
 
 

 

KLASA:021-05/16-01/04 

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

Dugo Selo, 29. srpnja 2016. godine  

 

 

Z A P I S N I K 

 
sastavljen 29. srpnja 2016. godine na 21. sjednici Upravnog vijeća POU, održanoj u prostorima 

POU, J. Zorića 21 a, s početkom u 9,00  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 20. sjednice Upravnog vijeća 

2. Izmjena pravilnika o arhivskoj građi 

3. Zamolba Centra za rehabilitaciju Stančić o uključivanju u rad korisnika 

4. Određivanje formata novina Dugoselska kronika 

5. Informacija o natječaju za izgradnju Kulturnog centra za posjetitelje 

6. Informacija o potrebi dogradnje spremišta 

7. Informacija o obavljenim razgovorima s pravnicima o obavljanju pravne pomoći 

8. Rješavanje pitanja prostora s udrugom Rodna gruda 

9. Pitanja i prijedlozi 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 



 

 

Ad.1)  Zapisnik s 20. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo usvojen jednoglasno. 

Ad.2) Ravnatelj Nenad Haleuš Mali obavješćuje članove Upravnog vijeća da je nad radom 

Ustanove obavljen inspekcijski nadzor od strane inspekcije Državnog arhiva Hrvatske te da je 

na temelju zapisnika koji je, po obavljenom nadzoru, potrebno izmijeniti Pravilnik o arhivskoj 

građi u skladu s primjedbama koje je dala inspekcija. Iste su primjedbe ugrađene u Pravilnik te 

je Upravno vijeće jednoglasno prihvatilo Izmjene Pravilnika o arhivskoj građi.  

 

Ad.3) Ravnatelj Nenad Haleuš Mali obrazlaže da je stigla molba od strane Centra za 

rehabilitaciju Stančić da se jednog od njihovih korisnika uključi u radnu rehabilitaciju u POU 

Dugo Selo na način da bi isti obavljao jednostavnije poslove poput čišćenja i sl. dva sata 

dnevno, a da mu pri tom POU Dugo Selo osigura simboličnu naknadu u iznosu 200,00 kuna 

neto mjesečno. Haleuš kaže da je u razgovoru s gradonačelnikom i šeficom računovodstva 

dogovorio taj iznos do konca godine te predlaže da se izađe u susret ovoj molbi. 

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog te zatražilo da se na sljedećoj sjednici vijeća 

predoči ugovor koji će se sklopiti između POU i Centra za rehabilitaciju Stančić. 

 

Ad.4) Haleuš govori kako je u povodu šestotog broja Dugoselske kronike promijenjena veličina 

formata novina, povodom jubileja, ali i da bi se vidjelo kako čitateljstvo prihvaća novi format o 

čemu je provedena i anketa na facebook stranicama Dugoselske kronike. Pokazalo se, ističe 

Haleuš, kako je smanjenje formata Dugoselske kronike s dosadašnjeg A3, na manji format 

revije A4, izvanredno prihvaćena od strane čitatelja te je stoga predložio da se Upravno vijeće 

odredi da li da se i dalje ostane na tom formatu. 

Predsjednik Josip Horvatiček kaže da se slaže kako je novi format bolji, ali upozorava da bi 

trebalo napraviti aneks ugovora s tvrtkom Graforad, koja tiska novine, i da se u ugovoru definira 

novi format. Isto predlaže i Darjan Budimir koji pita i kako će se to odraziti na cijene oglasa u 

Dugoselskoj kronici te predlaže da se pripremi prijedlog novog cjenika. Budimir postavlja i 

pitanje da li je s promjenom formata ostala ista cijena tiska, na što Haleuš odgovara kako se 

cijene nisu mijenjale. Cijene su definirane u ugovoru s tiskarom, ali se s obzirom da je novi 

format u pola manji od dosadašnjeg razmjerno obračunavaju. 

Upravno vijeće donosi odluku da se Dugoselska kronika – informativni dio ubuduće tiska u 

novom formatu A4, ali kako je ravnatelj dužan sklopiti aneks ugovora s tiskarom u kojem će se 

evidentirati promjena sukladno Odluci Upravnog vijeća. 

Donosi se i zaključak kako je ravnatelj za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća dužan pripremiti 

prijedlog novog cjenika oglasnog prostora u Dugoselskoj kronici. 

 

Ad. 5) Ravnatelj Haleuš izvješćuje kako je Grad Dugo Selo, putem svog Upravnog odjela za 

urbanizam izvijestio ravnatelja POU o namjeri da se zgrada bivšeg doma zdravlja u Dugom Selu 

prijavi na natječaj za EU fondove, u smislu njezinog preuređenja u kulturni centar za 

posjetitelje. U istome bi se obavljala muzejska djelatnosti i različiti kulturni programi, a 

intencija Grada je da se isti Centar, po završetku njegove izgradnje, integrira u POU Dugo Selo. 

O toj tematici održan je sastanak u Gradu, na kojem su bili i projektanti koje je unajmio Grad, a 

POU je već, dostavom niza podataka, aktivno uključeno u pripremu natječajne dokumentacije. 

Haleuš ističe kako je sve još u početnoj fazi te kako će Grad i službeno obavijestiti POU o 

daljnjim aktivnostima, ali kako smatra da je potrebno o istome izvijestiti Upravno vijeće te kako 

će, ukoliko se nastavi na realizaciji istog projekta, biti nužno donijeti niz odluka kojima bi 

spomenuti Centar trebalo integrirati u POU Dugo Selo. 

Horvatiček ističe kako je evidentno da će u tom slučaju morati doći do izmjene Statuta POU 

Dugo Selo i da je potrebno Gradu dostaviti svu dokumentaciju koja se traži. 



 

 

Ad. 6)  Haleuš govori o problemima koje POU Dugo Selo ima zbog skučenosti prostora u 

kojem radi te kako je najavom rušenja šupa kod zgrade KUD-a Preporod, koju zajednički 

koriste POU, Preporod i Radio Martin, javlja novi problem oko čuvanja imovine Pučkog 

učilišta, poput kosilica, alata i sl. Predlaže stoga da se ispod željeznog stubišta, sa sjeverne 

strane zgrade, izgradi zatvoreno limeno spremište veličine cca 5m2. Za isto je predočena i 

ponuda Talan prometa iz Dugog Sela u visini 4.937,50 kuna. 

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog o izgradnji skladišnog prostora. 

 

Ad.7) Haleuš ističe kako je, u smislu rješavanja pravne pomoći za POU Dugo Selo, obavljen 

razgovor s nekoliko pravnika koji bi bili voljni raditi na ugovor o djelu te kako nije donijeta 

konačna odluka te kako traži pomoć članova Upravog vijeća u odabiru. Smatra kako je potrebno 

donijeti najbolju odluku o odabiru jer će se posao po obimu znatno povećati, ukoliko dođe do 

integracije Kulturnog centra za posjetitelje u sastav POU Dugo Selo. Izražava mišljenje kako je 

najbolje da se odabir ne izvrši do jeseni kada će o istom POU imati više informacija. Darjan 

Budimir kaže kako će se i on uključiti u odabir najboljeg kandidata koji bi obavljao posao 

pravne pomoći. 

 

Ad.8) Ravnatelj ističe kako još uvijek postoji problem zajedničkog korištenja prostorije u 

prizemlju zgrade s Udrugom Rodna gruda koju je svojedobno u korištenje uveo Grad Dugo 

Selo. Premda je učinjen pomak u odnosima, te za razliku od ranijeg razdoblja, sada i POU Dugo 

Selo ima mogućnost korištenja vlastitog prostora za potrebe tečajeva, ipak postoje problemi jer 

postojanje drugog korisnika u prostoru onemogućuje postavljanje stolova i stolaca, iziskuje 

stalno seljenje opreme, a dovodi i do problema oko čišćenja prostora. Osim toga, ističe Haleuš, 

POU Dugo Selo plaća sve režije za spomenutu prostoriju. 

Josip Horvatiček predlaže da se udruzi odredi visina najma prostora, na što Darjan Budimir 

ističe kako je problem i u tome što je Grad uveo udrugu kao korisnika bez da Ustanova POU i 

spomenuta udruga imaju ugovor o korištenju prostora. Rudolf Dokuš pita da li postoji 

mogućnost da se ista udruga preseli u bivši Dom HV-a gdje su smještene i ostale udruge. Nakon 

kraće rasprave u kojoj sudjeluju svi članovi Upravnog vijeća zaključeno je da ravnatelj ponovo 

obavi razgovor s gradonačelnikom u cilju rješavanja ovoga problema, a ukoliko bude potrebno, 

o svim iznesenim problemima, da ponovo uputi i dopis Gradu . 

 

Ad.9)  Ravnatelj Haleuš upoznaje članove Upravnog vijeća sa izvješćem tvrtke koja održava 

računala, a prema kojem su računala koja se nalaze u informatičkoj učionici zastarjela, najvećim 

dijelom u kvaru te kako, s obzirom na razvoj tehnologije, više na njima nije moguće obavljati 

informatičko osposobljavanje. Moguće je, trenutačno, u funkciju staviti svega četiri računala, za 

najosnovnije tečajeve za umirovljenike. Mišljenje je informatičara, međutim, da je neisplativo 

ulaganje u popravak i nadogradnju postojećih računala, već da je nužno nabaviti nova računala. 

Haleuš ističe kako je kupnja desetak novih računala bila planirana, ali kako trenutačno za to ne 

postoje sredstva u proračunu. Stoga predlaže da se sadašnja računala otpišu, da se spomenuta 

četiri, koja su još u djelomičnoj funkciji, daju na korištenje Centru Stančić, ili nekoj srodnoj 

ustanovi, ili udruzi. Do kupnje novih računala u sljedećoj proračunskoj godini, informatičku 

učionicu treba iskoristiti za tečajeve jezika za koje trenutačno postoji veliki interes. Za sljedeću 

godinu da se planira kupnja deset novih prenosnih računala, koja bi zauzimala puno manje 

prostora tako da se informatička učionica i dalje može koristiti i za druge tečajeve, a ne samo za 

informatiku. Članovi upravnog vijeća jednoglasno su se usuglasili s ovim prijedlogom. 

 

 



 

 

Darjan Budimir pita što je s najavljenom mogućnošću da se tijekom ljeta održe i predstave na 

otvorenom, na što Haleuš odgovara da ideja nije mogla biti realizirana ove godine jer se 

prekasno krenulo u dogovore s kazališnim kućama koje su tijekom ljeta već bile angažirane, ili 

pak nisu radile tijekom godišnjih odmora, ali i da se je kao problem javio nepostojanje 

pozornice za vanjski prostor koja se trebala izgraditi u prostoru Kluba umirovljenika. 

 

Sjednica je završena u 10,40 sati. 

 

 

 

                Zapisničarka                                                              Predsjednik Upravnog vijeća POU 

   

           Tihana Kušeković      Josip Horvatiček, dr.vet med 

 


