
CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD 
ARGENTINSKA 5, 10090 ZAGREB 
 

IZVJEŠTAJ 
sa 135. sjednice Upravnog vijeća  

održane dana 23.veljače 2021. s početkom u 12,30 sati  
 
 
Prisutni/Nazočni članovi Upravnog vijeća:  
gđa. Milenka Petrović Šekoranja, predsjednica 
gosp. Marijan Križić, član 
gosp. Vedran Markulin, član 
  
Ostali nazočni bez prava odlučivanja:  
1. Maša Kundid, voditeljica računovodstva  
 
D n e v n i   r e d :   
1. Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice 
2. Otvaranje prijava pristiglih na Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Centra za 
kulturu i obrazovanje Susedgrad i provjera valjanosti pristigle dokumentacije  
3. Slanje pristiglih prijava Stručnom vijeću Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad radi 
dobivanja mišljenja za imenovanje ravnatelja (m/ž) 
4. Dogovor oko poziva kandidata na razgovor 
5. Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Zagreba  
6. Razno 

 
 
1.) Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su verificirali zapisnik 134. sjednice. 
 
2) Otvaranje prijava pristiglih na Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Centra 
za kulturu i obrazovanje Susedgrad i provjera valjanosti pristigle dokumentacije 
Članovi Upravnog vijeća otvorili su prijavu koja je pristigla u roku propisanom natječajem i 
provjerili njezinu valjanost te jednoglasno donijeli zaključak da je pristigla dokumentacija 
kandidatkinje potpuna, dostavljena u roku i zadovoljava formalne uvjete natječaja. 
 
3.) Slanje pristiglih prijava Stručnom vijeću Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad 
radi dobivanja mišljenja za imenovanje ravnatelja (m/ž) 
Nakon otvaranja prijave, utvrđivanja pravovaljanosti i održane rasprave, članovi Upravnog 
vijeća jednoglasno su donijeli zaključak o upućivanju dopisa i pristigle prijave kandidatkinje 
na mišljenje Stručnom vijeću. 
 
4.) Dogovor oko poziva kandidata na razgovor  
Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli zaključak o pozivu 
kandidatkinje na razgovor u srijedu 24.2.2021.g. u 12,00 sati. 
 
5.) Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Zagreba 
Vedran Markulin, član Upravnog vijeća i viši stručni suradnik za koordinaciju i promidžbu 
programa u Centru za kulturu i obrazovanje Susedgrad, informirao je ostale članove 



Upravnog vijeća o podnošenju Prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba. Prijedlog je 
podnijelo Stručno vijeće Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog Stručnog vijeća o podnošenju 
Prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba. 
 
6.) Razno 
Nije bilo daljnjih pitanja niti prijedloga za raspravu. 
 

Dovršeno u 14.30 sati 
 
 
 
 


