
POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade  

Kneza Mislava 11, Zagreb 

KLASA: 003-05/22-01/ 

URBROJ: 2402-6014/01-22- 

 

ZAPISNIK 

 

s 15. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća 

Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade  

(broj sjednice 15-02/2022) 

 

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je zamjenica predsjednice 

Vijeća Laura Topolovšek (u daljnjem tekstu: zamjenica predsjednica) 11. veljače 2022. g. 

 

Sjednica se održava u utorak, 14. veljače 2022. elektronskim putem, putem Zooma. 

 

Sjednica je započela u 14:06 sati. 

 

Nazočne članice Vijeća:  

1. Laura Topolovšek – zamjenica predsjednice, 

2. Sonja Soldo – članica. 

  

Zamjenica predsjednice Laura Topolovšek otvara sjednicu s obzirom da Miljenka Buljević 

više nije predsjednica Upravnog vijeća. 

 

Ostali nazočni bez prava odlučivanja: 

1. Janja Sesar – ravnateljica Centra,  

2. Maja Brkić – 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 14. 

sjednicu Vijeća te predlaže sljedeći dnevni red: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Utvrđivanje zapisničara 

2. Usvajanje dnevnog reda 

3. Odluka o pokretanju postupka nabave usluga čišćenja. 

4. Razno 

 

Ad 1. Utvrđivanje zapisničara 

Predsjednica za zapisničarku predlaže Maju Brkić. Pristupa se glasanju. Članice Vijeća slažu 

se s predloženim. 

 

Zaključak: Prijedlog se jednoglasno usvaja te se Maja Brkić 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 pokretanju postupku nabave usluga čišćenja 

Predsjednica daje riječ ravnateljici Janji Sesar. Ravnateljica ukratko objašnjava materijale 

koji su poslani Upravnom vijeću na pregled. Riječ je o Pozivu na dostavu ponuda i Izjavi o 

istinitosti podataka. Također, naglašava da se stavka čišćenja povećala zbog korone.  

Upravno vijeće odlučuje o ovoj stavci jer je iznos nabave u kategoriji 30.000 – 70.000 kn. 

Predmet nabave je isti kao i prošle godine (mijenjane su sitnice – zatražilo se pranje toplom 

vodom) te se od kandidata traži da dostave popunjen obrazac o istinitosti podataka te potvrdu 

o upisu u odgovarajući registar.  

Javni poziv će biti objavljen na stranici POGON-a te će se tvrtkama za čišćenje poslati 

poveznica na stranicu Centra kako bi se mogli javiti na Poziv. Poziv će trajati 8 dana i nakon 

toga će se sazvati Upravno vijeće kako bi ih se informiralo o provedenom postupku nabave.  

 

Zamjenica predsjednica daje prijedlog da se usvoji pokretanje poziva za javnu nabavu. 

Zaključak: Jednoglasno odobreno pokretanje poziva za javnu nabavu.  

 

Ad 4. Razno 

Ravnateljica govori kako je Miljenka Buljević dala zahtjev za razrješenje te se izuzela iz ove 

sjednice. Suosnivač će na sljedećoj skupštini odabrati novog člana/icu Upravnog vijeća.  

 

Sjednica je završena u 17:23 sati. 

 

U Zagrebu, 14. veljače 2022. 

 

 Zapisničarka:      Zamjenica predsjednice Upravnog vijeća: 

 Maja Brkić         Laura Topolovšek 


