
 
 

 

KLASA:021-05/15-01/04 
URBROJ: 238-07-82-02-15-2 
Dugo Selo, 17. travnja 2015. godine  

 

 

                                       Z A P I S N I K 

 
sastavljen 17. travnja 2015. godine na 12.  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, Đurđa Artić, Rudolf Dokuš, Darijan Budimir, Ana Marija 
Šprihal – kao članovi vijeća te ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo Nenad 
Haleuš Mali. 

Odsutni: Veljko Bertak (opravdano). 

 

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 11. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo 
2. Izvješće o radu POU Dugo Selo i Financijsko izvješće za 2014. godinu 
3. Pitanja i prijedlozi 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 



 

 

 

Ad.1)  Zapisnik s 11. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo usvojen jednoglasno, 
bez ikakvih primjedaba. 

 

Ad.2 Ravnatelj Nenad Haleuš Mali  obrazlaže Izvješće o radu za 2014. godinu (koje 
je sastavni dio ovog zapisnika). 

Josip Horvatiček postavlja pitanje o autorskim honorarima vezanim za knjigu 
„Posavski zapisi“. Haleuš ističe da je riječ o honorarima koje je, prema dogovoru, 
trebala isplatiti Općina Rugvica, no koncem godine novac je ipak prebačen na POU 
Dugo Selo koje je potom potpisalo ugovore s autoricom Mirjanom Kirin i 
lektoricom Andrejom Behetić, u iznosima dogovorenim s Općinom Rugvica te je 
izvršena isplata. Haleuš podsjeća da je dogovoreno s Općinom kako će POU biti 
izdavač knjige te kako se u našoj ustanovi radi priprema za tisak ovog izdanja. 

Darijan Budimir konstatira da se na ovoj sjednici Upravnog vijeća može donijeti 
samo odluka o prihvaćanju Izvješća o radu, ali ne i o prihvaćanju Financijskog 
izvješća jer iz računovodstva nisu dostavljeni cjeloviti materijali, već samo 
realizacija pa predlaže da se o financijskom izvješću raspravlja posebno na 
sljedećoj sjednici. 

Budimir potom pita da li se je POU uključilo u natječaje Fonda za energetsku 
učinkovitost te da li u proračunu postoji stavka, ne bi li se moglo aplicirati na 
natječaje Fonda. 

Haleuš odgovara da je POU Dugo Selo uključeno u poboljšanje energetske 
učinkovitosti putem Grada Dugog Sela te da su već izvršene određene radnje u 
tom smjeru. No, stavke u proračunu grada za tu namjenu nema jer Grad priprema 
projekt izgradnje nove zgrade na mjestu sadašnjeg Doma HV-a u koju treba 
preseliti POU, zajedno sa Glazbenom školom te je to razlog da se paralelno ne 
aplicira na dva mjesta. 

Budimir potom postavlja pitanje o sufinanciranju rada POU Dugo Selo od strana 
općina Brckovljani i Rugvica.  

Haleuš odgovara da ove dvije općine već niz godinama financiraju rad POU u istim 
iznosima, pozivajući se na međusobni ugovor s Gradom Dugim Selom potpisanim 
još devedesetih godina. Međutim, trenutačno taj omjer ne odgovara ugovoru jer 
je Grad svojedobno tražio pojačanje određenih aktivnosti i preuzeo njihovo 
financiranje. Nažalost, o takvom dogovoru između osnivača ne postoji pisani trag 
pa je pitanje sufinaciranja već godinama otvoreni problem – ističe Haleuš. 

Izvješće o radu POU Dugo Selo za 2014. godinu prihvaćeno je jednoglasno, dok će 
se o Financijskom izvješću POU raspravljati na sljedećoj sjednici. 

 

 



Ad.3)  Ravnatelj Haleuš obavješćuje članove Upravnog vijeća da je u pripremi 
izrada novog Pravilnika o radu u POU Dugo Selo, koji se izrađuje zajedno s 
pravnikom angažiranim temeljem odluke ovog vijeća te da će Pravilnik biti 
spreman za razmatranje na sljedećoj sjednici. Novi Pravilnik se donosi zbog novog 
Zakona o radu, a bit će usklađen s istovjetnim pravilnikom Grada Dugog Sela. 

Osim toga, napominje, da će se temeljem tog pravilnika donijeti Odluka o kućnom 
redu kojim će se detaljno definirati način rada ustanove te ponašanje zaposlenika, 
suradnika i posjetitelja u zgradi POU. Njime bi se trebalo riješiti i pitanje ulaska i 
izlaska iz zgrade, što će utjecati i na radno vrijeme, jer je sugestija pravnika da bi 
trebalo postrožiti sadašnji način rada prema kojem i vanjski suradnici mogu imati 
ključeve zgrade. 

 

Darijan Budimir postavlja pitanje da li bi domar mogao biti osoba koja otključava i 
zaključava zgradu, na što Haleuš odgovora da je to nemoguće riješiti na taj način s 
obzirom da POU ima domara koji je zajednički sa Sportskim centrom i Gradskom 
knjižnicom te prema dogovoru samo dva sata dnevno radi u POU. 

Budimir predlaže da bi trebalo razmotriti mogućnost korištenja agencije za 
poslove koje obavlja domar jer bi to vjerojatno bilo financijski povoljnije. 

 

Sjednica je završena u 11,10. sati. 

 

 

   Zapisničarka                                                                   Predsjednik Upravnog vijeća POU 

 

Tihana Kušeković      Josip Horvatiček, dr.vet med 

 


