
ZAPISNIK 

sa 32. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, Zagreb, održane 
dana 2.12.2021. godine u 11 sati. 

Prisutni članovi Upravnog vijeća: 
1. Sanja Balentović, zamjenica predsjednice 
2. Ivana Maras Pezer 

3. Laura Topolovšek 
4. Damir Martinec 

Ostali prisutni: 
Jasminka Poklečki Stošić, v.d. ravnateljice, prisutna po funkciji, bez prava odlučivanja 

Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice Upravnog vijeća Sanja Balentović. Konstatirala je da Upravno 
vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje. 

Zapisnik bilježi Snježana Lisac. 

Za sjednicu je predložen slijedeći 

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika 31. sjednice Upravnog vijeća od 23.11.2021. 

2. Usvajanje Izmjena i dopuna plana nabave za 2021.g. 

3. Razno 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna. 

Ad.1. 
Zapisnik 31. sjednice Upravnog vijeća od 23.11.2021. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i 
nadopuna. 

Ad.2. 
V,d. ravnateljice Jasminka Poklečki Stošić je upoznala članove Upravnog vijeća da je potrebno napraviti izmjene i 
dopune plana nabave za 2021.g. 
Daje slijedeće obrazloženje: - na moju inicijativu održan je sastanak s gđom. Suzicom Bušljetom iz Gradskog 
ureda za kulturu, koja je viša stručna savjetnica Pročelnice, te 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 uređenja interijera dijela razizemlja u iznosu od 190.000,00 bez PDV-a. Projekt će se 
financirati iz vlastitih prihoda. Pročelnica Gradskog ureda za kulturu je upoznata s tim i suglasna je da krenemo 
odmah u raspisivanje javnog natječaja /bagatelna nabava/, a prije toga je prvi korak napraviti izmjenu i dopunu 
Plana nabave za 2021.g. Temeljem toga je potrebno hitno krenuti u proces raspisivanja nabave koja će biti 
pozivni natječaj za tri arhitektonska studija. 
Clanovi Upravnog vijeća su prihvatili navedena objašnjenja v.d.ravnateljice i jednoglasno su usvojili Izmjene i 
dopune plana nabave za 2021.g., te su suglasni da se pozivni natječaj provede čim prije. 

Ad.3. 
V.d. ravnateljice Jasminka Poklečki Stošić obavijestila je članove Upravnog vijeća da se voditeljica općih i 
financijsko-računovodstvenih poslova, Snježana Mađeruh nalazi na bolovanju od 22.11.2021. 
V.d. ravnateljice obrazlaže: -Očekivano trajanje bolovanje na potvrdi koju je dostavila je bilo 14 dana. Očekivali 
smo da se zaposlenica vrati na posao, jer u 12. mjesecu se rade financijski izvještaji, priprema za izjavu o



fiskalnoj odgovornosti i ostalo, ali me je nazvala i rekla da ona odlazi u mirovinu s 31.12.2021, i da joj radni odnos 
prestaje s 30.12.2021. Gđa. Mađeruh konstatirala je kako je to njezina konačna odluka. U mailu koji je potom 
poslala naznačila je da nakon bolovanja koristi godišnji odmor te da joj se isplati naknada za neiskorišteni godišnji 
odmor. 
Držim kako bi od mene, kao ravnateljice, bilo neodgovorno da joj odobrim korištenje godišnjeg odmora i 
angažiram računovodstveni servis koji treba platiti, a da gđa. Mađeruh za to vrijeme bude na godišnjem odmoru. 
Zato sam joj odgovorila da je dužna doći na rad 6.12.2021. i odraditi svoje zakonske obveze. 
Uputila sam Gradskom uredu za kulturu zahtjev za hitno odobrenje za zapošljavanje jednog zaposlenika na 
radnom mjestu voditelj općih i financijsko-računovodstvenih poslova. 

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo bez primjedbi i nadopuna ovaj Zapisnik istog dana kad je sjednica 
održana. 

Kako više nije bilo upita, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 12,00 sati. 

Zamjenica predsjednjce Upravnog vijeća 

Nan OuC 
Sanja Balentović 

Bilježila: Snježana Lisac 

Mac


