
 
 
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DUGO SELO 

 Dugo Selo, Josipa Zorića 21a 

 

     Tel/fax:    01/2753-419 

           Tel:    01/2753-012 

   E-mail:  uredništvo@dugoselska-kronika hr. 

             Web:   www.dugoselska-kronika.hr 

KLASA:021-05/15-01/07 

URBROJ: 238-07-82-02-15-2 

Dugo Selo, 24. rujna 2015. godine  

 

 

 

                                       Z A P I S N I K 

 
sastavljen 24.. rujna 2015. godine na 15.  sjednici Upravnog vijeća POU,  održanoj 

u prostorima POU, J. Zorića 21 a, s početkom u 10,00  sati. 

 

Zapisničar je Tihana Kušeković 

 

Nazočni: Josip Horvatiček, Rudolf Dokuš, Đurđa Artić, Darijan Budimir, Ana 

Marija Šprihal – kao članovi vijeća te ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo 

Selo Nenad Haleuš Mali. 

 

Odsutni: nema. 

 

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 sa 14. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo 

2. Izvješće o radu POU Dugo Selo za razdoblje 1. – 6. mjesec 2015. godine 

3. Utvrđivanje cijena tečajeva za školsku godinu 2015./2016. 

4. Utvrđivanje cijene satnice za voditelje tečajeva u školskoj godini 2015/2016. 

5. Pitanja i prijedlozi 

 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 

 

 

 

http://www.dugoselska-kronika/


Ad.1)  Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo usvojen 

jednoglasno. 

 

Ad.2 Ravnatelj Nenad Haleuš Mali  obrazlaže izvješće o izvršenju financijskog 

plana za prvih šest mjeseci tekuće godine i konstatira da su gotovo sve stavke 

realizirane u okviru planiranog. Predsjednik Upravnog vijeća Josip Horvatiček 

pita zašto nije vidljiva stavka o troškovima rada Upravnog vijeća, na što Haleuš 

odgovara da ista stavka nije vidljiva s obzirom na razinu razrade proračuna na 

kojoj je izvješće dostavljeno. 

Izvješće je prihvaćeno jednoglasno. 

 

Ad.3)  Ravnatelj Haleuš predstavlja prijedlog Cjenika tečajeva za školsku 

godinu 2015./2016. te napominje da su cijene na razini protekle godine, a za 

pojedine tečajeve i niže s obzirom da se računa na smanjenje cijene satnice 

voditelja. Cjenik tečajeva je sastavni dio ovog zapisnika. 

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 

 

Ad.4.)  Haleuš kaže da je ova točka vezana uz prethodnu te da je do prijedloga 

za smanjenje cijena satnice za voditelje, s 50 na 40 kuna nakon konzultacija sa 

drugim ustanovama, ali i voditeljima koji su pristali na smanjenje. 

Jednoglasnom odlukom cijena satnice za voditelje utvrđena ja u iznosu 40 kuna 

neto. 

 

Ad. 5.) Predsjednik Horvatiček govori o sastanku gradonačelnika i načelnika 

vezano uz financiranje ustanove, koji je održan 3. rujna, a iniciralo ga je 

Upravno vijeće POU. Ističe kako je i on trebao biti pozvan na taj sastanak. 

Haleuš kaže da je on pozvan na sastanak i kako i on smatra da je predsjednik 

Upravnog vijeća trebao biti pozvan. Sastanak, kaže Haleuš, je pomak u 

rješavanju problema, premda bitni zaključci o temi financiranja na njemu nisu 

donijeti već je pokrenuta inicijativa za rješavanje. Zapisnik POU još nije dobilo 

jer nije verificiran od strane sva tri osnivača. 

Horvatiček predlaže da se donese zaključak kojim se traži da Upravno vijeće 

POU dobije zapisnik. Zaključak je prihvaćen jednoglasno. 

 

Sjednica je završena u 10,45. sati. 

 

 

Zapisničarka                                                       Predsjednik Upravnog vijeća POU 

 

Tihana Kušeković      Josip Horvatiček, dr.vet med 


