
POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade  

Kneza Mislava 11, Zagreb 

KLASA: 003-05/21-01/01 

URBROJ: 2402-6014/01-21-7 

 

ZAPISNIK 

 

s 11. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća 

Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade 

(broj sjednice 11-07/2021) 

 

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

Buljević (u daljnjem tekstu: Predsjednica) 11. listopada 2021. g. 

 

Sjednica se održava u srijedu, 13. listopada 2021. pomoću elektroničkih sredstava, putem 

Zooma. 

 

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,  

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 11. 

sjednicu Vijeća te predlaže sljedeći dnevni red: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Utvrđivanje zapisničara 

2. Usvajanje dnevnog reda 

3. Usvajanje prijedloga financijskog plana 2022.-2024. 

4. Usvajanje rebalansa proračuna za 2021. godinu 

5. Odluka o pokretanju natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme za tajnika – 

administrativnog referenta 

6. 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. 

Pristupa se glasanju. 

 

Zaključak: Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 3. Usvajanje prijedloga financijskog plana 2022.-2024. 

Predsjednica daje riječ voditeljici računovodstva Gracielli Bokor. 

Voditeljica računovodstva navodi da je sve planirano sukladno proračunu i pravilniku te se 

nastojalo napraviti što više ušteda. Limit koji je dobiven od nadležnog proračuna je 

1.420.000,00 kn za svaku godinu, a u koji ulaze programska sredstva i redovna djelatnost, te 

je financijski plan za navedeno razdoblje uklopljen u navedeni limit. Na to se nadodaju drugi 

izvori financiranja te dolazimo do ukupnih iznosa od 1.782.000,00 kn za 2022. godinu, 

1.976.000,00 kn za 2023. godinu te 1.645.000,00 kn za 2024. godinu. Razlika između 

navedenih godina nastaje na programskim sredstvima financiranima od međunarodnih 

organizacija. Potom voditeljica objašnjava planirane prihode i rashode za svaku godinu po 

kontima te izvorima. 

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

prijedlog financijskog plana 2022.-2024. na usvajanje te se pristupa glasanju. 

 

Zaključak: Prijedlog financijskog plana 2022.-2024. je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 4. Usvajanje rebalansa proračuna za 2021. godinu 

Predsjednica daje riječ voditeljici računovodstva Gracielli Bokor. 

Voditeljica računovodstva prolazi sve stavke rebalansa prateći dokumentaciju koja je 

članicama poslana prije sjednice. Navodi kako je najveća ušteda ove godine nastala na 

energiji, gdje je inicijalno predviđen rashod od 126.000,00 kn zbog novog grijanja, a trenutni 

realni okvir je 97.000,00 kn. Nadalje, uštedilo se na ostalim uslugama jer se inicijalno stavio 

veći iznos pretpostavljajući veći broj čišćenja zbog situacije s Covidom. S druge pak strane, 

na tekućem i investicijskom održavanju je inicijalno stavljeno 31.000,00 kn, a trebalo nam je 

69.000,00 kn zbog ugradnje ventilacije, unaprjeđenja grijanja i sl. Kod općih prihoda redovne 

djelatnosti imamo povećanje od 45.000,00 kn zbog plaća i materijalnih troškova.  

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

rebalans proračuna za 2021. godinu na usvajanje te se pristupa glasanju. 

 

Zaključak: Rebalans proračuna za 2021. godinu je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 5. Odluka o pokretanju natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme za tajnika – 

administrativnog referenta 

Predsjednica daje riječ ravnateljici Janji Sesar. 



Za ovu godinu je dobiveno odobrenje od Grada Zagreba za zapošljavanje tajnika na 

neodređeno, puno radno vrijeme. Trenutnoj tajnici Božani Bajan ugovor traje do 17. prosinca 

2021. te je plan da se otvori natječaj za navedeno radno mjesto u što kraćem roku. Natječaj, 

koji je poslan članicama prije sjednice na čitanje, je sastavljen po uzoru na prijašnje natječaje 

s određenim promjenama i dodacima. Obzirom da se radi o zapošljavanju na neodređeno 

vrijeme, Vijeće u konačnici potvrđuje izabranog kandidata te Upravno vijeće može predložiti 

članove Povjerenstva za provedbu natječaja. 

Predsjednica daje tekst natječaja na usvajanje te predlaže da natječaj traje od 15. listopada do 

2. studenog 2021. Nadalje, predsjednica predlaže da članice Povjerenstva budu Janja Sesar, 

Graciella Bokor i Božana Bajan te se pristupa glasanju. 

 

Zaključak: Članice se slažu s natječajem i trajanjem natječaja. Nadalje, slažu se i s 

prijedlogom za članove Povjerenstva te jednoglasno donose  

 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja 

za radno mjesto tajnik/ica – administrativni/a referent/ica 

 

I. 

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto tajnik/ica – administrativni/a 

referent/ica u sastavu: 

1. Janja Sesar 

2. Graciella Bokor 

3. Božana Bajan 

 

Obrazloženje 

 

Natječaj će biti objavljen u razdoblju od 15. listopada do 2. studenog 2021. te će Povjerenstvo 

provesti radnje potrebne za njegovu provedbu. 

Nakon isteka roka za prijavu Povjerenstvo će pristupiti otvaranju pristiglih koverti te će 

pozvati na testiranje one kandidate koji su zadovoljili formalne kriterije. Nadalje, kandidate 

koji zadovolje pismenu provjeru će pozvati na razgovor. 

Na temelju navedenoga, Povjerenstvo će Upravnom vijeću predložiti kandidata koji najviše 

odgovara traženom radnom mjestu.   

 

Ad 6. Razno 

Nitko nema tema za ovu točku. 

 

Sjednica je završena u 16:00 sati. 

 

U Zagrebu, 13. listopada 2021. 

 

 Zapisničarka:       Predsjednica Upravnog vijeća: 

 Božana Bajan                Miljenka Buljević 


