
hh 

Vo 
_ RL LARA 

UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU 

ART PAVILION IN ZAGREB 

Zagreb, 03.06.2022. 
Ur.broj: 01-302-1-2022. 

ZAPISNIK 

sa 5. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, Zagreb, održane u 
razdoblju od dana 24.05.2022. godine u 11,15 sati do 03.06.2022. u 9,15 sati 

Prisutni članovi Upravnog vijeća: 
1. Ana Martina Bakić 
2. Sanja Balentović, 
3. Ana Hušman 
4. Damir Martinec 
5. Petar Prelog 

Sjednicu je otvorila predsjednica Upravnog vijeća, Ana Martina Bakić. Konstatirala je da Upravno vijeće 
pravovaljano raspravlja i odlučuje. 

Zapisnik bilježi Snježana Lisac. 

Za sjednicu je predložen slijedeći 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća od 14.04.2022. 

2. Otvaranje prispjelih prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Umjetničkog paviljona u 

Zagrebu, provjera ispunjavanja uvjeta i donošenje odluke o pozivanju kandidata na razgovor 
3. Razno 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna. 

Sjednica je započela 24.05.2022. u 11,15 sati, a prekinuta je istog dana u 13 sati. Sjednica je nastavljena 
27.05.2022. u 10 sati a prekinuta je istog dana u 13 sati. Sjednica je nastavljena 02.06.2022. u 11 sati a 
prekinuta je istog dana u 14 sati. Sjednica je nastavljena 03.06.2022. u 9,15 sati a završena je istog dana u 
14,30 sati. 

Ad.1. 
Zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća od 14.04.2022. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i 
nadopuna. 

Ad.2. 
Članovi Upravnog vijeća utvrdili su da je na Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice 
Umjetničkog paviljona u Zagrebu koji je objavljen u Narodnim novinama broj 46/22 od 15.04.2022. i na 
mrežnim stranicama Umjetničkog paviljona u Zagrebu dana 15.04.2022., a trajao je 30 dana, u roku pristiglo 5 
prijava.



  

Članovi Upravnog vijeća su otvorili prijave i konstatirali da su prijavu podnijeli: Ksenija Orelj, David Lušičić, 
Jasminka Poklečki Stošić, Leila Topić i Irena Bekić. 

Pregledom prijava i pristigle dokumentacije, konstatiralo se da su sve prijave važeće i potpune te sadrže sve 
priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih u javnom natječaju. 
Upravno vijeće zaključuje da svi kandidati ispunjavaju zakonske uvjete iz natječaja. 

Zaključeno je da će Upravno vijeće provesti daljnji postupak čitanjem pristiglih prijava na nastavku sjednice 
koja će se održati 27.05.2022. u 10 sati. 
Sjednica se nastavlja 27.05.2022. u 10 sati s istim točkama dnevnog reda, a prisutni su svi članovi Upravnog 
vijeća. Clanovi Upravnog vijeća pristupili su čitanju pristiglih prijava. 
Pomno su pročitane prijave Ksenije Orelj, Davida Lušičića, Jasminke Poklečki Stošić i Lejle Topić. Zaključeno 
je da će se svi kandidati pozvati na razgovor koji će se održati dana 03.06.2022. slijedećim redoslijedom: 
David Lušičić u 9,30 sati, Leila Topić u 10,30 sati, Irena Bekić u 11,30 sati, Ksenija Orelj u 12,30 sati i 
Jasminka Poklečki Stošić u 13,30 sati. 

Sjednica je završena u 13 sati, te je Upravno vijeće zaključilo da će se sjednica nastaviti 02,06.2022., u 11 
sati. 

Sjednica se nastavlja 02.06.2022., u 11 sati s istim točkama dnevnog reda, a prisutni su svi članovi Upravnog 
vijeća. Pristupilo se pomnom čitanju prijava Leile Topić i Irene Bekić. 
Sjednica je završena u 14 sati te je Upravno vijeće zaključilo da će se sjednica nastaviti 03.06.2022., u 9,15 
sati. 

Sjednica se nastavlja 03.06.2022., u 9,15 sati s istim točkama dnevnog reda, a prisutni su svi članovi 
Upravnog vijeća. 
Pristupilo se razgovoru s kandidatima. Svi kandidati su se odazvali na razgovor po gore navedenom 
rasporedu. Clanovi Upravnog vijeća su postavljali pitanja kandidatima koja su se odnosila na njihove 
predložene programe rada, motivaciju za prijavu, stručno iskustvo,organizaciju rada, financiranje, izložbene 
programe,ljudske resurse. 

Sjednica je završena u 14,30 sati, te je Upravno vijeće zaključilo da će se nova sjednica održati 20.06.2022., u 
10,30 sati. 

Ad.3. 
Kako više nije bilo upita, Predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 14,30 sati. 

      

    

Nsjednica Upravnog vijeća 

  

Ana Martina Bakić 

Bilježila: Snježana Lisac 
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