
 
 

 

KLASA:021-05/15-01/09 

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

Dugo Selo, 30. studenoga 2015. godine  

 

  

Z A P I S N I K 

 
sastavljen 30. studenoga 2015. godine na 17. (proširenoj) sjednici Upravnog vijeća POU,  

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

 

Zapisničarka je Tihana Kušeković 

 

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

kao članovi vijeća, gradonačelnik Grada Dugog Sela Stipo Velić, načelnik Općine Rugvica Mato 

Čičak, voditeljica računovodstva Općine Brckovljani Mirjana Dokuš, pročelnik za društvene 

djelatnosti Grada Dugog Sela Veljko Bertak, pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog 

vijeća i gradonačelnika Mladen Šestan, voditeljica Odsjeka za financije u Gradu Dugom Selu 

Marica Knezić, pročelnik jedinstvenog Upravog odjela u Općini Rugvica Ivica Radanović te 

ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo Nenad Haleuš Mali. 

Odsutni: Ţeljko Funtek, načelnik Općine Brckovljani. 

 

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

POU, pozdravio nazočne  te predloţio sljedeći:  

 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Rješavanje meĎusobnih prava i obveza izmeĎu osnivača Ustanove (Grada Dugog Sela 

te Općina Brckovljani i Rugvica)  nad Pučkim otvorenim učilištem Dugo Selo 

2. Pitanja i prijedlozi 

 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 



 

 

 

Ad.1)  Predsjednik Upravnog vijeća Josip Horvatiček pojašnjava zašto je sazvana sjedica 

Upravnog vijeća POU Dugo Selu u proširenom sastavu te izraţava negodovanje što nije bio 

pozvan na sastanak 3. rujna 2015. kada su o problematici rada POU Dugo Selo raspravljali 

predstavnici osnivača. Horvatiček ističe kako je Upravno vijeće utvrdilo da postoji veliki 

nesrazmjer u financiranju Ustanove od strane osnivača, a na štetu Grada Dugog Sela i kako udjel 

financiranja ne odgovara Sporazumu o preuzimanju meĎusobnih prava i obveza i podjeli 

troškova meĎusobnih usluga potpisanom izmeĎu Grada Dugog Sela te Općina Brckovljani i 

Rugvica iz 1994. godine. Upravno vijeće je stoga zatraţilo odrţavanje sastanka na kojem će biti 

prisutni i predstavnici osnivača da se ovaj problem raspravi. 

 

Gradonačelnik Grada Dugog Sela Stipo Velić ističe kako i on ima zaduţenje od strane Gradskog 

vijeća Dugog Sela da odrţi sastanak s preostala dva osnivača Ustanove jer je Gradsko vijeće 

nezadovoljno činjenicom da Grad financira POU Dugo Selo u omjeru većem od 93%, a dvije 

općine ostatak. Velić kaţe kako ţeli čuti mišljenja ostalih osnivača i bez ikakvih meĎusobnih 

svaĎa pronaći model da se ovaj problem riješi. 

 

Načelnik Općine Rugvica Mato Čičak pita koliki je financijski plan POU Dugo Selo, na što 

odgovara voditeljica Odsjeka za financije u Gradu Dugom Selu da je za tekuću godinu 

predviĎeno 2,2 milijuna kuna, no kako će se taj iznos na skorom rebalansu Gradskog proračuna 

umanjiti. 

 

Čičak potom kaţe kako nije ţelio potpisati zapisnik sa spomenutog sastanka predstavnika 

osnivača jer se ne slaţe s nekim od zaključaka koji su tamo navedeni. Ističe kako Općina 

Rugvica uplaćuje za osnovnu djelatnost Ustanove 38.000 kuna godišnje, no kako uplaćuje i 

130.000 – 140.000 kuna za sluţbeni glasnik i Dugoselsku kroniku, te kaţe kako to sve spada u 

financiranje Ustanove, a samim time, dodaje, nisu točni postoci koje iznose predstavnici Grada. 

Dodaje kako su njegovi vijećnici nezadovoljni radom Ustanove te predlaţe da se krene u proces 

razdruţivanja i podjelu Ustanove. Dodaje kako je razgovarao sa kolegom Ţeljkom Funtekom, 

načelnikom Općine Brckovljani te kako i on podupire njegovo stajalište. 

 

Ravnatelj Ustanove Nenad Haleuš Mali pita načelnika što je razlog nezadovoljstva Općine 

Rugvica. Čičak odgovara kako smatra da bi svaki osnivač trebao krenuti svojim smjerom te da 

on ne moţe pristati na Sporazum iz 1994. godine jer bi njegovom primjenom oštetio Općinu 

Rugvica. Stanovnicima Općine Rugvica nezgodno je dolaziti na programe koje radi POU u 

Dugom Selu, a Rugvica je dovoljno velika općina i ima potrebu za osnivanjem vlastitih novina 

koje već i u svom nazivu govore da su dugoselske, a ne rugvičke. Sadašnjim izvještavanjem, 

brzinom i objektivnošću novinara, u Općini Rugvici nismo zadovoljni. Stoga je razdvajanje 

najbolja odluka. 

 

Haleuš kaţe da je Sporazum iz 1994. godine zadnji sluţbeni dokument o meĎusobnim pravima i 

obvezama meĎu osnivačimaa te da je Ustanova duţna poslovati u skladu s tim sporazumom. 

Jedini noviji dokument, po kojem se takoĎer postupa, je Odluka o cijenama stranica Dugoselske 

kronike i Sluţbenog glasnika prema osnivačima, iz 2002. godine, prema kojem je utvrĎena 

cijena informativne stranice Dugoselske kronike u iznosu 1000,00 kuna, odnosno stranice A3 

formata (što iznosi dvije stranice u naravi) Sluţbenog glasnika u iznosu 700,00 kuna. Novog 

cjenika, dogovorenog izmeĎu osnivača, nema te se obračuni rade po tom cjeniku ističe Haleuš. 

Haleuš takoĎer dodaje kako je činjenica da su se mnoge okolnosti u odnosu na vrijeme 

donošenja tih sporazuma promijenile, ali kako je svrha upravo ovog sastanka da se vidi ne bi li  



 

 

trebalo donijeti novi sporazum i nove cjenike u skladu sa aktualnim trenutkom i promjenama 

koje su se u meĎuvremenu dogodile, ali naţalost o tim naknadnim dogovorima ne postoji 

sporazum, niti pisani trag. Haleuš takoĎer dodaje da, ne ulazeći u meĎusobne odnose u 

financiranju, Ustanova u, vrijeme dok je on ravnatelj, nije imala problema s financiranjem te se 

je prilagodila mogućnostima financiranja od strane osnivača. 

Stipo Velić podsjeća da je prije odreĎenog vremena bilo prijedloga da se pokrene arbitraţa u 

cilju raspodjele vlasništva u svim zajedničkim ustanovama i tvrtkama koje imaju ista tri 

osnivača, ali da to nije provedeno. Velić ističe da nema primjedbi na rad POU Dugo Selo, osim 

omjera financiranja. MeĎutim, dodaje kako tri načelnika ne mogu sami izvršiti raspodjelu već će 

ipak biti potreban dogovor, ili arbitraţa. 

Mato Čičak kaţe kako smatra da bi na ovom sastanku trebalo barem utvrditi stav da li su sve tri 

strane suglasne o podjeli ustanove. 

Stipo Velić kaţe kako odluku o tome ne moţe donijeti on već Gradsko vijeće koje je i sluţbeni 

osnivač Ustanove. 

Josip Horvatiček napominje kako pitanje razdiobe POU Dugo Selo nije samo razdioba zgrade 

već i pitanje preuzimanja zaposlenika. 

Mato Čičak ističe kako smatra da ipak na ovom sastanku treba krenuti ka rješenju kako bi se 

mogle pripremiti odluke za vijeća grada, odnosno općina koje će donijeti konačnu odluku. Na 

pitanje Josipa Horvatičeka o tome da li su općine dostavile prijedloge o tome što očekuju od 

programa Učilišta u sljedećoj godini, Čičak odgovora kako bi bio smiješan da je dao prijedlog, a 

predlaţe razdruţivanje. Kao problem provedbe Sporazuma iz 1994. godine, a samim time i 

razdruţivanja Čičak navodi što je u meĎuvremenu došlo do povećanja broja zaposlenih na čemu 

nije inzistirala Općina Rugvica. 

Mirjana Dokuš prenosi stav Općine Brckovljani kako je sadašnjih 80.000 kuna koje ova Općina 

izdvaja za rad POU prihvatljivo, meĎutim, kako bi primjena Sporazuma s obvezom Brckovljana 

od 20% značilo godišnje izdvajanje ove općine od 400.000 kuna, što je Brckovljanima 

neprihvatljivo. 

Haleuš kaţe kako je neupitan stav Općine Rugvica za razdiobom, meĎutim kako je izvjesno da 

će arbitraţa dugo trajati te traţi od osnivača da se u meĎuvremenu pobrinu za funkcioniranje 

ustanove i prava zaposlenika, a posebice kad je u pitanju sljedeća godina koja je već na dolasku 

te moli da se donese zaključak ne bi li Ustanova mogla znati u kojem smjeru treba raditi. Darijan 

Budimir dodaje kako, upravo zbog toga, treba utvrditi omjer sufinanciranja ustanove u 2016. 

godini. 

Čičak traţi da i drugi iznesu svoje prijedloge, a ĐurĎa Artić podrţava stav načelnika Čička i 

ponovo ističe nezadovoljstvo svoje općine informiranjem o dogaĎanjima na području Općine 

Rugvice. 

Predsjednik Upravnog vijeća Josip Horvatiček kaţe kako je politika oduvijek imala puno 

utjecaja na rad Učilišta te kako ne bi volio da on i ravnatelj, temeljem razdruţivanja, budu u 

poziciji da moraju davati otkaze zaposlenicima. Gradonačelnik Velić na to kaţe da nitko nije 

traţio otkaze, a načelnik Općine Rugvica Mato Čičak kako je ovaj sastanak sazvan vezano uz 

mogućnosti financiranja od strane osnivača. O tome kome ćete vi davati otkaze mi nećemo 

odlučivati, rekao je Čičak, te dodao kako ipak treba znati da je novaca za financiranje sve manje. 

Pročelnik Mladen Šestan istaknuo je kako raspravu o ovoj temi treba vratiti tamo gdje joj je i 

mjesto, jer se na ovaj način ništa neće riješiti. Gradonačelnik i načelnici moraju dati smjernice 

svojim vijećima, a za njihovu realizaciju treba postojati meĎusobni sporazum. Vezano uz 

financiranje Ustanove za 2016. godinu, takoĎer će odlučiti vijeća. 

Ravnatelj Haleuš slaţe se s Šestanovim stavom te ističe kako Upravno vijeće POU Dugo Selo 

nije u formalno-pravnom smislu u mogućnosti donositi obvezujuće zaključke za gradonačelnika i  



 

 

načelnike općina jer su njegovi članovi upravo imenovati od istih i predstavljaju ih u tijelu koje 

upravlja ustanovom.  

Nakon poduţe rasprave, u kojoj su, uglavnom ponavljani isti argumenti donijet je  

 

z a k l j u č a k 

 

Gradonačelnik Grada Dugog Sela i načelnici Općina Brckovljani i Rugvica odrţat će sastanak na 

kojem će ponovo raspraviti predmetnu problematiku i predloţiti zaključke vezane uz daljnje 

djelovanje Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo. 

 

 

Ad.2  Po točki dva nije bilo rasprave. 

 

Sjednica je završena u 11,10. sati. 

 

 

    Zapisničarka                                                                     Predsjednik Upravnog vijeća POU 

 

Tihana Kušeković      Josip Horvatiček, dr.vet med 

 


