
 
 

 

KLASA:021-05/16-01/01 

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

Dugo Selo, 21. siječnja 2016. godine  

 

 

 

                                       Z A P I S N I K 

 
sastavljen 21. siječnja 2016. godine na 18.  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, Darjan Budimir, Ana-Marija Šprihal 

– kao članovi vijeća, pročelnik za društvene djelatnosti Grada Dugog Sela Veljko Bertak 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 sa 16. sjednice Upravnog vijeća 

2. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća 

3. Informacija o proračunskim sredstvima predviđenim za rad POU Dugo Selo u 2016. 

godini 

4. Pitanja i prijedlozi 



 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 

 

Ad.1)  Zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo usvojen jednoglasno. 

 

Ad.2)  Zapisnik sa 17. (proširene) sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo usvojen 

jednoglasno te je konstatirano da je isti potrebno proslijediti gradonačelniku Grada Dugog 

Sela i načelnicima Općina Brckovljani i Rugvica. 

 

Ad.3) Ravnatelj Nenad Haleuš Mali obrazlaže da je u Gradskom proračunu za tekuću 

godinu za osigurano 2.409.000 kuna, temeljem prijedloga koji je upravno vijeće usvojilo 

koncem prošle godine, što je na razini prošlogodišnjeg plana, koji je nakon dva rebalansa 

smanjen za pola milijuna kuna,ali su unutar plana smanjene pojedine stavke za programe. 

S druge strane, već u startu je teško očekivati da će se realizirati zatražena sredstva od 

nadležnog ministarstva, ukupne visine 200.000 kuna, a koja su predviđena za zamjenu 

stolarije na zgradi POU i za uređenje Male galerije u Kolodvorskoj ulici. 

Predsjednik Upravnog vijeća Josip Horvatiček pita zašto je smanjena stavka nakladničke 

djelatnosti, a Haleuš odgovora da je temeljem ranije donesenih odluka Upravnog vijeća 

smanjen trošak pripreme i tiska Dugoselske kronike i Službenog glasnika pa je, na bazi 

troška iz prethodne godine, ista stavka smanjena. Haleuš dalje napominje da su od strane 

Grada najavljene i druge mjere uštede, između ostaloga i smanjivanje plaća 

zaposlenicima, ali da o tome još nema detaljne informacije. Također dodaje da se ova 

informacija bazira na izvodu iz Gradskog proračuna te da će članovima upravnog vijeća 

dostaviti financijski plan na višoj razini razdiobe stavki u trenutku kad ga dobije od Grada. 

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo informaciju o proračunskim sredstvima za rad 

POU Dugo Selo u 2016. godini. 

 

Ad.4.)  Ravnatelj Haleuš najavljuje aktualne aktivnosti u POU Dugo Selo. Učilište je, kao 

suorganizator uključeno u organizaciju proslave Vincekova na način da su zaposlenici 

Učilišta postavili izložbu u Kolodvorskoj ulici, vezanu uz 20 godina Vincekova u Dugom 

Selu, a Ustanova se obvezala riješiti i pitanje vođenja i organizacije otvaranje te izložbe, 

kao i vođenja programa na Martin bregu 22. siječnja te izrade plakata za najavu 

događanja. Učilište će potom, po treći put za redom, organizirati Noć muzeja, koja se 

provodi u cijeloj Hrvatskoj, a u Dugom Selu se pripremaju dvije paralelne izložbe 

skulptura akademskog kipara Mate Turića – Mate Croate, pod nazivom „Jedra u kamenu“, 

u velikoj dvorani POU i Maloj galeriji u Kolodvorskoj ulici. Zatim će POU Dugo Selo, u 

suradnji s Turističkom zajednicom Grada Dugog Sela, organizirati dvije predstave za 

djecu povodom fašnika. TZ će platiti predstave, a POU će obaviti tehnički dio posla, 

uključujući dogovor oko izbora predstave, izradu plakata i ulaznica, kao i organizaciju 

tijekom održavanja predstave. 

Haleuš dalje napominje kako je dobio informaciju iz računovodstva o potrebi otpisa starih 

dugova jer je evidentno kako POU Dugo Selo neće moći naplatiti neka od potraživanja. 

POU još nije dobilo listu potraživanja, ali bi je trebalo dobiti do srijede 27. siječnja 2016. 

godine pa Haleuš predlaže, s obzirom da je zbog računovodstvenih razloga takvu odluku 

potrebno donijeti prije konca siječnja, da se 29. siječnja održi sjednica Upravnog vijeća o 

toj tematici. 

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo da se sjednica s tematikom otpisa nenaplativog 

dijela potraživanja POU održi u petak 29. siječnja, s početkom u 10,00 sati. 



 

Haleuš potom ističe kako i dalje nije riješeno pitanje pravne pomoći Ustanovi jer je i 

pravnica Ljiljana Jug, s kojom je predložena suradnja, zahvalila na ponudi te predložio da 

do sljedeće sjednice Upravnog vijeća, predsjednik Vijeća Josip Horvatiček i on, 

razgovaraju o mogućoj suradnji s odvjetnikom Dragutinom Savićem. 

Darjan Budimir upitao je zašto ove godine još nema nikakvih kazališnih predstava ni 

koncerata u organizaciji POU. Haleuš odgovara da su termini pomaknuti, dijelom zbog 

umanjenih sredstava predviđenih za ovu namjenu, ali i zbog priprema već spomenutih 

događanja u kojima sudjeluje POU te da će na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća imati 

već dogovorene termine za prva kazališta, odnosno koncertna događanja u ovoj godini. 

 

Sjednica je završena u 10,50. sati. 

 

 

    Zapisničarka                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća POU 

 

Tihana Kušeković      Josip Horvatiček, dr.vet med 

 


