
POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade  

Kneza Mislava 11, Zagreb 

KLASA: 003-05/21-01/01 

URBROJ: 2402-6014/01-21-2 

 

ZAPISNIK 

 

sa 6. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća 

Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade 

(broj sjednice 06-02/2021) 

 

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

Buljević (u daljnjem tekstu: Predsjednica) 10. veljače 2021. g. 

 

Sjednica se održava u petak 12. veljače 2021. pomoću elektroničkih sredstava, putem e-

maila. 

 

Sjednica je započela u 12:26 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. Božana Bajan – tajnica – administrativna referentica. 

 

DNEVNI RED 

 

Predsjednica pozdravlja sve nazočne i otvara 6. sjednicu Vijeća. Predsjednica mailom, koji 

šalje članicama Vijeća i ostalim sudionicima sjednice, otvara sjednicu te traži da se očituju za 

svaku od sljedećih točki dnevnog reda:  

 

1. Utvrđivanje zapisničara – Predsjednica predlaže da zapisničarka bude Božana Bajan, 

2.  Usvajanje dnevnog reda – slažu li se s njim, ne slažu ili su suzdržane 

3.  Odluka o postupku nabave usluga čišćenja – Predsjednica predlaže donošenje Odluke 

o postupku nabave usluga čišćenja prema poslanoj dokumentaciji. 

 

Odgovor se tražio putem e-maila, 12. veljače 2021., u vremenu od 12 do 14 h. 

Sve su članice Upravnog vijeća glasale, i to: 

1. Sonja Soldo – mailom 12. veljače 2021. u 12:44 h, 

2. Miljenka Buljević – mailom 12. veljače 2021. u 13:00 h, 

3. Laura Topolovšek – mailom 12. veljače 2021. u 13:35 h. 



 

Ad 1. Utvrđivanje zapisničara 

Članice Vijeća su u svojim odgovorima navele da su suglasne s prijedlogom da Božana Bajan 

bude zapisničarka. 

  

Zaključak: Prijedlog jednoglasno usvojen te je Božana Bajan određena za zapisničarku. 

 

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda 

Članice Vijeća su u svojim odgovorima navele da su suglasne s dnevnim redom te nisu imale 

prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda.  

 

Zaključak: Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 3. Odluka o postupku nabave usluga čišćenja 

Članicama je dan prije sjednice poslana sva dokumentacija vezana uz natječaj. Točnije, 

poslan im je poziv za dostavu ponuda objavljen 2. veljače 2021., dvije pristigle ponude s 

evaluacijama istih od RI-TA Pro j.d.o.o. i Smartclean, uslužni obrt, poslana je tablica s 

bodovanjem te Zapisnik o zaprimanju i evaluaciji ponuda Povjerenstva. 

Predsjednica je predložila da se donese Odluka o postupku nabave usluga čišćenja prema 

poslanoj dokumentaciji gdje se kao najpovoljnija ponuda izabire RI-TA Pro j.d.o.o. te su 

članice u svojim odgovorima navele kako su suglasne s tim. 

 

Zaključak: Članice nemaju primjedbi te su suglasne s izborom. RI-TA Pro j.d.o.o. se 

jednoglasno izabire za daljnje čišćenje Jedinstva. 

 

Sjednica je završena u 13:37 sati. 

 

U Zagrebu, 12. veljače 2021. 

 

 Zapisničarka:       Predsjednica Upravnog vijeća: 

 Božana Bajan                Miljenka Buljević 

 


