
 
 
KLASA: 021-05/17-01/02 

URBROJ: 238-07-82-02-17-2 

Dugo Selo, 20. ožujka 2017. godine  

 

 

Z A P I S N I K 

 
sastavljen 20. ožujka 2017. godine na 25. sjednici Upravnog vijeća POU, održanoj u prostorima 

POU, J. Zorića 21 a, s početkom u 9,00  sati. 

 

Zapisničar je Tihana Kušeković 

 

Nazočni: Josip Horvatiček, Rudolf Dokuš, Darjan Budimir, Đurđa Artić, Ana Marija Šprihal– kao 

članovi vijeća 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 24. sjednice Upravnog vijeća 

2. Prijedlog izmjena Financijskog plana POU Dugo Selo za 2017. godinu  

3. Pitanja i prijedlozi 

 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 

 

 

 



 

Ad.1)  Zapisnik s 24. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo usvojen jednoglasno. 

 

Ad.2)  Ravnatelj Nenad Haleuš Mali obavješćuje članove Upravnog vijeća da se pripremaju I 

izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu te da je, s obzirom na 

dosadašnju realizaciju Financijskog plana POU Dugo Selo, koja je dostavljena u materijalu za 

sjednicu, potrebno izvršiti izmjene na onim točkama gdje se pokazalo da je u financijskom 

planu predviđeno premalo sredstava za pojedine programe. Riječ je o povećanjima stavki za 

kazališne predstave, koncerte, manifestacije, a potrebno je vratiti u financijski plan, odnsono u 

proračun, stavku kupnje osobnog automobila za potrebe POU. Ta stavka je, naime, pojašnjava 

Haleuš, prvobitnim planom Upravnog vijaća POU bila predviđena, ali je izbačena prilikom 

donošenja Proračuna Grada za 2017. godinu. Prema stanju punjenja proračuna iz Grada je stiglo 

odobrenje da se ta stavka, u iznosu 100.000 kuna ponovo vrati u Proračun, odnosno Financijski 

plan.  

Također je potrebno otvoriti novu stavku – Troškovi tiskanja knjige „Posavski zapisi“, autorice 

Mirjane Kirin, čiji je izdavač POU Dugo Selo. Naime, otvaranje te stavke zatražila je Općina 

Rugvica koja je prvobitno planirala troškove tiska platiti izravno tiskari, međutim, naknadno je 

zatraženo da ta transakcija ide preko izdavača, odnosno POU Dugo Selo. Riječ je o iznosu 

48.500 kuna. 

Naprijed navedeni prijedlozi o povećanjima su, za kazališne predstave se traži povećanje stavke 

za 30.000 kuna, za održavanje manifestacije Jagodan i crameraj koja će ujedno biti i proslava 

pedesete obljetnice Dugoselske kronike uz koncert Lidije Bačić dodatnih 34.000 kuna, za ostale 

manifestacije dodatnih 10.000 kuna, a s obzirom da se ustanova prijavila na natječaj Zagrebačke 

županije za kulturu s programom održavanja ljetnih kazališnih predstava i za to je traženo 

povećanje od 30.000 kuna.  

Zaključak, da se povećaju navedene stavke u Financijskom planu POU i zatraži povećanje u 

Proračunu Grada,  je prihvaćen jednoglasno. 

 

Ad.3) Ravnatelj Nenad Haleuš Mali obrazlaže ponudu  voditeljice BodyFit Trening koji bi se 

održao povodom 7. travnja – Međunarodnog dana zdravlja. Darjan Budimir upozorava da treba 

oprezno nastupiti s nuđenjem takvih programa, zbog konkurencije koja postoji u organizaciji 

takvih događaja, te da se ne konkurira i svojim korisnicima koji iznajmljuju prostor u POU, a 

provode slične programe. 

Zaključeno je stoga da se POU jednokratno, a povodom Međunarodnog dana zdravlja, osigurati 

prostor i osigurati promidžbu događaja putem web stranice. 

Haleuš također izvješćuje da je u pripremi, a također povodom Međunarodnog dana zdravlja, 

književna večer Ivane Plechinger, čija knjiga je vezana uz tu tematiku. 

Na koncu također najavljuje da su prošlogodišnji predavači iz Engleske ponovo ponudili 

besplatni tečaj konverzacijskog engleskog jezika te da bi ga trebalo organizirati koncem lipnja.  

 

Sjednica je završena u 9,30 sati. 

 

 

 

              Zapisničarka                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća POU 

  

           Tihana Kušeković      Josip Horvatiček, dr.vet med 

 


