
 

POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade  

Kneza Mislava 11, Zagreb 

KLASA: 003-05/20-01/01 

URBROJ: 2402-6014/01-20-6 

 

ZAPISNIK 

 

s 26. sjednice Upravnog vijeća 

Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade 

(broj sjednice 26-06/2020) 

 

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće), sazvala je predsjednica Vijeća (u daljnjem 

tekstu: Predsjednica) 22. rujna 2020.g. 

 

Sjednica se održava u srijedu 01. listopada 2020. u Pogonu Jedinstvo, Trnjanska struga 34, Zagreb 

(u daljnjem tekstu: Centar). 

 

Sjednica je započela u 14:00 sati. 

 

Nazočne članice Vijeća:  

1. Miljenka Buljević  - predsjednica  

2. Laura Topolovšek – članica 

  

Odsutna članica Vijeća:  

1. Sonja Soldo – članica 

 

Ostali nazočni bez prava odlučivanja:  

1. Janja Sesar – ravnateljica Pogona,  

2. Graciella Bokor – voditeljica računovodstva  

 

Na početku sjednice Predsjednica pozdravlja sve nazočne, utvrđuje prisutnost članica Vijeća, 

konstatira da je osiguran kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje te otvara 26. sjednicu 

Vijeća i predlaže sljedeći dnevni red: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Utvrđivanje zapisničara 

2. Prihvaćanje dnevnog reda 

3. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Pogona 

4. Usvajanje polugodišnjeg programskog izvještaja za 2020. 

5. Usvajanje izmjene financijskog plana 2020.  

6. Usvajanje izmjene plana nabave 2020.  

7. Suglasnost s postupkom davanja na korištenje prostora Pogona Jedinstvo Hrvatskoj 

radioteleviziji 

8. Informiranje o pokretanju postupka jednostavne nabave za čišćenje Pogona Jedinstvo 



9. Informiranje o situaciji s prostorom u ulici Kneza Mislava 11 

10. Informiranje o projektu rekonstrukcije zgrade Pogona Jedinstvo 

 

Ad 1. Utvrđivanje zapisničara 

Za zapisničarku se predlaže Graciella Bokor te se jednoglasno usvaja prijedlog.  

 

Ad 2. Prihvaćanje dnevnog reda 

Predsjednica predlaže dnevni red. Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 3. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Pogona 

Predsjednica iznosi činjenice o potrebi raspisivanja natječaja za izbor ravnatelja/ice Pogona, zbog 

toga što ravnateljici Janji Sesar mandat istječe u veljači 2021. godine. Zbog procedure izbora 

potrebno je već sada pristupiti pripremi za provedbu natječaja. Tekst natječaja je u materijalima za 

pripremu sjednice dostavljen članicama Vijeća. 

Na tekst natječaja nije bilo primjedbi jer je usklađen s odredbama Statuta Centra, a dogovoreno je 

da će se objaviti u dnevnom tisku, Narodnim Novinama te na web stranici Centra. Objava treba biti  

do 21. studenog kako bi se poštivali potrebni rokovi oko imenovanja ravnatelja/ice Centra. 

 

Zaključak: Jednoglasno se donosi odluka o raspisivanju Natječaja za izbor ravnatelja-ice Pogona 

sukladno Statutu Centra. 

 

Ad 4. Usvajanje polugodišnjeg programskog izvještaja za 2020. 

Kako je dogovoreno na zadnjoj sjednici, polugodišnji izvještaj o radu Centra i provedenih 

programskim aktivnostima uvršten je ponovno na dnevni red, zbog odsutnosti jednog člana 

Upravnog vijeća na prošloj sjednici, a koji je sada prisutan.   

 

Predsjednica daje riječ ravnateljici Centra. 

 

Ravnateljica Centra Janja Sesar iznosi polugodišnji izvještaj o radu Centra. Svi programi su  se 

odvijali i provedeni po planu do nastupa izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti 

COVIDA-19 te potresom 22.ožujka 2020. 

Do nastupanja izvanrednih okolnosti, u sklopu redovne djelatnosti Centra provodili su se programi 

u prostorima Kneza Mislava 11 i Pogona Jedinstvo (Trnjanska struga 34), od strane korisnika  

prostora koji produciraju programe nezavisne kulture i mladih, bez naplate.  

Osim toga uspješno su se odvijale pripreme za projekt “Proljeće u vrtu Jedinstva” i “Jedinstvena 

vrtna zabava” kao i projekta “Pogonator”.  

Također je uspješno tekla realizacija dva projekta financirana sredstvima iz europskih fondova. Prvi 

je projekt "Svi za Pogon! – Pogon za sve,!" koji se provodi u sklopu Europskog socijalnog fonda, a 

drugi je projekt "Reshape – Reflect, Share, Practice, Experiment" koji se provodi u sklopu 

programa Kreativna Europa.  

Navedeni programi su u cijelosti ili djelomično provedeni uz strogo pridržavanje epidemioloških 

mjera sukladno preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite kao i preporukama dobivenih od 

strane Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, kao i prema mjerama obustave izvršenja 

Proračuna Grada Zagreba za 2020. što ih je donio gradonačelnik grada Zagreba  07.04.2020.  

Dio programa odgođen je za drugu polovicu godine.  



S tim u vezi ravnateljica Centra donijela je odluke o organizaciji rada Centra i rada djelatnika na 

upućivanje rada od kuće uz osiguranje pristupa serveru Centra, kao i sredstvima rada. Sastanci su se 

odvijali elektroničkim putem te su se odvijala dežurstva provjere prostora i opreme na lokaciji 

Pogon – Jedinstvo, Trnjanska struga 34 a ravnateljica Centra odlazila je dva puta tjedno u prostor 

ureda na lokaciji Kneza Mislava 11 i obavljala administrativne poslove koje nije mogla obaviti od 

kuće.  

Redovna djelatnost administracije odvijala se bez prekida na daljinu. Voditelji programske 

djelatnosti radili su na iznalaženju rješenja o odvijanju programa u novonastalim okolnostima te 

pripremama dijela programa za izvršenje za drugu polovicu godine. Voditelj i tehničar u prostoru 

Jedinstvo pripremali su prostor o osiguravali uz stroge mjere zaštite odvijanje programa.   

Ravnateljica centra je pratila preporuke i organizirala provođenje programa i aktivnosti koji su se 

mogli izvršiti tijekom trajanja navedenih mjera.  

Za projekt "Reshape – Reflect, Share, Practice, Experiment" ravnateljica je iznijela izvještaj o 

provedenim aktivnostima, kao i poteškoćama koji su pratili izvedbu projekta zbog novonastalih 

okolnosti.  

 

Predsjednica daje na raspravu i glasovanje polugodišnji izvještaj o radu Centra. 

 

Zaključak:  Jednoglasno je usvojen polugodišnji izvještaj o radu Centra.  

 

Ad 5. Usvajanje izmjene financijskog plana 2020 

Predsjednica daje riječ voditeljici računovodstva. 

 

Graciella Bokor iznosi izmijenjen financijski plan za 2020. godinu.  

Obzirom na nepredviđenu situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID-19, kao i potresom koji 

je zadesio Zagreb kontinuirano prilagođavanju načina rada što je uzrokovalo promjene u prihodima 

i rashodima te je bilo nužno izvršiti korekcije kako prihoda tako i rashoda. S obzirom da je izmjena 

financijskog plana poslana članicama Upravnog vijeća u materijalima, voditeljica računovodstva 

osvrnula se na veće izmjene u stavkama prihoda –Eu projekte- otkazivanje programskih aktivnosti 

zbog prethodno navedenih uzroka a sukladno tome i rashoda. 

 

Predsjednica daje na raspravu i glasovanje izmjenu financijskog plana za 2020.  

 

Zaključak: Jednoglasno se usvaja izmjena financijskog plana za 2020. 

 

Ad 6. Usvajanje izmjene plana nabave 2020 

Predsjednica daje riječ voditeljici računovodstva. 

 

Graciella Bokor iznosi izmijenjen plan nabave za 2020. godinu. 

Kao što je u prethodnoj točki iznijela razloge izmijenjenog financijskog plana, voditeljica 

računovodstva naglašava da je iz istih razloga došlo do promjene plana nabave te je istaknula 

električnu energiju, usluge čišćenja te promjene na predmetima nabave kao što su prijevozi, 

grafičko oblikovanje i sl. koja su izmijenjena zbog promjene dinamike izvršenja projektnih 

aktivnosti uzrokovane pandemijom virusa COVID-19.  

Izmjena plana nabave za 2020. poslan je članicama u materijalima za pripremu sjednice. 

 



Predsjednica daje na raspravu i glasovanje izmjenu plana nabave za 2020. 

  

Zaključak: Jednoglasno se usvaja izmjena plana nabave za 2020. 

 

Ad 7. Suglasnost s postupkom davanja na korištenje prostora Pogona Jedinstvo Hrvatskoj 

radioteleviziji 

Predsjednica daje riječ ravnateljici Centra. 

 

Ravnateljica Centra Janja Sesar informira članice Vijeća o upitu HRT-e za korištenja prostora velike 

i male dvorane Pogona Jedinstvo, a za potrebe snimanja obrazovne emisije o mladima i za mlade, 

što se uklapa u programske smjernice Centra. 

Iznijela je da će se ponuditi slobodni termini koji su ostali slobodni od strane korisnika prostora 

zbog činjenice da su programi reducirani zbog pandemije. Također će se formirati ponuda za 

naplatu korištenja prostora, obzirom na troškove režija, čišćenja i korištenja tehnike Pogona. 

Upravnom vijeću izneseni su troškovi korištenja prostora i tehnike, a konkretna cijena bit će 

formirana sukladno potrebama.  

Ukoliko dođe do dogovora, prihodovana sredstva uložit će se u daljnju djelatnost Centra i 

održavanje i unaprjeđenje prostora.  

 

Predsjednica daje upit na raspravu i glasovanje.  

 

Zaključak: Daje se suglasnost Centru da može dati na korištenje prostor HRT-u za snimanje u 

slobodnim terminima, uz naplatu. 

 

Ad 8. Informiranje o pokretanju postupka jednostavne nabave za čišćenje Pogona Jedinstvo 

Predsjednica daje riječ ravnateljici Centra. 

 

Ravnateljica Centra Janja Sesar informira članice Vijeća. Naime, dobavljač koji obavlja čišćenje u 

Pogonu Jedinstvo ušao je u sustav PDV-a, zbog čega je trebalo doći do promjene u ugovorenim 

uvjetima. No, dobavljač je u međuvremenu obavijestio Centar kako neće doći do promjene u 

promjeni ugovorene cijene, već će dobavljač uslugu vršiti i dalje pod istim uvjetima. Zbog toga 

neće biti potrebno pokretati novi postupak jednostavne nabave za čišćenje Pogona Jedinstvo.  

 

Vijeće je primilo na znanje ovu informaciju.  

 

Ad 9. Informiranje o situaciji s prostorom u ulici Kneza Mislava 11 

Predsjednica daje riječ ravnateljici Centra. 

 

Ravnateljica Centra Janja Sesar informira članice Vijeća o situaciji oko prostora u ulici Kneza 

Mislava 11. Naglasila je kako nisu napravljeni svi potrebni zahvati određeni brzim pregledom, a 

nije napravljen ni detaljni pregled zgrade koja je dobila žutu naljepnicu s oznakom „privremeno 

neuporabljivo“ s nužnim hitnim intervencijama. Ravnateljica je po tom pitanju više puta 

razgovarala s predstavnikom stanara kao i s voditeljem područne službe GSKG-a, a informacije o 

šteti u zgradi poslane su i vlasniku prostora, Ministarstvu državne imovine.  

Obzirom na to zatražena je pomoć od Gradskog ureda za kulturu da se nađe zamjenski prostor jer  

Se s dolaskom zime više neće moći koristiti prostore Pogona Jedinstvo za uredske poslove.  



Iz Gradskog ureda za kulturu došla je informacija o mogućnosti privremenog korištenja manjeg 

prostora od Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, u ulici Kneza Mislava 18. U narednim danima će 

se u suradnji s Uredom vezano uz to ispitati sve što je potrebno i poduzeti potrebne radnje.  

 

Ad 10. Informiranje o projektu rekonstrukcije zgrade Pogona Jedinstvo 

Predsjednica daje riječ ravnateljici Centra. 

 

Ravnateljica Centra Janja Sesar informira članice Vijeća oko projekta rekonstrukcije zgrade Pogona 

Jedinstvo i navodi kako je održan sastanak 25.09.2020. s predstavnicima Gradskog ureda za 

prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradskog ureda za 

kulturu, Gradskog ureda za programe i projekte Europske unije i Pogona, na kojem je, nažalost, 

ustanovljeno da je odbijen zahtjev za produljenje građevinske dozvole i da se trenutno ništa ne 

može poduzeti po tome pitanju. To se dogodilo jer su promijenjeni uvjeti za provedbu zahvata u 

prostoru određeni lokacijskom dozvolom iz 2014. godine, a u skladu s kojom je izdana građevinska 

dozvola 2017. godine. Obzirom da nije donesen UPU Potez uz Savu južno uz ulicu Prisavlje, po 

predmetu se ne može postupati. Na sastanku je zaključeno da će Gradski ured za kulturu pokrenuti 

aktivnosti prema Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj grada za provjerom mogućnosti 

izrade UPU-a.  

Ravnateljica je s velikim žaljenjem primila vijest o nemogućnosti produljenja građevinske dozvole i 

naglasila da je priprema projekta rekonstrukcije bila vrlo dugotrajan i opsežan proces koji je 

uključivao mnogo resursa te kako se sada mora pristupiti pronalaženju daljnjeg rješenja problema 

neadekvatne prostorne infrastrukture Pogona.  

Upravno vijeće primilo je na znanje ove vijesti i izrazilo žaljenje da se uredi koji su bili uključeni u 

proces ishođenja dozvole, kao i u čitav proces izrade i vođenja projekta rekonstrukcije zgrade 

Pogona Jedinstvo, nisu na vrijeme konzultirali te više nema mogućnosti očitovanja ili žalbi na 

doneseno rješenje.   

O ovoj vijesti je na sastanku izvijestila pročelnicu Gradskog ureda za kulturu, gospođu Milanu 

Vuković Runjić.  

 

Sjednica je završena u 15.50 sati. 

 

U Zagrebu, 01. listopada 2020. 

 

 

Zapisničarka:        Predsjednica Upravnog vijeća: 

 

 

Graciella Bokor                   Miljenka Buljević 


