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ZAPISNIK

s 18. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća

Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade

(broj sjednice 18-04/2022)

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

Predsjednica Vijeća Matija Mrakovčić (u daljnjem tekstu: predsjednica) 06. 

svibnja 2022. g.

Sjednica se održava u utorak, 10. svibnja 2022. uživo, na lokaciji Ulica 

Kneza Mislava 11.

Sjednica je započela u 10:06 sati.

Nazočne članice Vijeća: 

1. Matija Mrakovčić – predsjednica 

1. Laura Topolovšek – zamjenica predsjednice,

2. Sonja Soldo – članica.

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 18. sjednicu Vijeća te 

predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje zapisničara

2. Usvajanje dnevnog reda

3. Programska sredstva Grada Zagreba za 2022. godinu

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. Programska sredstva Grada Zagreba za 2022. godinu

Predsjednica daje riječ ravnateljici koja izvještava kako je od nadležnog 

ureda zaprimila mejl u kojem se traži da Upravno vijeće Centra donese 

odluku o odabiru programa ustanove koji će se realizirati u 2022., a 

sufinancirani su u sklopu Javnih potreba u kulturi Grada Zagreba te 

razmotri iznose za pojedine programe ukoliko je to potrebno.



Ravnateljica napominje kako je Pogon resursni centar te svakodnevno ima

program, neovisno o programima koje prijavljuje na natječaj za Javne 

potrebe u kulturi.  

Programi koje Pogon prijavljuje su na polju podrške i kapacitiranje 

nezavisne kulturne scene, podrške izvedbenim umjetnostima i na polju 

izgradnje i jačanja razvoja publike. Konkretno radi se dakle o programima 

prijavljenim na vijeće za kazališnu djelatnost, inovativne kulturno-

umjetničke prakse i djelatnost Centara za kulturu. Obzirom da ovo nije 

uobičajena procedura, ravnateljica je napomenula kako ona tumači da je 

ovaj zahtjev povezan sa Zakonom o konsolidiranom proračunu i sa 

činjenicom kako su ustanove pri pripremi plana za 2022. dobile tzv. 

„limite“ za programska sredstva, zbog čega odluke o visini sredstava nisu 

donesene u pojedinim vijećima. 

Također je napomenula kako je Upravno vijeće sve prijavljene programe 

odobrilo na sjednici krajem 2021. te se oni nalaze u Planu rada i razvoja 

Centra za 2022. godinu. 

Iznos programskih sredstava u odobrenom financijskom planu je 45.000 

kn i obuhvaća programe na vijeću za kazališnu djelatnost i djelatnost 

Centara za kulturu. Program NOVAci koji je prijavljen na vijeće za 

inovativne djelatnosti ovdje nije uvršten jer je 2021. bio isplaćen u sklopu 

međunarodne kulturne suradnje. Obzirom da nismo dobili drugačije upute,

tako je bilo očekivano i u 2022. 

Ravnateljica nadalje izlaže kako je u spomenutom mejlu iznos za 

prijavljene programe sada 52.000 kn (kao i u 2021. godini), no osim 

programa na vijeću za kazališnu djelatnost i vijeću za djelatnosti Centara 

za kulturu, on sada uključuje i program „NOVAci - mentoriranje i realizacija

prve izložbe mladih kustosa“ koji smo prijavili na vijeće za inovativne 

kulturno-umjetničke prakse. 

Ravnateljica je naglasila kako sve prijavljene programe Pogona radi već 

dulji niz godina te kako se program NOVAci prošle godine pokazao kao 

izuzetno važan i uspješan.  

Kako bi unutar navedenog financijskog okvira bilo moguće provesti svih 

pet programa Centra prijavljenih na natječaj za Javne potrebe u kulturi 

Grada Zagreba, ustanovila je kako je nužno smanjiti iznose za pojedine 

projekte.

Iznosi prijedlog provedbe na sljedeći način:

Djelatnost Centara za kulturu: 



1. Jedinstvena vrtna zabava – 10.000 kn

2. Urbano vrtlarenje u dvorištu Pogona Jedinstvo – 8.000 kn

3. Pogonov inkubator - edukacija tehničke produkcije u kulturi – 8.000 

kn

Kazališna djelatnost:

4. Pogonator - Programska i tehnička podrška kazališnim i plesnim 

projektima – 15.000 kn

Inovativne kulturno-umjetničke djelatnosti:

5. NOVAci - mentoriranje i realizacija prve izložbe mladih kustosa – 

11.000 kn 

Članica Vijeća Sonja Soldo navodi kako je „limit“ za programska sredstva 

nedostatan i kako, nas to, nažalost, stavlja u situaciju da moramo 

odlučivati možemo li uopće raditi pojedine projekte ili ne. Proračuni 

potrebni za normalnu realizaciju programa su značajno veći od iznosa koji 

se odobravaju za njihovu provedbu.   

Članice su se složile kako bi ustanove limite za programska sredstva 

trebale dobiti prije izrade prijedloga programa za narednu godinu, kako bi 

se mogao napraviti realan plan rada i financijski plan. 

Nadalje, ravnateljica navodi kako Pogon ima prijavljene programe koje 

provodi u sklopu međunarodne kulturne suradnje te kako je Grad povećao

iznos za te programe i sada je on 90.000 kn. Podsjeća kako se radi o 

projektu „Stronger Peripheries“, sufinanciranom od strane programa 

Kreativna Europa, te o rezidencijalnom programu razmjene umjetnika s 

Akademie Schloss Solitude. Nema još informacija hoće li i kada Vijeće 

trebati odlučivati i o raspodjeli iznosa za te programa i ravnateljica će 

izvijestiti Vijeće o tome kada bude imala daljnje informacije. 

Predsjednica Matija Mrakovčić pita kako funkcionira „matching“ za 

projekte koje provodi Centar. Ravnateljica i članica vijeća Sonja Soldo, 

voditeljica programa međunarodne suradnje u Pogonu, odgovaraju da je 

jedino zajamčeno sufinanciranje od strane Ministarstva kulture. Što se 

Grada Zagreba tiče, projekt se trenutno prijavljuje na djelatnost 

međunarodne suradnje. Napominju kako je doista potrebno da Grad 

trebao otvori poseban način prijave za sufinanciranje europskih projekata 

koji većim dijelom uvjetuju lokalno sufinanciranje. 



Članice vijeća su s ravnateljicom komentirale donošenje novog Zakona 

koji će obuhvatiti tri dosadašnja Zakona i to Zakon o upravljanju javnim 

ustanovama u kulturi, 

Predsjednica predlaže usvajanje prijedloga ravnateljice vezano uz odabir i 

raspodjelu programskih sredstava.

Zaključak: Jednoglasno usvojen prijedlog. 

Ad 4. Razno

Ravnateljica je i ovim putem izvijestila kako je održan sastanak u Uredu za

imovinsko pravne odnose, a na kojem su bili predstavnici resornog ureda 

za kulturu, KD Vatroslav Lisinski i ureda za Imovinsko pravne poslove i na 

kojem se razgovaralo o mogućnosti korištenja prostora u ulici kneza 

Mislava 18, a kojim trenutno upravlja KD Vatroslav Lisinski. Na sastanku je

ravnateljica prenijela načelni interes Pogona za korištenje ovog prostora, 

ukoliko ga KD Vatroslav Lisinski više nema potrebu koristiti. Osim toga, 

ravnateljica je istaknula kako Pogon ne može imati ugovorni odnos 

podzakupa s Hrvatskog glazbenom mladeži i da je važno riješiti 

pitanje njihovog prostora.  Nakon sastanka ravnateljica je potvrdila 

pravnici u resornom uredu interes za korištenjem uredom ukoliko se riješi 

pitanje HGM-a, a o čemu očekujemo daljnje obavijesti od strane KD 

Vatroslav Lisinski. 

Sjednica je završena u 11:25 sati.

U Zagrebu, 10. svibnja 2022.



Zapisničarka:                      Predsjednica 

Upravnog vijeća:

Maja Brkić                        Matija 

Mrakovčić


