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Dugo Selo, 18. svibnja 2015. godine  

 

 

 

                                       Z A P I S N I K 

 
sastavljen 18. svibnja 2015. godine na 13.  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, Đurđa Artić, Rudolf Dokuš, Darijan Budimir, 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 12. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo 

2. Financijsko izvješće POU Dugo Selo za 2014. godinu 

3. Pravilnik o radu POU Dugo Selo 

4. Informacija o donošenju Pravilnika o kućnom redu POU Dugo Selo 

5. Pitanja i prijedlozi 
 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 

http://www.dugoselska-kronika/


 

 

 

Ad.1)  Zapisnik s 12. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo usvojen 

jednoglasno. 

 

Ad.2 Ravnatelj Nenad Haleuš Mali  obrazlaže  Financijsko izvješće o radu POU 

Dugo Selo za 2014. godinu koje je članovima Upravnog vijeća dostavljeno u 

prilogu. Dodaje da je u materijalima uvršten, a na ranije postavljeno pitanje 

Darijana Budimira, Sporazum o preuzimanju međusobnih prava i obveza i 

podjela troškova međusobnih usluga između osnivača POU Dugo Selo iz 1994. 

godine te da je evidentno kako financijsko izvješće za prošlu godinu pokazuje 

nesrazmjer u financiranju od strane osnivača, u odnosu na spomenuti 

Sporazum. Predloženo je stoga, da se osnivačima zajedno s Godišnjim 

izvješćem o radu i financijskim izvješćem za 2014. godinu dostavi predmetni 

Sporazum i popratni dopis u kojem se traži očitovanje o budućem 

sufinanciranju POU Dugo Selo. 

Financijsko izvješće za 2014. godinu i prijedlog o dostavi spomenutog dopisa 

osnivačima prihvaćeno je jednoglasno. 

 

Ad.3)  Ravnatelj Haleuš obrazlaže novi Pravilnik o radu u POU Dugo Selo, koji 

je izrađen zajedno s pravnikom angažiranim temeljem odluke ovog vijeća. Novi 

Pravilnik je usklađen sa novim Zakonom o radu.  

Darijan Budimir izražava mišljenje da je Pravilnik preopširan, u odnosu na 

istovjetni pravilnik koji je nedavno usvojio Grad Dugo Selo te iznosi kako ima 

niz prijedloga za izmjene. Haleuš predlaže da se spomenute primjedbe usvoje i 

Pravilnik uskladi sa gradskim pravilnikom o radu te da se Pravilnik ne usvoji na 

ovoj sjednici. Naime, predlaže da se izrađivač prijedloga Pravilnika koju je 

angažiralo POU Radmila Stančić i Darijan Budimir sastanu oko usklađivanja 

primjedaba te da se o Pravilniku ponovo raspravlja i da se, eventualno, prihvati 

na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća. 

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 

 

Ad.4) Haleuš članovima Upravnog vijeća daje na uvid prijedlog Pravilnika o 

kućnom redu POU Dugo Selo kojim bi se detaljno regulirala djelatnost i 

aktivnosti unutar Učilišta, uključujući i radno vrijemem a što se odnosi na 

zaposlenike, vanjske suradnike i posjetitelje, odnosno korisnike usluga u POU. 

Haleuš dodaje da prijedlog Pravilnika daje na razmatranje članovima Upravnog 

vijeća kako bi na sljedećoj sjednici izrazili eventualne primjedbe na prijedlog. 

 

Ad.5) Haleuš obavješćuje da se priprema uravnoteženje Proračuna Grada 

Dugog Sela te da je obaviješten da se namjerava smanjenje sredstava 

namijenjenih za rad gradskih ustanova, između ostalog i POU Dugo Selo. S 

računovodstvom su izvršene konzultacije oko spomenutog smanjenja, no još 

uvijek se ne zna koje bi točno stavke mogle biti smanjene i u kojem postotku. 

 



Na koncu Haleuš izvješćuje da POU Dugo Selo trenutačno priprema Dan 

otvorenih vrata koji će se održati u subotu 30. svibnja na rukometnom igralištu, 

a bit će proširen s festivalom jagoda i prodajom starih stvari.  

 

 

 

Sjednica je završena u 11,10. sati. 

 

 

 

Zapisničarka                                                       Predsjednik Upravnog vijeća POU 

 

Tihana Kušeković      Josip Horvatiček, dr.vet med 


