
 
 

KLASA:021-05/16-01/02 

URBROJ: 238-07-82-02-16-2 

Dugo Selo, 29. siječnja 2016. godine  
 

 

 

                                       Z A P I S N I K 

 
sastavljen 21. siječnja 2016. godine na 19. 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, Darjan Budimir, Ana Marija Šprihal – 

kao članovi vijeća, pročelnik za društvene djelatnosti Grada Dugog Sela Veljko Bertak 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 s 18. sjednice Upravnog vijeća 

2. Otpis nenaplativog dijela potraživanja POU Dugo Selo  

3. Pitanja i prijedlozi 

 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 

 



 

 

 

Ad.1)  Zapisnik sa 18. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo usvojen jednoglasno. 

Ad.2)  Ravnatelj Nenad Haleuš Mali obrazlaže da prema izvješću računovodstva postoji dosta 

otvorenih stavaka od kojih jedan dio prelazi iz godine u godinu i izvjesno je da se neće naplatiti 

jer su tvrtke i obrtnici koji su dužnici prema POU Dugo Selo zatvorili djelatnost, a neke od 

stavki ušle su i u zastaru. Isto tako postoji dio nenaplaćenih potraživanja iz ranijih godina u 

slučajevima gdje su dužnici privatne osobe polaznici tečajeva, a potraživanja su ušla u zastaru. 

Članovima Upravnog vijeća dostavljen je popis otvorenih stavki, s prijedlogom računovodstva 

za otpis, a Haleuš predlaže da članovi Upravnog vijeća ipak prođu kroz cijeli materijal, stavku po 

stavku, te da se utvrdi prijedlog otpisa dugova. 

Darjan Budimir predlaže da se dijelu dužnika sa spomenutog popisa, gdje je računovodstvo 

predložilo otpis, ali ipak još uvijek postoji zakonska mogućnost naplate, pošalju opomene. 

Ovakav prijedlog prihvaćen je jednoglasno te je utvrđena lista nenaplativog dijela potraživanja, 

koja je sastavni dio ovog zapisnika. 

Također je zaključeno da se svima koji imaju dugovanja po pitanju objavljenih oglasa u 

Dugoselskoj kronici pošalje obavijest da do podmirenja dugova ne mogu objavljivati nove 

oglase, a dužnicima po osnovi prodaje Dugoselske kronike da se, do podmirenja dugova, neće 

puten njihovih prodajnih mjesta obavljati distribucija Dugoselske kronike. 

Zaključak je jednoglasno prihvaćen.  

 

Ad.3) Ravnatelj Nenad Haleuš Mali obrazlaže da su u POU Dugo Selo pristigle dvije zamolbe za 

obavljanjem stručne prakse, u trajanju 150 sati, a riječ je o polaznicima Sveučilišta sjever 

Koprivnica te predlaže da se one prihvate.  

Đurđa Artić pita da li polaznici imaju pravo na novčanu naknadu, a Haleuš odgovora da se ne 

traži novčana naknada. Članovi vijeća jednoglasno prihvaćaju da se podnositelji zamolbi prime 

na praksu. 

Dalje, Haleuš obrazlaže planirane aktivnosti POU Dugo Selo. Poziva na Noć muzeja, odnosno 

izložbu skulptura Mate Croate koja se 29. siječnja paralelno otvara u zgradi POU i Maloj galeriji.  

Obavješćuje da je 18. veljače dogovorena kazališna predstava „Gola u kavezu“ te da je 

dogovoren koncert Miroslava Škore u Gradskoj športskoj dvorani koji, prema ugovorenoj cijeni, 

košta 60.000 kuna bruto. Haleuš moli članove Vijeća da predlože cijenu karte, koja još nije 

utvrđena. 

Članovi vijeća jednoglasno odlučuju da cijena karte iznosi 70,00 kuna. 

 

Sjednica je završena u 11,10 sati. 

 

 

     Zapisničarka                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća POU 

 

Tihana Kušeković      Josip Horvatiček, dr.vet med. 

 


