
POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade  

Kneza Mislava 11, Zagreb 

KLASA: 003-05/20-01/01 

URBROJ: 2402-6014/01-20-7 

 

ZAPISNIK 

 

s konstituirajuće sjednice 2. saziva Upravnog vijeća 

Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade 

(broj sjednice 01-07/2020) 

 

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće), sazvala je ravnateljica Pogona Janja 

Sesar (u daljnjem tekstu: Ravnateljica) 13. studenog 2020. g. 

 

Sjednica se održava u ponedjeljak 16. studenog 2020. u Pogonu – Zagrebačkom centru za 

nezavisnu kulturu i mlade, Kneza Mislava 11, Zagreb (u daljnjem tekstu: Centar).  

 

Sjednica je započela u 13:00 sati. 

 

Nazočne članice Vijeća:  

1. Miljenka Buljević – članica, 

2. Laura Topolovšek – članica, 

3. Sonja Soldo – članica. 

  

Ostali nazočni bez prava odlučivanja:  

1. Janja Sesar – ravnateljica,  

2. Božana Bajan – tajnica-administrativna referentica. 

 

Određeno je da će zapisničarka biti Božana Bajan te se svi nazočni slažu.  

 

Utvrđuje se prisutnost članica Vijeća te konstatira da je osiguran kvorum za pravovaljano 

raspravljanje i odlučivanje i otvara se konstituirajuća sjednica Vijeća. Predložen je sljedeći 

dnevni red: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Utvrđivanje članova i konstituiranje Upravnog vijeća Centra 

2. Izbor predsjedavajuće 

3. Usvajanje dnevnog reda 

4. Izbor predsjednice i zamjenice predsjednice 

5. Otvaranje prijava za mjesto ravnatelja Centra i utvrđivanje ispunjenja uvjeta natječaja 

 

Ad 1. Utvrđivanje članova i konstituiranje Upravnog vijeća Centra  

Miljenka Buljević, dosadašnja predsjednica Vijeća daje riječ Ravnateljici. 



 

Ravnateljica konstatira da su stigle sve odluke o imenovanjima članova Upravnog vijeća, 

čime su stvoreni uvjeti za konstituiranje 2. Saziva Upravnog vijeća Centra. Mandat članicama 

teče od 2. studenog 2020.  

 

Ad 2. Izbor predsjedavajuće 

Članice Vijeća su se složile da sjednicom, do izbora predsjednika Vijeća, predsjeda najstarija 

članica. 

 

Zaključak: Do izbora predsjednice jednoglasno je odlučeno da će sjednicom predsjedati 

Laura Topolovšek. 

 

Ad 3. Usvajanje dnevnog reda 

Laura Topolovšek predlaže dnevni red. Nema prijedloga za izmjenom i dopunom dnevnog 

reda te članice Vijeća glasaju za usvajanje dnevnog reda. 

 

Zaključak: Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 4. Izbor predsjednice i zamjenice predsjednice 

Za predsjednicu Vijeća kandidirala se Miljenka Buljević. Sonja Soldo i Laura Topolovšek 

javnim glasovanjem, dizanjem ruku glasaju za Miljenku Buljević. 

Za zamjenicu predsjednice Vijeća kandidirala se Laura Topolovšek. Sonja Soldo i Miljenka 

Buljević javnim glasovanjem, dizanjem ruku, daju svoj glas za Lauru Topolovšek. 

 

Zaključak: Miljenka Buljević jednoglasno je izabrana za predsjednicu Vijeća. 

Laura Topolovšek jednoglasno je izabrana za zamjenicu predsjednice Vijeća. 

 

Janja Sesar napušta sjednicu prije početka sljedeće točke dnevnog reda, a sjednicom dalje 

predsjeda izabrana predsjednica Miljenka Buljević. 

 

Ad 5. Otvaranje prijava za mjesto ravnatelja Centra i utvrđivanje ispunjenja uvjeta natječaja 

Tajnica – administrativna referentica izvijestila je članove Vijeća o pristiglim zamolbama. Na 

objavljeni natječaj pristigla je jedna zamolba, i to od: 

• Janje Sesar, Siget 15D, 10000 Zagreb. 

 

Vijeće pristupa otvaranju zatvorene omotnice. Zatvorenu omotnicu otvara predsjednica 

Vijeća te utvrđuje je li kandidatkinja priložila sve tražene dokumente i ispunjava li formalne 

uvjete natječaja. 

 

Vijeće je pri otvaranju omotnica utvrđivalo je li kandidatkinja: 

- imala svu traženu dokumentaciju 

- ispunjavala sve uvjete za radno mjesto ravnatelja 

 



Potrebni su priloženi dokumenti: dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika), dokaz o radnom 

stažu u djelatnostima kulture (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u 

matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne stariji od 3 mjeseca), 

dokaz o aktivnom znanju jednog stranog jezika (preslika potvrde škole stranih jezika ili 

preslika indeksa i drugi dokazi), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, 

osobne iskaznice ili elektronički zapis iz knjige državljana), uvjerenje nadležnog suda da se 

protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), vlastoručno potpisani 

životopis s opisom dosadašnjeg rada te vlastoručno potpisani prijedlog četverogodišnjeg 

programa rada i razvoja Centra. 

 

Utvrđuje se jednoglasno da je kandidatkinja Janja Sesar, Siget 15D, 10000 Zagreb: 

 zamolbu dostavila u roku, 

 priložila sve tražene dokumente. 

 

Zaključak: Vijeće je jednoglasno utvrdilo da kandidatkinja zadovoljava propisane uvjete 

natječaja. 

 

Vijeće jednoglasno donosi 

 

ODLUKU 

 

Poziva se na razgovor kandidatkinja za radno mjesto ravnatelja/ice koja zadovoljava sve 

uvjete: Janja Sesar. 

 

Kandidatkinja koja je ispunila uvjete biti će pozvana na razgovor u utorak 17. studenog 2020. 

g. u 16:00 h. 

 

Sjednica je završena u 14:50 sati. 

 

U Zagrebu, 16. studenog 2020. 

 

 Zapisničarka:       Predsjednica Upravnog vijeća: 

 Božana Bajan                Miljenka Buljević 


