
POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade  

Kneza Mislava 11, Zagreb 

KLASA: 003-05/21-01/01 

URBROJ: 2402-6014/01-21-8 

 

ZAPISNIK 

 

s 12. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća 

Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade 

(broj sjednice 12-08/2021) 

 

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

Buljević (u daljnjem tekstu: Predsjednica) 23. studenog 2021. g. 

 

Sjednica se održava u utorak, 30. studenog 2021. u Pogonu – Zagrebačkom centru za 

nezavisnu kulturu i mlade, Kneza Mislava 11. Članica Laura Topolovšek na sjednici sudjeluje 

pomoću elektroničkih sredstava, putem Zooma. 

 

Sjednica je započela u 13:00 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. 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 12. 

sjednicu Vijeća te predlaže sljedeći dnevni red: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Utvrđivanje zapisničara 

2. Usvajanje dnevnog reda 

3. Odluka o kandidatu za tajnika – administrativnog referenta 

4. Usvajanje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom i Popisa rokova čuvanja 

dokumentarnog gradiva 

5. Verifikacija zapisnika prijašnjih sjednica 

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. Odluka o kandidatu za tajnika – administrativnog referenta 

Predsjednica daje riječ ravnateljici Janji Sesar. 

Ravnateljica izvještava o postupku natječaja za radno mjesto tajnika – administrativnog 

referenta, koje je provodilo Povjerenstvo za provedbu natječaja izglasano na prethodnoj 

sjednici. Ukupno je zaprimljena 51 prijava kandidata, od kojih je 33 kandidata zadovoljilo 

formalne uvjete natječaja. Svi koji su zadovoljili uvjete natječaja pozvani su na testiranje koje 

se održalo 16. studenog 2021. Za prolazak testiranja bilo je potrebno ostvariti 60% točnosti 

testa, odnosno 21 bod. Na testiranje je pristupilo 23-oje kandidata od kojih je njih 18 

zadovoljilo navedeni prag te su bili pozvani na razgovor s Povjerenstvom. Razgovori su se 

održavali 22. i 23. studenog te su se odazvali svi pozvani kandidati. Povjerenstvo je 

ustanovilo kako kandidatkinja trenutno radi većinu poslova iz opisa traženog radnog mjesta te 

joj neće biti potreban dug period za prilagodbu i učenje. Nadalje, kandidatkinja je odlično 

riješila ispit, izrazito je motivirana te je završila Specijalistički diplomski stručni studij javne 

uprave na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Zbog svega navedenog, Povjerenstvo smatra da je 

ona najprikladniji kandidat za ovo radno mjesto. 

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

prijedlog o odabiru kandidatkinje Maje Brkić za radno mjesto tajnice – administrativne 

referentice na usvajanje te predlaže donošenje odluke. Pristupa se glasanju 

 

Zaključak: Jednoglasno se prihvaća prijedlog Povjerenstva te članice Vijeća jednoglasno 

donose sljedeću 

 

ODLUKU 

o odabiru kandidatkinje za radno mjesto tajnik/ica – administrativni/a referent/ica 

 

I. 

Nakon provedenog natječaja, za radno mjesto tajnik/ica – administrativni/a referent/ica se 

odabire kandidatkinja Maja Brkić. 

 

Obrazloženje 

 



Natječaj za radno mjesto tajnik/ica – administrativni/a referent/ica - jedan izvršitelj na 

neodređeno, puno radno vrijeme, objavljen je 15. listopada 2021. na mrežnim stranicama 

Centra, portalu Burza rada te na mojposao.hr. 

Kandidati koji su ispunili sve propisane uvjete natječaja te čije su prijave bile potpune i 

pravodobne, pozvani su na pismeno testiranje. Potom su kandidati, koji su zadovoljili prag od 

60% točnosti testa, tj. koji su imali minimalno 21 bod, pozvani na razgovor s Povjerenstvom 

za provedbu natječaja. Temeljem provedenog postupka, Povjerenstvo je utvrdilo kako je gore 

navedena kandidatkinja zadovoljila formalne uvjete natječaja, pokazala visoku motiviranost 

te zbog svog radnog iskustva i završenog obrazovanja najviše odgovara kriterijima za traženo 

radno mjesto. 

Na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja donesena je ova Odluka o odabiru 

kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno, puno radno vrijeme. 

Ugovor s kandidatkinjom će biti sklopljen na neodređeno vrijeme od 3. siječnja 2022. godine. 

 

Ad 4. Usvajanje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom i Popisa rokova čuvanja 

dokumentarnog gradiva 

Navedena dokumentacija je poslana članicama prije kako bi mogle istu pročitati i analizirati. 

Predsjednica daje riječ tajnici – administrativnoj referentici Božani Bajan. 

Tajnica navodi kako je navedena dokumentacija napravljena u suradnji s tvrtkom Plavi put 

j.d.o.o. koje je specijalizirana za sređivanje i dokumentiranje arhivske građe te izradu Pravila 

i Popisa. Zbog izmjene Zakona o arhivskom gradivu i arhivima te Pravilnika o upravljanju 

dokumentarnim gradivom izvan arhiva bili smo dužni napraviti izmjene koje se tiču rokova 

čuvanja i izlučivanja arhivske građe. Gospodin Branko Košpić je pripremio dokumentaciju 

koja je potom poslana u Državni arhiv u Zagrebu na provjeru i suglasnost, a koju smo i dobili 

za oba dokumenta. 

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

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom i Popis rokova čuvanja dokumentarnog 

gradiva godinu na usvajanje te se pristupa glasanju. 

 

Zaključak: Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom i Popis rokova čuvanja 

dokumentarnog gradiva su jednoglasno usvojeni. 

 

Ad 5. Verifikacija zapisnika prijašnjih sjednica 

Predsjednica stavlja zapisnik 9. sjednice na verifikaciju, koji je članicama prethodno poslan 

na pregled. Nitko nema primjedbi i prijedloga za navedeni zapisnik. 

 

Zaključak: Članice su suglasne sa zapisnikom te je zapisnik s 9. sjednice jednoglasno 

verificiran. 

 

Ad 6. Razno 

Ravnateljica navodi kako Pogon i dalje provodi aktualne epidemiološke mjere, u održavanju 

programa te djelovanju Centra općenito.    

Navodi kako i dalje inzistira na tome da se pokrenu hitne mjere sanacije na adresi Mislavova 

11 ili da se makar postavi skela zbog sigurnosti prolaznika i djelatnika koji povremeno dolaze 

u ured.  



Vezano uz Pogon Jedinstvo navodi kako je nakon dužeg čekanja i inzistiranja odobrena 

sanacija opasnih dijelova fasade zgrade te sanacija popucalih prozora, a što će biti pokriveno 

sredstvima iz pričuve.  

Na kraju navodi kako su za redovno djelovanje Centra isplaćeni materijalni troškovi tek do 6. 

mjeseca te da bi bez europskih projekata koje Pogon provodi i nešto vlastitih prihoda kojih je 

u proteklom periodu bilo jako malo, temeljno financijsko funkcioniranje Centra bilo 

ugroženo. 

 

Sjednica je završena u 14:15 sati. 

 

U Zagrebu, 30. studenog 2021. 

 

 Zapisničarka:       Predsjednica Upravnog vijeća: 

 Božana Bajan                Miljenka Buljević 


