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ZAPISNIK 

sa 8. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, Zagreb, održane 
dana 24.08.2022. godine u 10 sati. 

Prisutni članovi Upravnog vijeća: 
1. Ana Martina Bakić 
2. Sanja Balentović 
3. Ana Hušman 

Odsutni članovi Upravnog vijeća: 
1. Damir Martinec 

Ostali prisutni: 
Irena Bekić, ravnateljica, prisutna po funkciji, bez prava odlučivanja 

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

Zapisnik bilježi Sanja Balentović. 

Za sjednicu je predložen slijedeći 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika 7. sjednice Upravnog vijeća od 11.07.2022. 

2. Usvajanje izložbenog programa za 2023. godinu 

3. Razno 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna. 

Prije početka sjednice članovi Upravnog vijeća konstatirali su da je u Službenom glasniku Grada Zagreba 
objavljen zaključak KLASA: 007-01/22-02/14, URBROJ: 251-01-02-22-2 0 razrješenju člana Upravnog vijeća 
Umjetničkog paviljona u Zagrebu , Petra Preloga. 

Ad.1. 
Zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća od 11.07.2022. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna. 

Ad.2. 
Irena Bekić, ravnateljica pozdravlja prisutne članove Upravnog vijeća i obrazlaže potrebu za povećanjem limita 
financijskog plana budući da je promjenom rukovodstva došlo i do promjene programske koncepcije. Nadalje, 
detaljno informira članove Upravnog vijeća o Programu za 2023. koji obuhvaća nekoliko smjerova: istraživački 
projekti, izložbeni projekti, muzejska djelatnost, edukativni program i virtualni prostor web-a. 
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Izlaže da smo se ovim programom trudili napraviti ravnotežu između umjetničkih i istraživačkih honorara, 
kvalitetne produkcije i ekonomičnosti programa.Nastojat ćemo ciljano uključiti i druge dionike u financiranju, 
ovisno o pojedinom projektu. Izložbeni segment koncipiran je kao ,Premještajući Paviljon" te bi ga promovirali 
novim vizualom. Ideja je da se širimo po gradu u različite prostore, što je i dogovoreno za svaki projekt 
pojedinačno. U kreiranju programa uključene su sve kustosice i sudjeluju s vlastitim projektima. 

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo izložbeni program za 2023. godinu. (Izložbeni program za 2023. godinu 
nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio). 

Ad.3. 
Kako više nije bilo upita, Predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 12,30 sati. 

Predsjednica Upravnog vijeća    
Bilježila: Sanja Balentović 
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