
POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade  

Kneza Mislava 11, Zagreb 

KLASA: 003-05/20-01/01 

URBROJ: 2402-6014/01-20-10 

 

ZAPISNIK 

 

s 4. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća 

Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade 

(broj sjednice 04-10/2020) 

 

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

Buljević (u daljnjem tekstu: Predsjednica) 16. prosinca 2020. g. 

 

Sjednica se održava u srijedu 23. prosinca 2020. pomoću elektroničkih sredstava, putem 

Zoom platforme. 

 

Sjednica je započela u 09:00 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,  

2. Graciella Bokor – voditeljica računovodstva, 

3. Božana Bajan – tajnica – administrativna referentica. 

 

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

te konstatira da je osiguran kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i otvara 4. 

sjednicu Vijeća te predlaže sljedeći dnevni red: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Utvrđivanje zapisničara 

2. Usvajanje dnevnog reda 

3. Donošenje financijskog plana ustanove za 2021-2023. godinu 

4. Donošenje godišnjeg programa rada i razvoja Centra za 2021. godinu 

5. Donošenje plana nabave za 2021. godinu 

6. Usvajanje rebalansa dijela proračuna ustanove financiranog iz gradskog proračuna  

7. Razno 

 

 



Ad 1. Utvrđivanje zapisničara 

Predsjednica za zapisničarku predlaže Božanu Bajan. Pristupa se glasanju. Članice Vijeća 

slažu se s predloženim. 

 

Zaključak: Prijedlog se jednoglasno usvaja te se Božana Bajan određuje za zapisničarku. 

 

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda 

Predsjednica predlaže dnevni red. Nema prijedloga za izmjenom i dopunom dnevnog reda.  

 

Zaključak: Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 3. Donošenje financijskog plana ustanove za 2021.-2023. godinu. 

Predsjednica daje riječ voditeljici računovodstva Gracielli Bokor. 

Voditeljica računovodstva kratko prezentira Financijski plan za 2021.-2023 godinu jer je 

kompletan plan, neizmijenjen kao  prijedlog Upravno vijeće već  ranije usvojilo. 

Ravnateljica je podsjetila vijeće na činjenicu da je proračun u ovim okvirima za Pogon 

prenapregnut odnosno limiti od ukupno 1.348.000,00 kuna u čijem okviru se sada nalaze i 

programska sredstva u iznosu od samo 50.000,00 kuna što je više nego dvostruko manje od 

sredstava koja su nam potrebna. Prema uputama Gradskog ureda za kulturu i financije, 

nadamo se da će se po potpisanim Ugovorima od strane različitih vijeća taj iznos korigirati na 

više. 

Voditeljica računovodstva nastavlja da su financijski planovi obrađeni i konsolidirani u 

Proračun  Grada Zagreba 2021-2023.godine, koji je usvojen na Skupštini Grada Zagreba 

15.prosinca 2020.g., i kao takvi vraćeni u aplikaciju  u kojoj su ih korisnici izrađivali 

odnosno na  usvajanje članovima Upravnog vijeća. Rok za usvajanje je 31.12.2020.  

Upravno vijeće obvezno je usvojiti financijski plan na razini podskupine (treća razina 

računskog plana), a projekcije na razini skupine (druga razina računskog plana). 

Nakon prezentiranja nitko od članica nema pitanja i primjedbi. Predsjednica daje Financijski 

plan za 2021. na usvajanje te se pristupa glasanju. 

 

Zaključak: Financijski plan za 2021. je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 4. Donošenje godišnjeg programa rada i razvoja Centra za 2021. godinu 

Predsjednica daje riječ ravnateljici Janji Sesar. 

Ravnateljica prezentira Godišnji plan rada i razvoja Centra za 2021. godinu. Navodi kako je u 

trenutnoj situaciji poprilično teško dugoročno planirati, obzirom da je teško prognozirati 

daljnji tijek pandemije, kao i dovršetak sanacije šteta nastalih u potresu.  

No, planirane su sve aktivnosti Centra, a u slučaju nemogućnosti održavanja programa uživo 

s publikom, dio će se realizirati online. Centar raspolaže velikim unutarnjim i vanjskim 

prostorom, što omogućava da se čak i uz vrlo stroge epidemiološke mjere održi velika većina 

programa. Ravnateljica prolazi kroz sve planirane aktivnosti te navodi da će u idućoj godini 

Pogon i dalje biti platforma za podršku programima organizacija kulture i mladih. Navodi 

kako je Pogon – Jedinstvo već sada rezerviran veliki dio 2021. godine. Na program prostorne 

i tehničke podrške koji je misija Centra, nadovezuje se i program podrške izvedbenim 

umjetnicima Pogonator 2021 te aktivnosti razvoja publike i edukacija na polju tehničke 



produkcije koji će se kroz više programa nastaviti u sljedećoj godini (Jedinstvena vrtna 

zabava, 5.godina vrta u dvorištu Pogona Jedinstvo, Pogonov inkubator). U suradnji s 

Galerijom Nova koncipiran je i prijavljen za dobivanje sredstava projekt „NOVAci“ koji će 

pružiti platormu za postavljanje izložbi mladim kustosima.  

Osim toga, Pogon nastavlja s intenzivnim aktivnostima u polju međunarodne suradnje i to 

kroz projekte Reshape koji završava sredinom godine te novi projekt „Stronger Peripheries: A 

Southern Coalition“, a koji na sjednici ukratko predstavlja voditeljica programa međunarodne 

suradnje, Sonja Soldo. Ukoliko bude moguće, nastavit će se i realizacija rezidencijalnog 

programa razmjene umjetnika u suradnji s Akademie Schloss Solitude u Stuttgartu. Također, 

započet će se s provedbom projekta „Regional Lab: New Culture Spaces and Networks as 

drivers of an Innovative and Sustainable Bottom-up Development of Regional Collaboration / 

REG.lab“ u partnerstvu sa Savezom udruga Operacija grad i drugim partnerima iz regije.  

Nadalje, ravnateljica obrazlaže situaciju s prostorima za sljedeću godinu. Na lokaciji u  

Mislavovoj 11 još uvijek nije napravljen detaljni pregled niti su obavljeni svi potrebni radovi 

sanacije, utvrđeni brzim pregledom. Zbog toga će se prostor samo djelomično koristiti, u 

skladu s mogućnostima i mjerama. Uz pomoć Gradskog ureda za kulturu na privremeno 

korištenje dobiven je prostor u Mislavovoj 18, a kojim upravlja KD Vatroslav Lisinski. 

Prostor će se koristiti za ured, a uz dogovor s upraviteljem prostora i Gradom postoji 

mogućnost uređivanja podrumskog prostora za neke od aktivnosti korisnika.  

Zgrada Pogona Jedinstvo (Trnjanska struga 34) kontinuirano radi te ćemo je i dalje održavati 

u okviru financijskih gabarita kojima raspolažemo. U 2021. godini potrebno je napraviti novi 

plan sanacije zgrade Pogona Jedinstvo kako bi se stvorili adekvatni uvjeti za rad umjetnika i 

organizacija s nezavisne kulturne scene.    

 

Nakon prezentiranja nitko od članica nema pitanja i primjedbi. Predsjednica daje Godišnji 

program rada i razvoja centra za 2021. na usvajanje te se pristupa glasanju. 

 

Zaključak: Godišnji plan rada i razvoja Centra za 2021. godinu je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 5. Donošenje plana nabave za 2021. godinu 

Predsjednica daje riječ voditeljici računovodstva. 

Voditeljica računovodstva ističe da je Plan nabave obvezni planski dokument koje je Pogon 

kao naručitelj dužan izraditi za svaku proračunsku-poslovnu godinu. Godišnji Plan nabave za 

2021.g je napravljen što je detaljnije moguće kako bi se osigurala potpuna transparentnost.  

Plan nabave sadrži osnovne informacije o postupcima nabave, predmetima nabave, njihovim 

procijenjenim vrijednostima i drugim podacima koji su propisani Pravilnikom. Voditeljica 

računovodstva prezentira Plan nabave za 2021.godinu uz pojašnjenje pojedinih stavaka.  

Nakon prezentiranja nitko od članica nema pitanja i primjedbi. Predsjednica daje Plan na 

usvajanje te se pristupa glasanju. 

 

Zaključak: Plan nabave za 2021. godinu je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 6. Usvajanje rebalansa dijela proračuna ustanove financiranog iz gradskog proračuna 



Predsjednica daje riječ voditeljici računovodstva. 

 

Voditeljica računovodstva ističe nužnost izmjena proračunskih iznosa odnosno njihovo 

smanjenje/povećanje u odnosu prema planu proračuna donesenom na kraju 2019. godine. 

Tada se neke stavke nisu mogle realno procijeniti, odnosno povećanje izdataka na određenim 

skupinama. Rebalansom smo uvrstili naknadne promjenama na stavkama rashoda  i 

uravnotežili proračun. Voditeljica računovodstva objašnjava na kojim stavkama su se smanjili 

a na kojima povećali iznosi rashoda.  

 

Nakon prezentiranja nitko od članica nema pitanja i primjedbi. Predsjednica daje rebalans na 

usvajanje te se pristupa glasanju. 

 

Zaključak: Rebalans dijela proračuna ustanove financiranog iz gradskog proračuna je 

jednoglasno usvojen. 

 

Ad 7. Razno 

Nitko nema tema i prijedloga za ovu stavku. 

 

Sjednica je završena u 10:30 sati. 

 

U Zagrebu, 23. prosinca 2020. 

 

 Zapisničarka:       Predsjednica Upravnog vijeća: 

 Božana Bajan                Miljenka Buljević 

 


