
 
 

KLASA:021-05/16-01/05 

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

Dugo Selo, 27. listopada 2016. godine  

 

 

Z A P I S N I K 

 
sastavljen 27. listopada 2016. godine na 22. 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, Veljko Bertak – pročelnik Ureda za društvene djelatnosti Grada Dugog Sela 

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 21. sjednice Upravnog vijeća 

2. Izvješće o izvršenim zaključcima s 21. sjednice 

3. Izvješće o radu POU Dugo Selo za razdoblje 1.1. 2016. – 30.06.2016. godine 

4. Pitanja i prijedlozi 

 

Ravnatelj Nenad Haleuš Mali predlaže da se u dnevni red uvrsti i informacija o donošenju novog 

cjenika oglašavanja u Dugoselskoj kronici. 

Dnevni red, s predloženom izmjenom, je prihvaćen jednoglasno. 

 

 



 

 

Ad.1)  Zapisnik s 22. 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 izmjeniti Pravilnik o arivskoj 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. Od strane Državnog 

arhiva još nije stigla suglasnost na izmjene pravilnika, zaposlenica Tihana Kušeković je, 

temeljem naloga inspekcije, pohađala stručni seminar za arhivara te je prijavljena i na stručni 

ispit, a ravnatelj će, temeljem istog naloga, do konca godine donijeti novi plan klasifikacijskih 

oznaka koji će vrijediti od početka 2017. godine. 

Ravnatelj izvješćuje da je potpisan ugovor sa Centrom Stančić o prijemu jednog njihovog 

korisnika na rehabilitacijski rad u POU te izvješćuje da je napravljen aneks ugovora o tiskanju 

Dugoselske kronike s tvrtkom Graforad, o čemu su materijali u prilogu. 

Također izvješćuje da nije bilo sastanaka te da nema novih informacija o projektu izgradnje 

Kulturno informativnog centra. 

Izvješćuje da su završeni radovi na izradi spremišta sa sjeverne strane zgrade POU Dugo Selo. 

Haleuš također govori da će POU Dugo Selo od početka sljedeće godine morati koristiti usluge 

agencije za čišćenje jer su od strane stručnih službi Grada pristigle sugestije da se taj posao više 

ne može obavljati na dosadašnji način, temeljem ugovora o djelu, te da je potrebno angažirati 

agenciju, ili sistematizirati radno mjesto i zaposliti osobu, da bi bilo poslovanje u skladu sa 

zakonom. S obzirom da nema predviđenih sredstava za zapošljavanje takve osobe, Haleuš 

predlaže da se angažira agencija. 

Darjan Budimir postavlja pitanje da li POU sa Sportskim centrom dijeli samo domara i predlaže 

da se pokuša naći modus kako bi ista osoba obavljala i poslove čišćenja. 

Haleuš kaže kako je domar angažiran u POU sa četvrtinom radnog vremena i isplaćuje mu se 

razmjerni dio plaće te da će ispitati i mogućnost takvog rješenja. 

Zaključeno je da se za sljedeću sjednicu pripremi izvješće o plaći domara i ponuda agencije za 

čišćenje. 

Haleuš dalje govori kako je, temeljem odluke Upravnog vijeća s prethodne sjednice, izvršen otpis 

dotrajale informatičke opreme iz informatičke učionice, ali kako su četiri računala uporabljiva za 

manje zahtjevne programe i kako planira, s obzirom na nemogućnost donacije, ta računala 

upotrijebiti na način da organizira informatičku radionicu sa Centrom Stančić u dnevnom centru 

u Dugom Selu, kako bi ih stavili u funkciju. 

POU očekuje ponude za nabavku novih deset prijenosnih računala koja bi zadovoljavala potrebe 

organizacije novih informatičkih tečajeva, a koja ne bi zauzimala previše prostora jer se 

informatička učionica koristi i za održavanje tečajeva stranih jezika.  

Izvješće ravnatelja o izvršenju zaključaka je jednoglasno prihvaćeno. 

 

 

Ad.3) Ravnatelj Nenad Haleuš Mali obrazlaže izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Dugo 

Selo u razdoblju 1.1. 2016. godine do 30.6. 2016. godine koje je članovima Upravnog vijeća 

dostavljeno u pisanom obliku. 

Izvješće o radu prihvaćeno je jednoglasno. 

 

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

formata novina, povodom jubiljeja izdavanja šestotog broja, a budući da je od strane Upravnog  



 

vijeća taj format prihvaćen kao stalni, bilo je potrebno napraviti izmjenu cjenika što je ravnatelj i 

učinio te prijedlog prije samog donošenja daje Upravnom vijeću na raspravu. Cjenik je u prilogu 

zapisnika. Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbe na cjenik te je ostavljeno ravnatelju da 

ga i službeno donese. 

Ad. 5) Ravnatelj Haleuš izvješćuje o provedenim manifestacijama od strane POU. Ističe kako je 

manifestacija Stara jela z Dugoga Sela morala biti reducirana na način da nije izvođen zabavni 

dio programa jer je tog dana u Gradu bio proglašen dan žalosti. Iznosi mišljenje da bi sljedeće 

godine ista manifestacija trebal biti održana u nešto ranijem terminu, koncem ljeta. 

Izvješćuje i o nadolazećim manifestacijama – Noći kazališta u koji se POU ove godine uključuje 

prvi put, a koja će se održati 20. 11.  s dvije predstave u istom danu, a također najavljuje i 

održavanje tradicionale izložbe slika koja se uoči Dana grada održava s radovima nastalim na 

ovogodišnjoj županijskoj likovnoj koloniji. 

 

Sjednica je završena u 11,30 sati. 

 

 

    Zapisničarka                                                                    Predsjednik Upravnog vijeća POU 

 

Tihana Kušeković      Josip Horvatiček, dr.vet med 

 


