
ZAPISNIK

sa 8. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana

30.01.2019. godine s početkom u 13 sati.
pi

Prisutni:

Sanja Balentović

Aneta Barišić

Ivana Maras Pezer

Bogdanka Srdić-Vulpe
Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji
Snježana Mađeruh,za točke 2., 3., 4., 5.

Zapisnik bilježi Snježana Lisac

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

Prihvaćanje zapisnika 7. sjednice Upravnog vijeća od 27.12.2018.
Usvajanje završnog računa za 2018. godinu
Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu
Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu

Izvješće o realiziranom izložbenom programu za 2018. godinu
. Raznoo

o
=

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.
Zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća od 27.12.2018. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbii
nadopuna.

Ad.2.
Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je završni račun za
2018. godinu. Upoznala je članove Upravnog vijeća da dobivamo manje sredstava za programe, a da sami
financiramo hladni pogon Paviljona. Ravnateljica je istaknula da unatoč svemu poslujemo pozitivno. Nakon
razmatranja završnog računa za 2018.g. članovi Upravnog vijeća su se složili s navedenim obrazloženjima.
Predsjednica i članovi Upravnogvijeća suizrazili svoje zadovoljstvo s navedenim rezultatima, naročito s
prihodom koji se ostvaruje od prodaje ulaznica, što znači daje izložbeni program bio atraktivan za

posjetitelje. Pohvalili su poslovanje Paviljona. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili završni

račun za 2018. godinu.
( Završni račun za 2018. godinu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavnidio ).

Ad.3.
Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je Izmjene i dopune
financijskog plana za 2018. godinu. Nakon razmatranja Izmjena i dopunafinancijskog plana za 2018.
godinu, članovi Upravnogvijeća su sesložili s navedenim obrazloženjima. Članovi Upravnog vijeća
jednoglasno su usvojili Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu. ( Izmjene i dopune
financijskog plana za 2018. godinu nalaze se u privitku ovog zapisnika i čine njegov sastavnidio ).



Ad.4.
Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je Izmjene i dopune

financijskog plana za 2019. godinu. Nakon razmatranja Izmjena i dopunafinancijskog plana za 2019.
godinu, članovi Upravnogvijeća susesložili s navedenim obrazloženjima. Članovi Upravnog vijeća

jednoglasno su usvojili Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu. ( Izmjene i dopune
financijskog plana za 2019. godinu nalaze se u privitku ovog zapisnika i čine njegov sastavnidio ).

Ad.5.
Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je odluku o

raspodjeli rezutata za 2018. 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
73.051,94 kuna. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Odluku o raspodjeli rezultata za 2018.
godinu. ( Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu nalazi se u privitku ovog zapisnikai čini njegov
sastavnidio ).

Ad.6.
Ravnateljica je članove Upravnogvijeća izvjestila o realiziranom izložbenom programu u 2018. godini.
Istaknula je da smo imali oko 65000 posjetitelja, da smo dobro medijski popraćenii da su svi planirani

programi realizirani. Upravno vijeće je prihvatilo navedene informacije, s naznakom da su to
respektabilni rezultati te prihvatilo izvješće.

( Izvješće o realiziranom izložbenom programu Umjetničkog paviljona u Zagrebu u 2018. godini nalazi
se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavnidio.)

Ad.7.
Predsjednica Upravnog vijeća je obrazložila donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća.

Poslovnikom je reguliran način rada Upravnog vijeća te prava i obaveze članova Upravnog vijeća.

Članovi Upravnogvijeća su jednoglasno usvojili Poslovnik o radu Upravnogvijeća.
( Poslovnik o radu Upravnog vijeća nalazi se u privitku ovog zapisnikai čini njegov sastavni dio).

Ravnateljica je upoznala članove Upravnogvijeća da su je iz Gradskog ureda za prostorno uređenje,

izgradnju Grada,graditeljstvo, komunalne poslove i promet, obavijestili da će uskoro krenuti radovi na

sanaciji krova Paviljona. Kad ti radovi budu završeni, na red dolaze radovi u interijeru koji je jako
oštećen. To će biti veliki zahvati koji će zahtijevati da se Paviljon zatvori na duži vremenskiperiod.
Izvjestila je da je Grad Zagreb kupio novi video nadzor za Paviljon, ne samo zaizložbeni prostor, nego

za kompletni Paviljon, iznutra i izvana. Članovi Upravnogvijeća prihvatili su sve navedeneinformacije.

Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća sa željom kustosice Anete Barišić za nastavak
školovanja i da se upiše na doktorskistudij.

Obzirom da su troškovi doktorskog studija iznimno visoki, tražila bi da joj se sponzorira odlazak na

doktorski studij, koliko može Paviljon. Ravnateljica to podržava te ćemotražiti i od Gradskog ureda za
kulturu da sufinanciraju zahtjev. Članovi Upravnog vijeća nemaju ništa protiv toga, podupiru mlade
osobe za nastavak školovanja.

Kako više nije bilo upita, predsjednica Upravnogvijeća je zaključila sjednicu u 15,30 sati.

Predsjednica Upravnog wijeća:

22710Bogdahka Srdić-\/ul

Bilježila: Snježana Lisac

Mne



ZAPISNIK

sa 9. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana

09.07.2019. godine s početkom u 13 sati.
7

Prisutni:

Sanja Balentović

Aneta Barišić
Ivana Maras Pezer
Bogdanka Srdić-Vulpe

Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji

Snježana Mađeruh,za točke 2.i 3.

Zapisnik bilježi Snježana Lisac

Za sjednicu je predloženslijedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 8. sjednice Upravnog vijeća od 30.01.2019.

2. Financijski izvještaj za razdoblje od 1-6 mjeseca 2019.
3. Rebalansfinancijskog plana za 2019. godinu
4. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad.1.
Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća od 30.01.2019. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbii
nadopuna.

Ad.2.
Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je Financijski

izvještaj za razdoblje od 1-6 mjeseca 2019. godine. Ravnateljica je istaknula da unatoč tome što dobivamo

manje sredstava za programe, poslujemo pozitivno. Nakon razmatranja Financijskog izvještaja za razdoblje

od 1-6 mjeseca 2019., članovi Upravnog vijeća su se složili s navedenim obrazloženjima. Predsjednica i

članovi Upravnog vijeća su izrazili svoje zadovoljstvo s navedenim rezultatima te pohvalili poslovanje
Paviljona.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Financijski izvještaj za razdoblje od 1-6 mjeseca 2019.
(Financijski izvještaj za razdoblje od 1-6 mjeseca 2019. nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov
sastavnidio).

Ad.3.
Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je Rebalans

financijskog plana za 2019. godinu. Nakon razmatranja Rebalansa financijskog plana za 2019. godinu,
članovi Upravnog vijeća su se složili s navedenim obrazloženjima.

Članovi Upravnogvijeća jednoglasno su usvojili Rebalansfinancijskog plana za 2019. godinu.
(Rebalans financijskog plana za 2019. godinu nalazi se u privitku ovog zapisnikai čini njegov sastavnidio).



Ad4.
Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća da smo od Gradskog uredaza kulturu dobili dozvolu

za postavljanje alarmnog sustava u našem poslovnom prostoru u Zagrebu,llica 12. Isto tako, našu

ćemo izložbu ,Emanuel Vidović“, postaviti u Muzeju moderne umjetnosti u Milanu, a izložbu ,Vlaho

Bukovac i Alexandre Cabanel“ u Muzeju Fabre, Montpellier. Pamela]B članovima Upravnog vijeća
najavila namjeru kupnje kombija za potrebe Paviljona.

Članovi Upravnogvijeća prihvatili su sve navedeneinformacije.

Kako više nije bilo upita, predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 15,30 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Bogdanka Srdić:Vulpe

 

Bilježila:va Lisac

VuDo



ZAPISNIK

sa 10. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane
dana 04.10.2019. godine s početkom u 14 sati.

Prisutni:
Sanja Balentović
Aneta Barišić
Ivana Maras Pezer
Bogdanka Srdić-Vulpe
Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji

Zapisnik bilježi Snježana Lisac

Za sjednicu je predloženslijedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 9. sjednice Upravnog vijeća od 09.07.2019.
2. Izmjene i dopunefinancijskog plana za 2019. godinu
3. Prijedlog programaizložbi u 2020. godini
4. Razno

Dnevnired je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad.1.
Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća od 09.07.2019. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbii
nadopuna.

Ad.2.
Ravnateljica je obrazložila Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu. Napomenula je da se radi
o iskazanim potrebama za nabavu u sveukupnoj vrijednosti od 24.700,00 kn. Nakon razmatranja Izmjenai
dopuna financijskog plana za 2019. godinu, članovi Upravnog vijeća su se složili s navedenim
obrazloženjima.
Clanovi Upravnogvijeća jednoglasno su usvojili Izmjene i dopunefinancijskog plana za 2019. godinu.
(Izmjene i dopunefinancijskog plana za 2019. godinu., nalaze se u privitku ovog zapisnika i čine njegov
sastavnidio).

Ad.3.
Članovi Upravnog vijeća dobili su na uvid prijedlog programaizložbi za 2020. godinu s detaljnim planom
financiranja. Planirane su slijedeće izložbe: “Zagreb, grad umjetnica“. Idejna autorica izložbe je
Jasminka Poklečki Stošić. Autorice stručne koncepcije izložbe - dr.sc. Ivana Mance, dr.sc. Ljerka
Dulibić, Iva Radmila Janković; ,Hrvatski Jadran u slikarstvu od 19. st. do suvremenosti kroz djela
domaćih i inozemnih umjetnika“. Idejna autorica ciklusa je Jasminka Poklečki Stošić, autor izložbe,
izbora djela, stručne koncepcije i tekstova je dr. sc. Josip Belamarić; Ciklus ambijentalnih izložbi
suvremenih hrvatskih umjetnika, Izložba Lovre Artukovića -,Usporavanje“. Kustosica izložbe je dr.sc.
Leonida Kovač te međunarodna izložba za 2020 godinu ,Remek-djela iz Johannesburg Art Gallery“-
autorica Jasminka Poklečki Stošić. Za izložbu Krste Hegedušića, realizacija 2021.g., kandidiraju se
pripremni radovi u 2020.g.



Ravnateljica je obrazložila Prijedlog programaizložbi u 2020. godini, a članovi Upravnogvijeća su se
složili s navedenim i pohvalili Prijedlog programa za koji misle da je odlično složen.
Upravnovijeće prihvatilo je Prijedlog programa izložbi u 2020. godini.
(Prijedlog programa izložbi u 2020. godini nalazi se u privitku ovog zapisnikai čini njegov sastavnidio).

Ad.4.
Ravnateljica je upoznala članove o potrebi da se zbog uvođenje E-računa izmijeni Pravilnik o proceduri
stvaranja ugovornih obveza za nabavu roba, radova i usluga putem jednostavne nabaveili javne
nabave u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu, tako da se doda jedan članak. Članovi Upravnog vijeća
prihvatili su sve navedeneinformacije.
(Izmjene i dopune Pravilnika o proceduri stvaranja ugovornih obveza za nabavu roba, radova i usluga
putem jednostavne nabaveili javne nabave Umjetničkog paviljona u Zagrebu, nalaze se u privitku ovog
zapisnika i čine njegov sastavnidio).
Ravnateljica je upoznala članove o potrebi da se donese novi Pravilnik o zaštiti arhivskog i
dokumentarnog gradiva Umjetničkog paviljona u Zagrebu. Članovi Upravnog vijeća prihvatili su sve
navedene informacije. (Pravilnik o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva Umjetničkog paviljona u
Zagrebu, nalazi se u privitku ovog zapisnikai čini njegov sastavni dio).

Kakoviše nije bilo upita, predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 16 sati.

Predsje ravnog vijeća:
= Ada)

Bogdanka S -Vulpe

Bilježila: Snježana Lisac

DAL



ZAPISNIK

sa 11. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu,Trg kralja Tomislava 22, održane
dana 30.10.2019. godine s početkom 13 sati.

Prisutni:
Članovi Upravnogvijeća:
Sanja Balentović
Aneta Barišić
Ivana Maras Pezer
Bogdanka Srdić-Vulpe
Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji, bez prava odlučivanja

Zapisnikbilježi Snježana Lisac

Za sjednicu je predloženslijedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 10. sjednice Upravnog vijeća od 04.10.2019.
2. Izmjene i dopunePravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Umjetničkog paviljona u Zagrebu
3. Izmjene i dopune Pravilnika o radu
4. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.
Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća od 04.10.2019. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbii
nadopuna.

Ad.2.

Ravnateljica je obrazložila Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Umjetničkog
paviljona u Zagrebu. Upoznala je članove Upravnog vijeća s navedenim izmjenama za koje smo dobili
suglasnost od Gradskog ureda za kulturu. Nakon razmatranja Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Umjetničkog paviljona u Zagrebu, članovi Upravnog vijeća su se složili s

navedenim obrazloženjima.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Umjetničkog paviljona u Zagrebu.

Ad.3.
Ravnateljica je obrazložila Izmjene i dopune Pravilnika o radu. Upoznala je članove Upravnog vijeća s
navedenim izmjenama koje su se morale napraviti sukladno izmijenjenom Pravilniku o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Umjetničkog paviljona. Nakon razmatranja Izmjena i dopuna Pravilnika o radu,

članovi Upravnog vijeća su se složili s navedenim obrazloženjima.
Članovi Upravnogvijeća jednoglasno su usvojili Izmjene i dopune Pravilnika o radu.

Ad4.
Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća da je gotov glavni projekt uređenja razizemlja
Paviljona te da će se nastaviti s daljnjim radovima na uređenju nakon što ti radovi budu plaćeni.



Obavijestila je članove Upravnog vijeća da ćemo raspisati natječaj za radno mjesto prodavač-blagajnik,
jer smo dobili odobrenje od Gradskog ureda za kulturu za zapošljavanje jednog zaposlenika na tom
radnom mjestu.
Clanovi Upravnogvijeća prihvatili su sve navedene informacije.

PAZ nogvijeća:

A
Bogdanka Srdić-Vulpe

Bilježila: SnježanaLisac
\
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Z A P I S N I K  

 
sa 12. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane 
dana 30.12.2019. godine s početkom u 13 sati. 
/skraćena verzija/ 
 
Prisutni: 
Članovi Upravnog vijeća: 
Sanja Balentović 
Ivana Maras Pezer  
Bogdanka Srdić-Vulpe 
Laura Topolovšek 
Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji, bez prava odlučivanja 

Snježana Mađeruh,voditelj općih i financijsko-računovodstvenih poslova za točke 2. i 3. 
Odsutni Članovi Upravnog vijeća: 
Aneta Barišić 
 
Zapisnik bilježi Snježana Lisac 

 
Za sjednicu je predložen slijedeći 
 

Dnevni  red: 
 

1. Prihvaćanje zapisnika 11. sjednice Upravnog vijeća od 30.10.2019. 
2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu 
3. Donošenje Financijskog plana za 2020. godinu 
4. Obavijest o Zaključku Gradonačelnika Grada Zagreba, KLASA:612-05/19-01/51,                                  
    URBROJ: 251-03-02-19-2 od 12.12.2019., o imenovanju člana Upravnog vijeća    
    Umjetničkog paviljona u Zagrebu 
5. Razno 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna. 
 
Ad. 1. 
Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća od 30.10.2019. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i 
nadopuna. 
 
Ad.2. 
Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je Izmjene i dopune 
financijskog plana za 2019. godinu. Nakon razmatranja Izmjena i dopuna fnancijskog plana za 2019.g. 
članovi Upravnog vijeća su se složili s navedenim obrazloženjima.  
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu. 
(Izmjene i dopune financisjkog plana za 2019. godinu nalaze se u privitku ovog zapisnika i čine njegov 
sastavni dio). 
 
Ad.3. 
Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je Financijski plan 
za 2020. godinu.  
Nakon razmatranja Financijskog plana za 2020.g. članovi Upravnog vijeća su se složili s navedenim 
obrazloženjima te pohvalili poslovanje Paviljona.  
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Financijski plan za 2020. godinu. (Financijski  plan za 
2020. godinu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio). 
 
 
 



 
Ad.4. 
Predsjednica Upravnog vijeća je obavijestila članove Upravnog vijeća o Zaključku Gradonačelnika 
Grada Zagreba, KLASA:612-05/19-01/51,URBROJ: 251-03-02-19-2 od 12.12.2019., o imenovanju 
Laure Topolovšek za člana Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu. 
Navedeni Zaključak su članovi Upravnog vijeća primili na znanje. 
 
Ad.5. 
Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća o potrebi donošenja Odluke o kriterijima korištenja 
vlastitih prihoda Umjetničkog paviljona u Zagrebu za 2019.godinu. Navedena Odluka se donosi u skladu 
sa Zaključkom Osnivača kojim su uređena mjerila i način korištenja vlastitih prihoda javnih gradskih 
ustanova u kulturi za 2019. godinu. Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno prihvatili navedenu odluku. 
(Odluka o kriterijima korištenja vlastitih prihoda Umjetničkog paviljona u Zagrebu za 2019.godinu. nalazi 
se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio). 
 
 
Kako više nije bilo upita, predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 15,30 sati. 
 
 
 
 
             Predsjednica Upravnog vijeća: 
                    
   Bogdanka Srdić-Vulpe 

    
 
 
 
 
 
 
 
Bilježila: Snježana Lisac 
 
 

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


