
POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade 

Kneza Mislava 11, Zagreb

KLASA: 003-05/22-01/01

URBROJ: 2402-6014/01-22-03

ZAPISNIK

s 16. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća

Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade

(broj sjednice 16-03/2022)

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

predsjednice  Vijeća  Laura  Topolovšek  (u  daljnjem  tekstu:  zamjenica

predsjednice) 25. veljače 2022. g.

Sjednica se održava u ponedjeljak, 28. veljače 2022., elektronskim putem,

putem platforme Zoom.

Sjednica je započela u 15:07 sati.

Nazočne članice Vijeća: 

1. Laura Topolovšek – zamjenica predsjednice,

2. Sonja Soldo – članica

3. Matija Mrakovičić – članica 

 



Ostali nazočni bez prava odlučivanja:

1. Janja Sesar – ravnateljica Centra, 

2. Maja Brkić – tajnica – administrativna referentica

Na  početku  sjednice  zamjenica  predsjednice  pozdravlja  sve  nazočne,

utvrđuje prisutnost članica Vijeća te konstatira da je osiguran kvorum za

pravovaljano  raspravljanje  i  odlučivanje  i  otvara  16.  sjednicu  Vijeća  te

predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje zapisničara 

2. Usvajanje dnevnog reda 

3. Donošenje odluke o postupku nabave usluga čišćenja 

4. Razno 

Ad 1. Utvrđivanje zapisničara

Zamjenica predsjednice 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

Zamjenica  predsjednice  predlaže  dnevni  red.  Nema  prijedloga  za

izmjenom i dopunom dnevnog reda. Pristupa se glasanju.

Zaključak: Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 3. . Odluka o postupku nabave usluga čišćenja 



Zamjenica predsjednice daje riječ ravnateljici Janji Sesar koja objašnjava

kako  je  protekla  procedura.  Nakon  toga  riječ  preuzima  Maja  Brkić,

administrativna  referentica  –  tajnica  koja  je  članica  Povjerenstva  te

detaljno  opisuje  tijek  postupka  nabave.  Poziv  za  dostavu  ponuda  je

objavljen  15.  veljače  2022.  na  internetskim  stranicama  Pogona  te  je

informacija o otvorenom natječaju proslijeđena na 28 mail adresa tvrtki

koje se bave čišćenjem poslovnih prostora, a koje smo pronašli istražujući

Internet.

Rok za dostavu ponuda je bio 22. veljače 2022. do 24 h. U predviđenom

roku  ponudu  su  poslala  tri  poslovna  subjekta  koji  su  ujedno  jedini  i

odgovorili na poslanu obavijest o objavljenom Pozivu na našoj internetskoj

stranici.

Od  tri  subjekta,  dva  su  poslala  ponude  koje  zadovoljavaju  navedene

kriterije i traženu dokumentaciju. 

To su Smartclean, uslužni obrt i Adria grupa d.o.o. Treći subjekt RI – TA Pro

j.d.o.o. nije dostavio svu traženu dokumentaciju.

Obzirom na ispunjene formalne uvjete natječaja i na temelju evaluacije,

Povjerenstvo  predlaže  odabir  poslovnog  subjekta:  Smartclean,  uslužni

obrt. Kod odabira je u obzir uzeta cijena pojedinačnog čišćenja (sa i bez

PDV – a) te čisti li se ručno. 

Zaključak: Jednoglasno se  usvaja prijedlog Povjerenstva i donosi odluka

o odabiru Smartclean, uslužnog obrta 

Ad. 4 Razno

Nije bilo tema.

Sjednica je završena u 15:30 sati.

U Zagrebu, 25. veljače 2022.



 Zapisničarka: Zamjenica  predsjednice

Upravnog vijeća:

 Maja Brkić                Laura Topolovšek


