
POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade  

Kneza Mislava 11, Zagreb 

KLASA: 003-05/20-01/01 

URBROJ: 2402-6014/01-20-9 

 

ZAPISNIK 

 

s 3. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća 

Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade 

(broj sjednice 03-09/2020) 

 

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

Buljević (u daljnjem tekstu: Predsjednica) 30. studenog 2020. g. 

 

Sjednica se održava u četvrtak 3. prosinca 2020. pomoću elektroničkih sredstava, putem 

platforme Zoom. 

 

Sjednica je započela u 14:00 sati. 

 

Nazočne članice Vijeća:  

1. Miljenka Buljević – predsjednica, 

2. Laura Topolovšek – zamjenica predsjednice, 

3. Sonja Soldo – članica. 

  

Ostali nazočni bez prava odlučivanja: 

1. Janja Sesar – ravnateljica Centra,  

 

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

te konstatira da je osiguran kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i otvara 3. 

sjednicu Vijeća te predlaže sljedeći dnevni red: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika s prijašnje dvije sjednice 

2. Utvrđivanje zapisničara 

3. Usvajanje dnevnog reda 

4. Prijedlog financijskog plana 2021.-2023. 

5. Razno 

 

Iako nije navedena u pozivu, predsjednica predlaže da se kao 1. točka dnevnog reda doda 

verifikacija zapisnika s prijašnje sjednice. 

Nitko od članica nema primjedbi na prijedlog te se isti jednoglasno usvaja. 

 

 



Ad 1. Verifikacija zapisnika s prijašnje sjednice 

 

Zapisnik 1. i 2. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća jednoglasno verificiraju sve članice 

Upravnog vijeća. 

 

Ad 2. Utvrđivanje zapisničara 

Za zapisničarku se predlaže Janja Sesar. Pristupa se glasanju. Članice Vijeća slažu se s 

predloženim. 

 

Zaključak: Prijedlog se jednoglasno usvaja te se Janja Sesar određuje za zapisničara. 

 

Ad 3. Usvajanje dnevnog reda 

Predsjednica predlaže dnevni red. Nitko nema primjedbi na dnevni red niti dodatnih 

prijedloga za nadopunu.  

 

Zaključak: Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 4. Prijedlog financijskog plana 2021.-2023. 

Predsjednica daje riječ ravnateljici Janji Sesar. 

 

Ravnateljica je e-mailom obavještavala članice Upravnog vijeća o tijeku unošenja 

Financijskog plana Centra 2021.-2023. u novi sustav.  

Ravnateljica obrazlaže prijedlog financijskog plana za razdoblje 2021.-2023. godine, u koji 

sada unutar limita, koje je Centar dobio od GUK-a u ukupnom iznosu od 1.348.000,00, ulaze 

redovna i programska sredstva iz nadležnog proračuna. U plan je uneseno 50.000,00 kn 

programskih sredstava, što je manje od iznosa koji Centar inače dobiva. Ukoliko programska 

sredstva iz nadležnog proračuna budu drugačija od unesenog iznosa, plan će se mijenjati 

rebalansom. Pritom treba naglasiti kako Pogon u okviru redovne djelatnosti ispunjava misiju 

Centra, a programska se sredstva odnose na programe razvoja publike, program podrške 

izvedbenim umjetnicima te programe međunarodne suradnje, među kojima su i europski 

projekti koje Centar provodi, a za koje je neophodno sufinanciranje.    

Nadalje navodi kako odobreni limit za redovnu djelatnost nije dovoljan za sve plaće i 

potrebne materijalne troškove, zbog čega su linearno smanjene sve stavke kod kojih je to bilo 

moguće, kako bi se u što većoj mjeri omogućilo funkcioniranje Centra.    

Značajno su povećane stavke energije i čišćenja, zbog toga što je ugrađeno grijanje na struju 

u jednom dijelu zgrade te zbog pojačanih potreba čišćenja zbog Covida-19.  

Također, završava jedan europski projekt i započinje novi te ćemo i dalje biti u mogućnosti 

zaposliti dvije osobe na nepuno radno vrijeme, a koje će biti financirane europskim 

sredstvima. Nažalost, zbog nedostatnog financiranja, nakon isteka projekta „Svi za Pogon – 

Pogon za sve“ 30.11.2020., Centar više neće biti u mogućnosti zaposliti voditelja tehnike.  

Zbog svega navedenog, gradski proračun za redovnu djelatnost je po pitanju materijalnih 

troškova prenapregnut i nema nikakvog manevarskog prostora za daljnje redukcije. Ukoliko 

bude izmjene od strane Gradskog ureda za financije, ravnateljica će obavijestiti Upravno 

vijeće o svakoj izmjeni.  



Predsjednica daje prijedlog plana na usvajanje te se pristupa glasanju. 

 

Zaključak: Financijski plan za 2021.-2023. se jednoglasno usvaja. 

 

Ad 5. Razno 

Nitko nema tema i prijedloga za ovu točku. 

 

Sjednica je završena u 16:00 sati. 

 

U Zagrebu, 3. prosinca 2020. 

 

 Zapisničarka:       Predsjednica Upravnog vijeća: 

   Janja Sesar                 Miljenka Buljević 

 


