
ZAPISNIK

sa 4. sjednice Upravnog Vijeća 
Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade 

(broj sjednice 04-02/2017)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće), sazvala je predsjednica Vijeća (u daljnjem
tekstu: Predsjednica) 1. veljače 2017.

Sjednica  je  održana  u  četvrtak  02.02.2017.  s  početkom  u  14:00  sati,  u  sjedištu  Pogona  -
Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (u daljnjem tekstu: Centar), Kneza Mislava 11.
Sjednica je završila u 15:45 sati.

Nazočni članovi Vijeća: Miljenka Buljević (predsjednica), Laura Topolovšek i Sonja Soldo

Ostali nazočni:  voditeljica financijskih i administrativnih poslova Graciella Bokor.

Na početku sjednice Predsjednica pozdravlja sve nazočne i otvara 4. sjednicu Vijeća.

Za zapisničarku je određena Graciella Bokor.

Predložen je sljedeći
DNEVNI RED

1. Izbor za Ravnatelja/icu centra – otvaranje pristiglih zamolbi kandidata za objavljeni natječaj
za izbor ravnatelja/ice od 13. siječnja 2017.godine

Ad 1)
Voditeljica  financijskih  i  administrativnih  poslova  izvijestila  je  članove  UV-a  o  pristiglim
zamolbama.
Na objavljeni natječaj pristiglo je ukupno 2 zamolbe

1. Neven Hrustić,Prva Ferenščica 88,10 000 Zagreb
2. Janja Sesar, Siget 15D,10000 Zagreb

Ad 2)
Upravno Vijeće  pristupa otvaranju zatvorenih omotnica. Zatvorene omotnice otvara predsjednica
Upravnog vijeća te utvrđuje da li su kandidati priložili sve tražene dokumente i da li ispunjavaju
formalne uvjete.

Upravno vijeće je pri otvaranju omotnica utvrđivalo da li su kandidati:
- imaju svu traženu dokumentaciju
- ispunjavaju sve uvjete za radno mjesto ravnatelja



Upravno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

Priloženi  dokumenti  (dokaz  o  stručnoj  spremi,elektronički  zapis  o  radno-pravnom  statusu  ili
potvrdu  Hrvatskog  zavoda  za  mirovinsko  osiguranje  potvrdu  o  znanju  jednog  svjetskog  jezika
izdanu od nadležne  ustanove;  domovnicu,  uvjerenje  o  nekažnjavanju,odnosno da  nije  pokrenut
istražni  ili  kazneni  postupak  (ne  starije  od  6  mjeseci),  životopis  s  opisom dosadašnjeg  rada  i
prijedlog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Centra. Samo izvornici i ovjerovljene preslike
će se uzimati u daljnji proces jer će zadovoljavati uvjet.

Zamolbe su predali sljedeći kandidati:

1) Neven Hrustić,Prva Ferenščica 88,10 000 Zagreb
-  dostavljena u roku
-  priložio sve tražene dokumente
-   Upravno vijeće uvidom u priloženi četverogodišnji plan rada utvrđuje, da je isti prepisan iz
Statuta Ustanove a plan aktivnosti je preuzet sa web stranice Ustanove iz plana rada za 2017.godinu
.
Upravno vijeće utvrdilo je da kandidat ne zadovoljava propisane uvjete što se smatra nedovoljnim
za daljnje razmatranje prijave.

2)  Janja Sesar, Siget 15D,10000 Zagreb
- dostavljena u roku
- priložila sve tražene dokumente
- Upravno vijeće utvrdilo da kandidatkinja zadovoljava propisane uvjete.

Upravno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU

Poziva se na razgovor kandidatkinja za radno mjesto ravnatelja/ice koja zadovoljava sve uvjete:

Janja Sesar.

Kandidatkinja koja je  ispunila  uvjete biti će pozvana na razgovor u petak 03.02.2017 god. 
 14:30 h.

Sjednica je završena u 15:45h.

U Zagrebu, 02.02.2017.

Zapisničarka: Predsjednica Upravnog vijeća:

Graciella Bokor Miljenka Buljević


