
 
 

KLASA:021-05/16-01/03 

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

Dugo Selo, 19. travnja 2016. godine  
 

 

 

                                                 Z A P I S N I K 

 
sastavljen 19. travnja 2016. godine na 20. sjednici Upravnog vijeća POU, održanoj u prostorima POU, 

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

Zapisničarka je Tihana Kušeković 

 

Nazočni: Josip Horvatiček, Rudolf Dokuš, Đurđa Artić, Darjan Budimir – kao članovi vijeća te 

ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo Nenad Haleuš Mali. 

 

Odsutni: Ana Marija Šprihal. 

 

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 19. sjednice Upravnog vijeća 

2. Izvještaj o radu i financijski izvještaj POU za 2015. godinu 

3. Informacija o provedenoj bagatelnoj nabavi tiskanja Dugoselske kronike i Službenog glasnika 

4. Pitanja i prijedlozi 

 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 

 

 

 



 

 

Ad.1)  Zapisnik s 19. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo usvojen jednoglasno. 

Ad.2)  Ravnatelj Nenad Haleuš Mali obrazlaže da je izvješće o radu zbir stalnih izvješća koje 

ravnatelja daje članovima Upravnog vijeća tijekom godine, a da prema izvješću računovodstva 

postoji dosta nenaplaćenih dugova te da je zbog tog razloga i u financijskom dijelu izvješća 

prikazan dug od 160.276 kuna. Prema izvješću šefa računovodstva riječ je o dugovima koji će 

najvećim dijelom biti naplaćeni, odnosno o standardnom stanju na koncu godine, koje ne govori o 

bilo kakvom neplanskom trošenju sredstava.  

Predsjednik Upravnog vijeća Josip Horvatiček pita da li su u tom iznosu i otpisani nenaplaćeni 

dugovi, na što Haleuš odgovara da nisu, ali da osim dugoročno nenaplativih dugova za čiju naplatu 

su poduzete mjere tu ima i dugova koji su uobičajeni dio poslovanja, a naplata će se knjižiti tek u 

ovoj godini. Darjan Budimir pita da li izvješće u ovakvom obliku ide na Gradsko vijeće, na što 

Haleuš odgovora pozitivno, ali kaže da će za članove Upravnog vijeća tražiti razradu financijskog 

dijela izvješća po stavkama i dostaviti ih članovima Upravnog vijeća na CD-u. 

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

tiskanje Dugoselske kronike i službenog glasnika te da je ponuda tiskare Graforad iz Rugvice 

najpovoljnija, a riječ je o gotovo identičnoj ponudi kakvu je ta tvrtka imala i u prošloj godini. 

Horvatiček predlaže da se takva ponuda prihvati te podsjeća da je tijekom zadnjih godina POU 

Dugo Selo, zahvaljujući racionalnom pristupu vezanom uz objavu i tiskanje Dugoselske kronike, a 

prvenstveno Službenog glasnika, napravilo velike uštede proračunskih sredstava za sve tri jedinice 

lokalne samouprave koji su osnivači ustanove. 

Prijedlog o odabiru Graforada kao najpovoljnijeg ponuđivača usluge tiskanja Dugoselske kronike i 

Službenog glasnika prihvaćen je jednoglasno. 

Ad.4) Haleuš najavljuje da se planira organizacija obilježavanja šestotog broja Dugoselske kronike 

te da bi taj broj kronike izašao u smanjenom formatu A4, ali bi bio bogatiji izgledom i sadržajem. 

Spominje i da se počelo raditi na digitalizaciji starih brojeva Dugoselske kronike te da će prve 

četiri godine, od 1967. do 1971. biti, do proslave, dostupne na web stranici Kronike. Kompletno 

postavljanje svih brojeva Kronike na web stranicu zahtijevalo bi nabavku posebnog skenera koji 

košta oko 15.000 kuna, a o čemu bi trebalo razmišljati prilikom izrade financijskog plana za 

sljedeću godinu.  

Budimir pita kako je prošla realizacija koncerta Miroslava Škore, na što Haleuš kaže da je 

posjećenost bila odlična, no da je došlo do ilegalne prodaje ulaznica što je umanjilo prihod. O 

istom saznanje ima i policija, ali počinitelji nisu poznati. Da bi se spriječile takve stvari Haleuš 

najavljuje da će se ubuduće morati tiskati ulaznice na posebnom papira sa zaštitom. 

Haleuš također najavljuje da teku pripreme za izložbu o Tvornici posuđa Gorici koju će pokušati 

realizirati do konca devetog mjeseca.  

Spominje i problem zajedničkog korištenja prostora s Udrugom Rodna gruda, što šteti POU jer je 

riječ o njegovom prostoru koji je Grad, bez ikakve dokumentacije, dao na korištenje spomenutoj 

udruzi, a POU plaća sve režije i čišćenje prostora. 

Nakon kraće rasprave Darjan Budimir kaže da tu nužno treba pronaći rješenje preseljenjem udruge 

u novi prostor u sklopu pronalaženja cjelokupnog racionalnog korištenja prostora od strane udruga, 

ili da POU postavi uvjete korištenja postojećeg prostora prema ugovoru koji bi trebalo imati s 

postojećom udrugom. 

Sjednica je završena u 11,00 sati. 

 

                        Zapisničarka                                                             Predsjednik Upravnog vijeća POU 

 

                    Tihana Kušeković       Josip Horvatiček, dr.vet med 



 


