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                                       Z A P I S N I K 

 
sastavljen 19. lipnja 2015. godine na 14.  sjednici Upravnog vijeća POU,  održanoj 

u prostorima POU, J. Zorića 21 a, s početkom u 9,00  sati. 

 

Zapisničar je Tihana Kušeković 

 

Nazočni: Josip Horvatiček, Rudolf Dokuš, Darijan Budimir, Ana Marija Šprihal – 

kao članovi vijeća te ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo Nenad Haleuš 

Mali. 

 

Odsutni: Đurđa Artić. 

 

Sjednicu je, sukladno poslovniku,  otvorio Josip Horvatiček, kao predsjednik 

Upravnog vijeća POU, pozdravio nazočne  te predložio sljedeći:  

 

 
D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo 
2. Pravilnik o radu POU Dugo Selo 

3. Pitanja i prijedlozi 

 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 

 

 

 

http://www.dugoselska-kronika/


Ad.1)  Zapisnik s 13. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo usvojen 

jednoglasno. 

 

Ad.2 Ravnatelj Nenad Haleuš Mali  obrazlaže  da je na posljednjoj sjednici 

člano Upravnog vijeća Darijan Budimir ima određene primjedbe na prijedlog 

pravilnika koje su uvrštene u prijedlog koji je sad pred članovima Upravnog 

vijeća. Haleuš postavlja pitanje Budimiru da li je moguće subotu uvrstiti u 

redovne radne dane, na što Budimir odgovara da je to moguće jer članak 38. 

Pravilnika kaže da se broj od 40 radnih sati raspoređuje na 5 ili 6 radnih dana 

tjedno. Predsjednik Upravnog vijeća Josip Horatiček pita da li su jubilarne 

nagrade usklađene sa Zakonom o radu na što Budimir odgovara da je sve 

usklađeno sa zakonom, u ovom slučaju riječ je o Zakonu na dohodak. 

Budimir primjećuje da u članku 68. nije definirano koliki je ukupni broj 

plaćenog dopusta u posebnim slučajevima, poput zaključenja braka, smrti člana 

obitelji i sl. te predlaže da se to propiše na deset dana ukupno što je prihvaćeno. 

Budimir također predlaže da se u članku 99. definira da odgovornost za povrede 

radne dužnosti utvrđuju „ravnatelj ili Upravno vijeće“. 

Predsjednik Upravnog vijeća Horvatiček daje Pravilnik na glasovanje, uz 

uvrštenje navedenih izmjena te je Pravilnik o radu POU Dugo Selo usvojen 

jednoglasno. 

 

Ad.3)  Ravnatelj Haleuš izvješćuje Upravno vijeće kako je Gradsko vijeće 

Dugog Sela donijelo Prve izmjene Proračuna Grada Dugog Sela te kako su 

POU Dugo Selo smanjena proračunska sredstva za 231.000 kuna te kako su 

najveći teret podnijele stavke za nabavku vozila, koja je, kao i uređenje Male 

galerije u Kolodvoskoj ulici, u potpunosti skinuta iz proračuna, a smanjena je i 

stavka za održavanje matične zgrade POU u Ulici Josipa Zorića 21a. 

Unutarnjom preraspodjelom povećane su stavke za održavanje kazališnih 

predstava i organizaciju manifestacija. 

Horvatiček postavlja pitanje da li je Gradsko vijeće Dugog Sela raspravljalo o 

dopisu o utvrđivanju novog načina financiranja POU koji je na sva tri osnivača 

nedavno uputilo Upravno vijeće POU. 

Haleuš odgovara da je bila opširna rasprava na Gradskom vijeću na tu temu 

prilikom njegovog podnošenja izvješća o radu za 2014. godinu te kako je 

Gradsko vijeće zadužilo gradonačelnika da organizira sastanak sva tri osnivača 

POU Dugo Selo na tu temu. 

 

Sjednica je završena u 10,10. sati. 

 

 

Zapisničarka                                                       Predsjednik Upravnog vijeća POU 

 

Tihana Kušeković      Josip Horvatiček, dr.vet med 


