
 

 

                  

 

URBR: 444/2020. 
Zagreb, 28.10.2020. 

 
CENTAR ZA KULTURU „TREŠNJEVKA“ 

             UPRAVNO VIJEĆE 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 21. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu „Trešnjevka“, 

održane 28.10.2020. (srijeda) u 17.00 sati u prostorijama Cekate-a 
 
Prisutni: 
- Igor Gerenčer, predsjednk UV  
- Maja Sporiš, zamjenica predsjednika UV 
- Marina Jurković, član UV 
- Ljiljana Perišić, ravnateljica Centra 
 
Uvod:  
Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja prisutne te predlaže usvajanje sljedećeg dnevnog  
reda: 
Prijedlog dnevnog reda: 

1. Usvajanje dnevnog reda 
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Upravnog vijeća CEKATE-a 
3. Uvid u mišljenje Stručnog vijeća Centra za kulturu Trešnjevka o programima pristiglim 

na "Natječaj za ravnatelja/icu" Centra za kulturu Trešnjevka  
4. Poziv na razgovor s kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz Natječaja za ravnatelja/icu 
5. Razno 

 
Ad 1. Dnevni red 21. sjednice Upravnog vijeća CEKATE-a je usvojen.  
Ad 2. Zapisnik 20. sjednice Upravnog vijeća CEKATE-a  jednoglasno je usvojen. 
Ad 3. Stručno vijeće Centra za kulturu Trešnjevka razmotrilo je na sjednici  27.10.2020. 
programe kandidata prijavljenih na "Natječaj za ravnatelja/icu" Centra za kulturu Trešnjevka 
i predočilo Upravnom vijeću zapisnik sa zaključkom i mišljenjem o svakom pojedinom 
programu.  
Zapisnik stručnog vijeća dio je ovog Zapisnika. 
Upravno vijeće zadovoljno je izvješćem stručnog vijeća Centra za kulturu Trešnjevka  o 
programima prijavljenih kandidata. Članovi Upravnog vijeća ponaosob čitaju programe 
kandidata uzetih u razmatranje za ravnatelja Centra za kulturu Trešnjevka i pripremaju 
pitanja za razgovor s kandidatima. Članovi Upravnog vijeća CeKaTe-a pored programa 
kandidata ističu važnost menadžerskih i liderskih vještina te znanja stranog jezika budućeg 
ravnatelja. 
 
 
 
 



 

 

                  

 

 
Ad 4. Predsjednik Upravnog vijeća CeKaTe-a traži Centar za kulturu Trešnjevka da pozove 
kandidate koji ispunjavaju uvjete Natječaj za ravnatelja Centra na razgovor s Upravnim 
vijećem u ponedjeljak 2. studenog 2020. prema sljedećem rasporedu:  u 17:00 sati Marta Kiš, 
od 17:15 sati Veselko Leutar, od 17:30 sati Višnja Gašparin i od 17:45 sati Biljana Čakić.    
 
Ad 5. Članovi Upravnog vijeća pripremit će pitanja za razgovor s kandidatima 2. studenog 
2020. Na upit članova Vijeća, ravnateljica pojašnjava plan provođenja aktualnih natječaja (za 
ravnatelja i šefa računovodstva Centra) kao i plan raspisivanja budućih natječaja (za stručnog 
suradnika za marketing i za čistačicu Centra) u studenom 2020.  
Sljedeći sastanak Upravnog vijeća planira se za 2. studenog 2020.  
 
 
Sastanak je završio u 18:30 sati. 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 


