
 
 

 

KLASA:021-05/15-01/08 

URBROJ: 238-07-82-02-15-2 

Dugo Selo, 21. listopada 2015. godine  

 

 

 

                                       Z A P I S N I K 

 
sastavljen 21. listopada 2015. godine na 16. 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, ĐurĎa Artić, 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 15. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo 

2. Program rada POU Dugo Selo za 2016. godinu 

3. Informacija sa sastanka predstavnika osnivača od 3.9.2015. godine 

4. Pitanja i prijedlozi 

 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 

 



 

 

Ad.1)  Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo usvojen jednoglasno. 

 

Ad.2) Ravnatelj Nenad Haleuš Mali prezentira Program rada (koji je sastavni dio ovog 

zapisnika) te napominje kako je iz Grada najavljeno bitno smanjenje sredstava planiranih za rad 

POU Dugo Selo u 2016. godini. Izvjesno je stoga da će ovaj program biti reduciran od strane 

Grada što će se vidjeti tek nakon donošenja proračuna. Program je, meĎutim, dodaje Haleuš, 

baziran na programu rada za 2015. godinu, ali u nešto skromnijim traženjima po stavkama. 

Haleuš dalje napominje da Zagrebačka županija nije, kao što je to bilo uobičajeno, raspisala 

natječaje za programe koje ona sufinancira jer će to učiniti tek nakon donošenja županijskog 

proračuna. Osim toga županija više ne financira koncerte iz tzv. Zagrebačkog glazbenog prstena, 

koje su pučka učilišta samo trebala odabrati i dogovoriti organizaciju, pa je broj koncerata 

smanjen za tri koncerta. S druge pak strane Ministarstvo kulture je raspisalo natječaje i u 

Program rada POU Dugo Selo za 2015. uvrštena su dva projekta koja su i prijavljena, a riječ je o 

obnovi stolarije na zgradi POU i adaptaciji prostora Male galerije u Kolodvorskoj. Napominje i 

da je, zbog predviĎenog smanjenja sredstava za rad POU, dio programa planiran u suradnji s 

Turističkom zajednicom Grada Dugog Sela.  

Vezano uz rad Centra za obrazovanje, Haleuš je istaknuo kako su pojačane aktivnosti te se isti 

trend očekuje i u 2016. godini te kako će biti potrebno nabaviti nove stolce za učionicu i 

klavijature za mali zbor. 

Josip Horvatiček pita koliko je ukupno smanjenje financijskog dijela, na što Haleuš odgovara da 

je na programima smanjen iznos za dvjestotinjak tisuća kuna, ali s obzirom da je najavljeno 

smanjenje plaća za sve službenike u Gradu i pratećim ustanovama, konačni iznos će se znati tek 

nakon što Gradsko vijeće donese proračun. 

Pročelnik za društvene djelatnosti Veljko Bertak ističe kako je proračun još uvijek u fazi 

prijedloga te kako se još usklaĎuju stavke. Darijan Budimir pita da li je prijedlog programa 

dostavljen svim osnivačima, na što Haleuš odgovara da je prijedlog programa dostavljen svima. 

Predsjednik Upravnog vijeća Josip Horvatiček daje Program rada POU za 2016. godinu na 

izglasavanje te je Program jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad.3)  Predsjednik Upravnog vijeća Horvatiček ističe kako na sastanku predstavnika osnivača 

POU nije bilo govora o sufinanciranju cjelokupne ustanove već samo Dugoselske kronike i 

Službenog glasnika. Iznosi prijedlog, da ukoliko svi osnivači ne žele sudjelovati u financiranju 

POU, da prema njima treba povisiti cijenu stranice glasila. 

ĐurĎa Artić predlaže da se pozovu gradonačelnik Grada Dugog Sela i načelnici Općina 

Brckovljani i Rugvica da se raščisti situacije te napominje da načelnik Općine Rugvice Mato 

Čičak nije želio potpisati zapisnik sa sastanka predstavnika osnivača od 3.9. 2015. godine jer 

smatra da zaključci ne odgovaraju dogovorenom na sastanku. 

Haleuš kaže da je bilo govora o cijeni stranice pojedinog glasila za osnivače. Ona iznosi tisuću 

kuna po stranici Dugoselske kronike te sedamsto kuna za dvije stranice Službenog glasnika te da 

je riječ o cjeniku usvojenom od strane Upravnog vijeća POU i osnivača 2002. godine, a po 

njemu se i postupa jer nema novog. Taj dio financiranja nije upitan, kaže Haleuš, jer se svakom 

osnivaču naplaćuje prema broju stranica za koje je tražio objavu. 

Darjan Budimir govori da je problem u sufinanciranju osnovne djelatnosti POU te je to nužno 

riješiti i predlaže da sve strane iznesu svoj stav o tome. 

ĐurĎa Artić iznosi mišljenje da Općina Rugvica nije dovoljno dobro zastupljena u Dugoselskoj 

kronici niti brojem objavljenih vijesti niti kvalitetom objavljenih priloga. 

 



 

 

Ana Marija Šprihal ističe da se nema nikakve cenzure u prenošenju vijesti iz Rugvice te dodaje 

kako se zbog traženja iz same Općine sa sjednica Općinskog vijeća Rugvice pišu predetaljna 

izvješća koja su pomalo zastarjela s novinarskog gledišta i preopširna. 

Rudolf Dokuš se slaže s mišljenjem da bi trebalo znati kakvi su stavovi gradonačelnika, odnosno 

načelnika o tome što se želi od POU. 

Haleuš predlaže da se donese zaključak o sazivanju proširene sjednice Upravnog vijeća, na koju 

treba pozvati gradonačelnika i načelnike, te da se tim putem pokušaju riješiti pitanja  

sufinanciranja ustanove i djelatnosti koje osnivači očekuju od ustanove. 

Jednoglasno je prihvaćen zaključak o sazivanju proširene sjednice Upravnog vijeća s 

predstavnicima osnivača, a ravnatelj je zadužen za dogovor oko usklaĎivanja termina njegovog 

održavanja.  

 

Ad.4.)  Predsjednik Horvatiček traži od Darijana Budimira odgovor na ponudu, upućenu na 

prethodnoj sjednici vijeća, o njegovoj mogućnosti honorarnog obavljanja pravnih poslova za 

potrebe POU Dugo Selo, na što Budimir zahvaljuje na ponudi i odgovara da nije u mogućnosti 

preuzeti taj posao. 

Horvatiček traži da računovodstvo dostavi u pisanom obliku izvješće o isplaćenim naknadama 

članovima upravnog vijeća za 2014. i 2015. godinu. 

 

Sjednica je završena u 10,45. sati. 

 

 

    Zapisničarka                                                                   Predsjednik Upravnog vijeća POU 

 

Tihana Kušeković      Josip Horvatiček, dr.vet med 

 


