
Zapisnik sa sjednice UO – br. 11

ZAKLADA „KULTURA NOVA“

Tuhelj, 1. ožujka 2013.

ZAPISNIK br. 11
sa 11. sjednice Upravnog odbora

održane 1. ožujka 2013.

Prisutni:

1. Emina Višnić, predsjednica UO;
2. Marin Lukanović, zamjenik predsjednice UO; 
3. Agata Juniku, članica UO;
4. Dea Vidović, upraviteljica Zaklade;
5. Krunoslav Kusaković, stručni suradnik;
6. Danijela Šavrljuga Todorović, stručna suradnica. 

Sjednica je započela 1. ožujka u 19.00 sati, u radnoj dvorani Dvorca Mihanović. 

Emina Višnić, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati 
jer je na 11. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica je pozdravila sve prisutne i otvorila 11. 
sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći Dnevni red: 

1. Usvajanje Dnevnog reda; 
2. Usvajanje Zapisnika br. 10 sa 10. sjednice UO; 
3. Usvajanje Programskog i financijskog izvještaja Zaklade “Kultura nova” za 2012. godinu;
4. Rasprava  o  raspisivanju  Javnog poziva  za  nadoknadu  putnih  troškova  radi  sudjelovanja  na 

javnim tribinama Zaklade “Kultura nova” u travnju 2013.; 
5. Rasprava o raspisivanju Javnog poziva na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu 

kvalitete prijava na javne pozive/natječaje Zaklade “Kultura nova”.

Danijela Šavrljuga Todorović vodi zapisnik 11. sjednice UO. 

Ad. 1. 
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

Ad. 2. 
Jednoglasno je usvojen Zapisnik br. 10 sa 10. sjednice Upravnog odbora. 
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Ad. 3. 
Nakon što je upraviteljica Zaklade prezentirala sadržaj Progamskog i financijskog izvještaja Zaklade 
“Kultura nova” za 2012. godinu, Upravni odbor ga je jednoglasno usvojio. Stručna služba Zaklade 
zadužuje se prije slanja Izvještaja Ministarstvu kulture izvršiti  lekturu,  korekturu i  grafičku obradu 
Izvještaja. Ministarstvo kulture će izvršiti sve potrebne postupke te pokrenuti proceduru prosljeđivanja 
Izvještaja Vladi Republike Hrvatske. 

Ad. 4. 
Nakon  rasprave  Upravni  odbor  je  jednoglasno  donio  Odluku  o raspisivanju  Javnog  poziva  za 
nadoknadu putnih troškova radi sudjelovanja na javnim tribinama Zaklade “Kultura nova” u travnju 
2013. 

Javni  poziv  će  biti  objavljen  3.  travnja  2013.  godine  na  mrežnim  stranicama  Zaklade,  a  rok  za 
podnošenje prijava je 17. travanj 2013. Stručna se služba zadužuje pripremiti tekst Javnog poziva kao i 
Obrazac za prijavu na taj javni poziv. 

Ad. 5. 
Nakon rasprave Upravni odbor je jednoglasno donio Odluku o  raspisivanju Javnog poziva na iskaz 
interesa  za  članove  Povjerenstva  za  procjenu  kvalitete  prijava  na  javne  pozive/natječaje  Zaklade 
“Kultura nova”. 

Javni poziv će biti objavljen 8. travnja 2013. godine, a rok za podnošenje prijava je 9. svibanj 2013. 
Stručna se služba zadužuje pripremiti tekst Javnog poziva kao i Obrazac za prijavu na taj javni poziv. 

Sjednica je završila 1. ožujka 2013. u 20.30 sati.  

U Tuhelju 1. ožujka 2013.

Zapisničarka (Danijela Šavrljuga Todorović)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić


