
 

 
 

KLASA: 021-05/18-01/6 

URBROJ:238-07-82-2-18-2 

Dugo Selo, 9 listopada 2018. godine  

 

Z A P I S N I K 

 
sastavljen 9. listopada 2018. godine na 4.  sjednici Upravnog vijeća POU Dugo 

Selo, održanoj u prostorima POU, J. Zorića 21 a, s početkom u 8,00  sati. 

 

Zapisničar je Tihana Kušeković 

 

Nazočni: Kruno Blažinović, Dean Dragičević, Željko Tašler, Vinko Mršić, Ana 

Marija Šprihal – kao članovi vijeća, Veljko Bertak – pročelnik za društvene 

djelatnosti u Gradu Dugom Selu te ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo 

Nenad Haleuš Mali. 

 

Odsutni:nema 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Kruno Blažinović, pozdravio 

nazočne te predložio sljedeći dnevni red:  

1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijaća POU Dugo Selo 

2. Izmjena Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2018. 

godinu 

3. Prijedlog Financijskog plana POU Dugo Selo za 2019. godinu 

4. Odluka o cijeni tečajeva u POU Dugo Selo za školsku godinu 2018./2019.  

5. Odluka o visini naknada voditeljima tečajeva za školsku godinu 2018./2019. 

6. Pitanja i prijedlozi 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 



Ad.1) Zapisnik je prihvaćen jednoglasno. 

 

 Ad.2) Ravnatelj Haleuš pojašnjava kako je prigodom donošenja rebalansa 

Proračuna Grada Dugog Sela umanjena stavka za manifestacije te je, s obzirom 

na ranije ugovorene obveze s izvođačima i sudionicima dovedeno u pitanje 

održavanje manifestacije „Stara jela z Dugoga Sela“. Da ne bi došlo do 

otkazivanja manifestacije Haleuš predlaže da se napravi preraspodjela sredstava 

unutar financijskog plana POU Dugo Selo, odnosno da se s obzirom na značaj 

ove manifestacije, umanje aktivnosti unutar stavke Mjesec kulture i prema 

ostvarenim troškovima ta sredstva prebace na manifestaciju „Stara jela z 

Dugoga Sela“ što će, prema planiranim i ugovorenim obvezama, biti dovoljno 

za izvršenje kompletnog programa „Starih jela“. 

Željko Tašler pita što će u tom slučaju biti s programom Mjeseca kulture. 

Haleuš odgovara da će se obim aktivnosti smanjiti u segmentu izložbi s 

obzirom da je dogovoreno da će program izložbi, koji je najvažniji segment tog 

programa prebaciti na LUDS, dok će ostale aktivnosti ići prema planu. Time će 

se stvoriti znatna ušteda sredstava koja će biti prebačena na „Stara jela“. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi zaključak da se napravi preraspodjela 

sredstava unutar Financijskog plana POU za 2018. godinu na način da se sa 

stavke Mjesec kulture prebace potrebna sredstava, prema izvršenim troškovima, 

na stavku „Stara jela z Dugoga Sela“. 

 

Ad.3) Haleuš govori da u okvirima ovogodišnjeg Financijskog plana POU 

možemo planirati i sredstva iz 2019. godinu te da je Gradu dostavljen program 

rada koji će biti uvršten u Gradski proračun za iduću godinu. Jedino povećanje, 

u odnosu na prvotni plan za ovu godinu, odnosi se na besplatne ljetne radionice 

koje su riješene rebalansom gradskog proračuna. 

Dejan Dragičević govori da financijski plan POU treba biti sukladan s 

projekcijom gradskog proračuna za 2019. godinu. 

Haleuš dalje dodaje kako bi s obzirom na obim posla  trebalo razmišljati i o 

popunjavanju radnog mjesta voditelja Centra za obrazovanje koje sada obavlja 

administrativno-grafički referent i rješavanje pitanja sportskog novinara, s 

obzirom na planirano aktiviranje sportskog portala i podlistka o sportu unutar 

tiskanog izdanja. 

Predsjednik Upravnog vijeća Kruno Blažinović predlaže da se ta dva mjesta 

popune putem stručnog osposobljavanja. 

Upravno vijeće prihvatilo je jednoglasno program rada, dok će financijski plan 

POU za 2019. godinu, s konkretnim iznosima stavki, biti na dnevnom redu 

nakon donošenja Proračuna Grada Dugog Sela. 

 

Ad.4) Članovima upravnog vijeća u materijalima je dostavljen prijedlog 

Cjenika tečajeva u POU za školsku godinu 2018./2019. Cijene su, rekao je 

Haleuš, na razini prošlogodišnjih, s manjim korekcijama, u smislu isplativosti 

tečajeva. Naime, Haleuš dodaje da se prilikom izrade prijedloga vodilo računa 

da tečajevi ne budu korisnicima preskupi, ali i da ustanova na njima ne gubi. 



Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Cjenik tečajeva za školsku godinu 

2018./2019. koji je sastavni dio ovog zapisnika. 

  

Ad.5) 

Haleuš kaže da je dosadašnja cijena radnog sata voditelja bila 40,00 kuna te da 

se je tijekom protekle godine to pokazalo kao problem jer voditelji ističu 

potrebu povećanja cijene, a s druge strane sve teže je doći do kvalitetnih 

voditelja. Stoga se predlaže, u cilju da se zadrže sadašnji kvalitetni voditelji i 

privuku novi, da se cijena radnog sata voditelja poveća na 50,00 kuna. Vezano 

uz prethodnu točku, kalkulacije pokazuju da POU, uz ovo povećanje, neće imati 

gubitke na tečajevima. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi zaključak o cijeni radnog sata voditelja za 

školsku godinu 2018./2019. u iznosu od 50,00 kuna. 

 

Ad.6) 

Na zahtjev Upravnog vijeća s ranije sjednice članovima su dostavljeni 

materijali o prodaji Dugoselske kronike.  

Dejan Dragičević pita da li su dostavljeni svi računi općinama za naplatu do 

sada obljavljenih brojeva Dugoselske kronike. Haleuš odgovara da naplata još 

uvijek nije izvršena jer nisu potpisani sporazumi o novom načinu naplate, jer se 

prema prošlogodišnjoj odluci Upravnog vijeća prešlo, s naplate putem računa, 

na sustav donacija od općina. Međutim, postoje dogovori s općinama i u tijeku 

je izrada Sporazuma tako da naplata nije upitna. 

Kruno Blažinović ističe kako bi trebalo utvrditi točan datum u mjesecu kada bi 

Dugoselska kronika izlazila, bez obzira na termine pojedinih događanja jer na 

taj način izlaze i druge novine.  Dogovoreno je da će se u narednom razdoblju 

još razgovarati o ovom problemu te da će biti fiksiran datum u mjesecu kada će 

izlaziti tiskano izdanje Dugoselske kronike. 

Dragičević upozorava da izvještavanja sa sjednica Gradskog vijeća moraju biti 

objektivna jer se često potkradaju greške.  

Ana Marija Šprihal kaže kako vijećnici utječu na to da se objavljuju stvari koje 

su njima bitne i kako su novinari prisiljeni objavljivati i stvari koje s novinarske 

pozicije nisu bitne. 

Haleuš ističe kako s novinarske pozicije nije logično da izvještaj Dugoselske 

kronike sa sjednice vijeća bude širi od zapisnika s gradskog vijeća. 

Dragičević traži da se kaže tko od vijećnika prisiljava novinare na takav način 

izvještavana te dodaje da novinari ne smiju biti pod utjecajem gradskih 

vijećnika. 

Željko Tašler pita što je s dogovorenim održavanjem sastanka svih triju 

načelnika o POU Dugo Selo. Kruno Blažinović odgovara da će to biti tema 

jedne od idućih sjednica te da bi sjednica trebala biti što prije. 

Sjednica je završena u 9,15. 

 

   Zapisničarka;                                            Predsjednik Upravnog vijeća POU 

Tihana Kušeković          Kruno Blažinović 


