskog ureda za kulturu, gđa.Jasna Tomažić je također



suglasna. Postupak je trebalo provesti do 31.12.2021., i staviti tu točku na prihvaćanje 
Upravnom vijeću koje odlučuje o investicijskim radovima do 200.000,00 kuna. Pozvala sam 
tri ugledna arhitektonska studija koji imaju certifikat od Ministarstva kulture i medija za rad na 
zaštićenim kulturnim dobrima. Podloge za slanje ponuda je dao Gradski ured za kulturu. 
Poslani su pozivi arhitektonskim studijima: Goran Rako, Marijan Hržić i Penezić-Rogina. Rok 
za dostavu ponuda je bio 23.12.2021. Goran Rako i Marijan Hržić su se očitovali da ne mogu 
sudjelovati u natječaju. Arhitekti Penezić i Rogina su dali ponudu. 
Gđa.Bakić je zamolila da se članovima Upravnog vijeća pošalju dosadašnji projekti, kako bi 
stekli uvid u stanje projekta. Članovi Upravnog vijeća (Prelog, Hušman i Bakić) su dali 
prijedlog da se o ovoj točci raspravlja na idućoj sjednici, a da u međuvremenu dobiju 
obrazloženje od Gradskog ureda za kulturu. Sanja Balentović se slaže sa odgodom 
usvajanja ove točke ukoliko odgoda nema utjecaja na rokove vezane uz proces izrade 
projekte dokumentacije od strane gospodina Pekovića, kao što je rekla gđa Bakić,( koju 
smatra najkompetentnijom u Vijeću za razumijevanje problematike oko izrade kompletne 
projektne dokumentacije). Brine ju samo što je rok za povlačenje sredstava iz Fonda 
solidarnosti vrlo kratak, (30.05.2022.) pa ne bi bilo dobro da napravimo neke greške u 
koracima i dovedemo u pitanje povlačenje odobrenih sredstava. 
Svi članovi su se složili da se ova točka dnevnog reda neće usvojiti na današnjoj sjednici. 

Ad.5. 
V.d. ravnateljice je upoznala Upravno vijeće s planom programa za 2022. 
Daje obrazloženje:-Kako je izložbeni prostor Paviljona zatvoren, trebalo je osmisliti program 
koji će se moči realizirati u vanjskom prostoru. Zbog potresa, koji je onemogućio održavanje 
izložbi u Umjetničkom paviljonu, prošle godine sam osmislila novi ciklus “Umjetnost ispred 
Umjetničkog paviljona“ koji se nastavlja i dalje. Slijedeće godine bit će održane izložbe: Iris 
Lobaš Kukavičić, Kate Mijatović, Vitra Drinkovića i Ide Blažičko. Također, planira se nastavak 

projekta web galerije. Izlagat će hrvatski umjetnici mlađe generacije: Jelena Lovrec, Petra 
Mrša, Sabina Mikelić i Mario Matoković. Idejna autorica svih programa je Jasminka Poklečki 
Stošić. 
Međumuzejska suradnja se nastavlja s Umjetničkom galerijom Dubrovnik u kojoj će biti 
otvorena naša izložba Nevena Bilića. Međunarodna izložba ,Novo hrvatsko slikarstvo" 
planira se u idućoj godini u Kinstlerhausu u Beču. Našu izložbu koju smo organizirali u 
Trstu ,Zagreb, grad umjetnica" je vidjelo preko 6000 posjetitelja. Ponukana dobrom 
suradnjom predložila sam da se suradnja nastavi u 2022. izložbom Emanuela Vidovića. 
Dobili smo termin od 6-9 mjeseca 2022. Iduća godina će biti izazovna jer se u ožujku 
selimo iz zgrade radi obnove. U siječnju 2021. sam prijavila ustanovu na EUFS. Prihvaćen 
je troškovnik i potpisan je ugovor. Problem je da radovi moraju biti završeni do 30.05.2022. 
Vidjet će se hoće li Vlada RH uspjeti dogovoriti produženje tog roka. 

Kako više nije bilo upita, Predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 16,00 sati. 

Predsjednica Upravnog vijeća 

Ana Martina Bakić 
Bilježila: Snježana Lisac Pm. 
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