
ZAPISNIK

sa  8. sjednice Upravnog vijeća
Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade

(broj sjednice 08-06/2017)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće), sazvala je predsjednica Vijeća (u daljnjem
tekstu: Predsjednica) 30. lipnja 2017.

Sjednica je održana u ponedjeljak 03. srpnja 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 15:35 sati.

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

Ostali nazočni: ravnateljica centra Janja Sesar i voditeljica financijskih i administrativnih poslova
Graciella Bokor.

Na početku sjednice Predsjednica pozdravlja sve nazočne i otvara 8. sjednicu Vijeća.

Za zapisničarku je određena Graciella Bokor.

Predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Donošenje Pravilnika o načinu zapošljavanja, plaći i drugim pravima radnika u Pogonu-
Zagrebačkom centru za nezavisnu kulturu i mlade

2. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red 8. sjednice.

1. Kako bi se pristupilo donošenju „Pravilnika o načinu zapošljavanja, plaći i drugim
pravima radnika u Pogonu – Zagrebačkom centru za nezavisnu kulturu i  mlade“,
mora se staviti van snage „Odluku o načinu zapošljavanja, plaći i drugim pravima
radnika u Pogonu – Zagrebačkom centru za  nezavisnu kulturu i  mlade“,  koju je
pripremila ravnateljica i informirala Upravno vijeće koje ju je usvojilo na sjednici
održanoj  15.  ožujka  2017.  Cilj  je  bio  uskladiti  već  postojeću  istoimenu  Odluku
donesenu dana 1. srpnja 2016. s novim Statutom Pogona.
Međutim,  naknadnom analizom i  konzultacijama  ustanovljeno  je  kako  navedena
„Odluka  o  načinu  zapošljavanja,  plaći  i  drugim  pravima  radnika  u  Pogonu  –
Zagrebačkom centru za nezavisnu kulturu i mlade“ tada nije pravilno usklađena sa
Statutom te kako sadrži nedostatke koje je potrebno ukloniti. 
Zbog  toga  je  ravnateljica  u  suradnji  s  vanjskim  pravnim  suradnikom  pristupila
potrebnim izmjenama dokumenta koji je obzirom na svoj karakter, preimenovan u
„Pravilnik  o  načinu  zapošljavanja,  plaći  i  drugim  pravima  radnika  u  Pogonu  –
Zagrebačkom centru za nezavisnu kulturu i mlade“. 
Ravnateljica je napomenula kako ustanova nema obavezu donošenja Pravilnika o
radu  obzirom da  ima  6  zaposlenih  te  je  sukladno  uputama  pravnika  i  trenutnoj
situaciji ovakav Pravilnik dostatan za njegove sadašnje potrebe. 



Ravnateljica centra predstavila je prijedlog „Pravilnik o načinu zapošljavanja, plaći i
drugim  pravima  radnika  u  Pogonu-Zagrebačkom  centru  za  nezavisnu  kulturu  i
mlade“.
Upravno vijeće jednoglasno je odlučilo da se Odluka o načinu zapošljavanja, plaći i
drugim  pravima  radnika  stavi  van  snage.   Nakon  toga  je  na  glasanje  stavljen
predloženi  „Pravilnik  o  načinu  zapošljavanja,  plaći  i  drugim  pravima  radnika  u
Pogonu-Zagrebačkom centru za nezavisnu kulturu i mlade“ kojeg Upravno vijeće
jednoglasno usvaja. 

2. U  sklopu  točke  Razno  ravnateljica  je  ponovo  prezentirala  prijedlog  izmjena
proračuna, s kojima je Upravno vijeće bilo upoznato na sjednici 15. ožujka. Izmjene
se odnose na dio proračuna za redovnu djelatnost Pogona iz proračunskih sredstava,
a  nastale  su  kroz  tekuće  poslovanje  Centra  u  prvoj  polovini  2017.  te  izmjenom
osnovice  plaća,  što  je  iskomunicirano  s  nadležnom službom Gradskog  ureda  za
obrazovanje, kulturu i sport. 
Prijedlog je jednoglasno potvrđen i pretpostavlja se da će rebalans proračuna biti na
dnevnom redu prvih sjednica nove Skupštine Grada Zagreba.

U  ostatku  točke  „Razno“  Upravno  vijeće  upoznato  je  s  radom  Pogona  u  prvoj
polovini 2017. godine, a o čemu će detaljnjije biti izviješteni na sljedećoj sjednici na
kojoj će biti prezentiran programski i financijski izvještaj za prvu polovinu 2017.
godine. 

I na kraju, ravnateljica je informirala Upravno vijeće o angažmanu vanjske pravne
pomoći koja je nužna za pravilno usklađivanje općih akata novom statutu Centra kao
i  cjelokupnom  pravnom  poslovanju  centra  obzirom  na  usložnjavanje  pravnih
procedura  nastalo  uvođenjem  Upravnog  vijeća  i  činjenice  kako  ustanova  nema
tajnika ni pravnika.  

 

Sjednica je završena u 15:35 sati

U Zagrebu, 03. srpnja 2017.

Zapisničarka: Predsjednica Upravnog vijeća:

Graciella Bokor Miljenka Buljević


