
Z A P I S N I K  
 

sa 17. sjednice Muzejskog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane 
dana 30.01.2017. godine s početkom u 14,00 sati. 
 
Prisutni: 
Biserka Rauter Plančić  
Vatroslav Kuliš  
Nikolina Hrust  
Sanja Balentović 
Duško Ljuština  
Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji 
Snježana Mađeruh za točku 2. i 3. 
 
 
Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko 
 
Za sjednicu je predložen slijedeći 
 

Dnevni  red: 
 

1. Prihvaćanje zapisnika 16. sjednice Muzejskog vijeća od 22.12.2016. godine 
2. Usvajanje završnog računa za 2016. godinu 
3. Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu 
4. Izvješće o realiziranom izložbenom programu za 2016. godinu 
5.   Razno 

 
 

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna. 
 
Ad. 1. 
Zapisnik 16. sjednice Muzejskog vijeća od 22.12.2016. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i 
nadopuna. 
 
Ad.2. 
Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je završni račun za 
2016. godinu. Upoznala je članove Muzejskog vijeća da dobivamo manje sredstava za programe, a da 
sami financiramo hladni pogon Paviljona. Ravnateljica je istaknula da unatoč svemu poslujemo pozitivno. 
Predsjednica i članovi Muzejskog vijeća su pohvalili poslovanje Paviljona. 
Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su usvojili završni račun za 2016. godinu. (Završni račun za 
2016. godinu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
 
Ad.3. 
Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je odluku o 
raspodjeli rezutata za 2016. godinu. Istaknula je da se radi o knjiženju (prebacivanju)  s konta 92222 
(manjak prihoda od nefinancijske imovine) na konto 92211 (višak prihoda poslovanja) iznosa od 
16.750,00 kuna. 
 
Ad.4. 
Ravnateljica je članove Muzejskog vijeća izvjestila o realiziranom izložbenom programu u 2016. godini. 
Istaknula je da se povećao broj posjetitelja te je Paviljon u 2016. godini imao 56000 posjetitelja, da smo 
dobro medijski popraćeni i da su svi planirani programi realizirani, osim izložbe Nade Orel, koja je 
otkazana zbog bolesti umjetnice. Muzejsko vijeće prihvatilo je navedene informacije i izvješće. 
(Izvješće o realiziranom izložbenom programu Umjetničkog paviljona u Zagrebu u 2016. godini nalazi se 
u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.) 



 
 
Ad.5. 
Ravnateljica je izvjestila članove Muzejskog vijeća da je i za 2017. godinu definitivno otkazana izložba 
Nade Orel zbog bolesti umjetnice.  
 
Kako više nije bilo  upita, predsjednica Muzejskog vijeća Biserka Rauter Plančić zaključila je sjednicu u 
15,00  sati. 

 
 
 
 
             Predsjednica Muzejskog vijeća: 
                   Biserka Rauter Plančić 
    
 
Bilježila: Snježana Lisac-Puljko 
 
 
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim točkama 
dnevnog reda održane sjednice Upravnog vijeća, molimo obratite  se službeniku za informiranje 
Umjetničkog paviljona, Snježani Mađeruh.  
Broj telefona službenika za informiranje je: 01/4841 070. 
 



Z A P I S N I K  
 

sa 18. sjednice Muzejskog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane 
dana 27.03.2017. godine s početkom u 13,00 sati. 
 
Prisutni: 
Biserka Rauter Plančić  
Vatroslav Kuliš  
Nikolina Hrust  
Sanja Balentović 
Duško Ljuština  
 
Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko 
 
Za sjednicu je predložen slijedeći 
 

Dnevni  red: 
 

1. Prihvaćanje zapisnika 17. sjednice Muzejskog vijeća od 30.01.2017. godine 
2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Umjetničkog paviljona  
3.   Razno 

 
 

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna. 
 
Ad. 1. 
Zapisnik 17. sjednice Muzejskog vijeća od 30.01.2017. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i 
nadopuna. 
 
Ad.2. 
Predsjednica Muzejskog vijeća je informirala članove Muzejskog vijeća o potrebi raspisivanja natječaja 
za imenovanje ravnatelja/ice. Obrazložila je da dosadašnjoj ravnateljici Jasminki Poklečki Stošić ističe 
mandat 14.07.2017.,a natječaj se mora raspisati najmanje dva mjeseca prije isteka mandata postojećeg 
ravnatelja. Svi članovi Muzejskog vijeća su se složili da se odmah raspiše natječaj te predložili rok 
primanja zamolbi od 8 dana i da kandidati uz zadovoljavanje svih uvjeta  dostave i program rada za 
četverogodišnje mandatno razdoblje. Prijedlozi su usvojeni i sukladno tome je prihvaćen tekst natječaja: 
 
UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU  
Zagreb, Trg kralja Tomislava 22 
 
Na temelju  članaka 29. i 30. Statuta Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Muzejsko vijeće Umjetničkog 
paviljona u Zagrebu raspisuje 

 
NATJEČAJ 

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE m/ž 
 
Uvjeti: 
Za ravnatelja/icu Ustanove može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:  

 
-  završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij 
-   najmanje pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili 

drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja 
-    koja se  odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima; 
-    znanje jednog stranog jezika    



-  koja nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od 
kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i 
socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne 
slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv 
gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, 
protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, a koje 
je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br.125/11, 144/12, 56/15, 61/15).  
Ravnatelj/ica se imenuje na četiri godine na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada 
Ustanove.  
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti: 
- dokaz o stručnoj spremi ( preslika ) 
- dokaz o radnom stažu  (potvrda HZMO-a ili e-zapis) 
- program rada Umjetničkog paviljona za mandatno razdoblje     
- potvrdu o znanju jednog stranog jezika  
- životopis s opisom dosadašnjeg rada 
- izvornik uvjerenja o nekažnjavanju ne stariji od mjesec dana 
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se, u roku osam (8) dana od dana objave 
natječaja, na adresu: Umjetnički paviljon u Zagrebu, Zagreb, Trg kralja Tomislava 22, s naznakom 
«Natječaj za ravnatelja/icu-ne otvaraj». 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani 
na dopunu istih. 
O izboru ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 
   
Zaključeno je da je tekst natječaja u skladu sa Zakonom o muzejima i Statutom Umjetničkoga paviljona, 
te se temeljem ovog zaključka donosi odluka o objavi natječaja u Večernjem listu, Narodnim novinama i 
na stranici Umjetničkog paviljona. Nakon provedenog natječaja sazvat će se sjednica Muzejskog vijeća. 
 
Ad.3. 
Kako nije bilo upita, predsjednica Muzejskog vijeća Biserka Rauter Plančić zaključila je sjednicu u 14,00  
sati. 

 
 
 
             Predsjednica Muzejskog vijeća: 
                   Biserka Rauter Plančić 

   
 
Bilježila: Snježana Lisac-Puljko 
 
 
 
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim točkama 
dnevnog reda održane sjednice Upravnog vijeća, molimo obratite  se službeniku za informiranje 
Umjetničkog paviljona, Snježani Mađeruh.  
Broj telefona službenika za informiranje je: 01/4841 070. 
 



 
Z A P I S N I K  

 
sa 19. sjednice Muzejskog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane 
dana 18.04.2017. godine s početkom u 11,00 sati. 
 
Prisutni: 
Biserka Rauter Plančić  
Vatroslav Kuliš  
Nikolina Hrust  
Sanja Balentović 
Duško Ljuština  
 
Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko 
 
Za sjednicu je predložen slijedeći 
 
 

Dnevni  red: 
 

1. Prihvaćanje zapisnika 18. sjednice Muzejskog vijeća od 27.03.2017. godine 
2. Razmatranje pristiglih zamolbi na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice  i donošenje prijedloga za 

imenovanje ravnatelja/ice Umjetničkog paviljona u Zagrebu 
3.    Razno 

 
 

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna. 
 
Ad. 1. 
Zapisnik 18. sjednice Muzejskog vijeća od 27.03.2017. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i 
nadopuna. 
 
Ad.2. 
Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice objavljen je u Večernjem listu, Narodnim novinama i na stranici 
Umjetničkog paviljona u Zagrebu dana 31.03.2017. godine.  
Konstatirano je da je prispjela samo jedna zamolba te se pristupilo otvaranju i provjeri dostavljene 
dokumentacije. Primljena je zamolba Jasminke Poklečki Stošić koja je prispjela u roku. 
Prisutni su pročitali zamolbu, radnu biografiju i program rada za slijedeće mandatno razdoblje Jasminke 
Poklečki Stošić te zaključili da je pravovaljana te da ispunjava sve uvjete iz Natječaja. Članovi 
Muzejskog vijeća pohvalili su dosadašnji rad ravnateljice Jasminke Poklečki Stošić,  te su izrazili nadu 
da će i u drugom mandatu nastaviti uspješan rad u suradnji s Muzejskim vijećem. 
Predsjednica Muzejskog vijeća zatražila je mišljenje stručnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu. 
Nikolina Hrust je u ime stručnog vijeća iznijela mišljenje da se u potpunosti podržava kandidatura 
dosadašnje ravnateljice Jasminke Poklečki Stošić koja je u svom dosadašnjem radu na mjestu 
ravnateljice Umjetničkog paviljona odlično obavljala svoj posao. 
Uzevši u obzir mišljenje stručnog vijeća, Muzejsko vijeće Umjetničkog paviljona u Zagrebu jednoglasno 
donosi slijedeći 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zaključak: za ravnateljicu Umjetničkog paviljona u Zagrebu u slijedećem mandatnom razdoblju, 
predlaže se Jasminka Poklečki Stošić, sadašnja ravnateljica Umjetničkog paviljona koja ispunjava sve 
uvjete navedene u raspisanom natječaju,. 
 
 
 
 
Sukladno navedenom zaključku, Muzejsko vijeće Umjetničkog paviljona u Zagrebu će svoj prijedlog 
kojim predlaže gospođu Jasminku Poklečki Stošić kao kandidata za ravnateljicu Umjetničkog paviljona u 
Zagrebu za mandatno razdoblje od 15. srpnja 2017. do 14. srpnja 2021. uputiti u pisanoj formi 
gradonačelniku  Grada Zagreba gosp. Milanu Bandiću putem Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i 
sport. 
 
 
Ad.3. 
Kako nije bilo upita, predsjednica Muzejskog vijeća Biserka Rauter Plančić zaključila je sjednicu u 13,00  
sati. 
 
 
 
 
             Predsjednica Muzejskog vijeća: 
                   Biserka Rauter Plančić 

    
 
 
 
 
 
Bilježila: Snježana Lisac-Puljko 
 
 
 
 
 
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim točkama 
dnevnog reda održane sjednice Upravnog vijeća, molimo obratite  se službeniku za informiranje 
Umjetničkog paviljona, Snježani Mađeruh.  
Broj telefona službenika za informiranje je: 01/4841 070. 
 



 
Z A P I S N I K  

 
sa 20. sjednice Muzejskog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane 
dana 28.06.2017. godine s početkom u 12,00 sati. 
 
Prisutni: 
Biserka Rauter Plančić  
Vatroslav Kuliš  - telefonski 
Nikolina Hrust  
Sanja Balentović 
Duško Ljuština  
Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji 
Snježana Mađeruh za točku 3. 
 
Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko 
 
Za sjednicu je predložen slijedeći 
 
 

Dnevni  red: 
 

1. Prihvaćanje zapisnika 19. sjednice Muzejskog vijeća od 18.04.2017. godine 
2. Obavijest o Rješenju Gradonačelnika Grada Zagreba, KLASA:UP/I-612-05/17-03/1, URBROJ:                             

251-03-02-17-2 od 25.05.2017., o imenovanju  Jasminke Poklečki Stošić za ravnateljicu 
Umjetničkog paviljona u Zagrebu te sklapanje ugovora o radu s Jasminkom Poklečki Stošić za 
radno mjesto ravnateljice 

3. Donošenje Financijskog plana za 2017. g 
4. Druga faza obnove razizemlja Paviljona 
5. Razno 

 
 

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna. 
 
Ad. 1. 
Zapisnik 19. sjednice Muzejskog vijeća od 18.04.2017. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i 
nadopuna. 
 
Ad.2. 
Predsjednica Muzejskog vijeća je upoznala članove Muzejskog vijeća s Rješenjem Gradonačelnika 
Grada Zagreba, KLASA:UP/I-612-05/17-03/1, URBROJ: 251-03-02-17-2 od 25.05.2017., o imenovanju  
Jasminke Poklečki Stošić iz Zagreba, za ravnateljicu Umjetničkog paviljona u Zagrebu, sa 15.7.2017.,na 
četiri godine. Temeljem Rješenja sklapa se s Jasminkom Poklečki Stošić Ugovor o radu na određeno 
vrijeme od dana 15.07.2017.g. do 14.07.2021.g. za radno mjesto ravnateljice Umjetničkog paviljona u 
Zagrebu. Predsjednica Muzejskog vijeća je potpisala Ugovor o radu s ravnateljicom. 
 
Ad.3. 
Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je Financijski plan 
za 2017. godinu. Napomenula je da se financijski plan radi temeljem sredstava koje Grad odobri, te da smo 
dobili nepotpuni financijski plan od GUOKS u kojem nije prikazano financiranje programske djelatnosti. 
Duško Ljuština je pohvalio poslovanje Paviljona. Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su prihvatili 
Financijski plan za 2017. godinu. (Financijski  plan za 2017. godinu nalaze se u privitku ovog zapisnika i 
čini njegov sastavni dio). 
 
 



Ad.4. 
Ravnateljica Jasminka Poklečki Stošić izvjestila je članove Muzejskog vijeća da je Gradski ured za 
obrazovanje,kulturu i sport dostavio Paviljonu suglasnost za pokretanje druge faze uređenja razizemlja 
Paviljona  i da Paviljon pokrene postupak provođenja javnog natječaja za izradu Glavnog projekta a na 
temelju Idejnog rješenja arhitektonskog studija „Penezić i Rogina arhitekti“.Članovi Muzejskog vijeća 
izrazili su zadovoljstvo s navedenim te se nadaju kako će tim uređenjem Paviljon konačno dobiti više 
prostora za svoju djelatnost. 
 
Ad.5. 
Ravnateljica Jasminka Poklečki Stošić je upoznala članove Muzejskog vijeća da je izložba A. Caldera 
prebačena za 2019 godinu. Također, obavijestila je Muzejsko vijeće kako je uspjela dogovoriti novu 
međunarodnu izložbu iako je rok za dogovor bio vrlo kratak. Iznijela je članovima Muzejskog vijeća 
informaciju kako je riječ o međunarodnoj grupnoj izložbi velikih imena moderne i suvremene umjetnosti 
globalne likovne scene. U tome kontekstu navela je nekoliko imena poput G. Bragua, M. Chagalla, 
Balthusa, A.Caldera, Pola Burya, Ossipa Zadkina, i druge. Također, informirala je Vijeće da je za 
izložbu Lj. Stahova GUOKS dao dodatna sredstva, u iznosu od 25.000,00 kn, dok je Ministarstvo kulture 
u potpunosti odbilo finaciranje te izložbe. 
Kako više nije bilo upita, predsjednica Muzejskog vijeća je zaključila sjednicu u 13 sati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Predsjednica Muzejskog vijeća: 
                   Biserka Rauter Plančić 

    
 
 
 
 
 
 
 
Bilježila: Snježana Lisac-Puljko 
 
 
 
 
 
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim točkama 
dnevnog reda održane sjednice Upravnog vijeća, molimo obratite  se službeniku za informiranje 
Umjetničkog paviljona, Snježani Mađeruh.  
Broj telefona službenika za informiranje je: 01/4841 070. 
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