ZAPISNIK
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“. Vrijednost radova je ispod
200.000,00 kuna tako da se radi o jednostavnoj nabavi.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

