
 
 

 

KLASA:021-05/16-01/07 

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

Dugo Selo, 21. prosinca 2016. godine  

 

 

Z A P I S N I K 

 
sastavljen 21. prosinca 2016. godine na 23. sjednici Upravnog vijeća POU, održanoj u prostorima 

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

 

Zapisničarka je Ana-Marija Šprihal 

 

Nazočni: Josip Horvatiček, Rudolf Dokuš, Đurđa Artić, Ana-Marija Šprihal – kao članovi vijeća, 

pročelnik UO za društvene djelatnosti Veljko Bertak te ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo 

Selo Nenad Haleuš Mali 

 

Odsutni: Darjan Budimir 

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 22. sjednice Upravnog vijeća POU-a Dugo Selo 

2. Donošenje programa rada i financijskog plana POU-a Dugo Selo za 2017. godinu 

3. Utvrđivanje prodajne cijene knjige „Posavski zapisi“ Mirjane Kirin 

4. Pitanja i prijedlozi 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 

 

 

Ad.1)  Zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo usvojen jednoglasno. 



 

Ad.2) Ravnatelj Nenad Haleuš Mali izvješćuje o Programu rada i financijskog plana za 2017. 

godinu. Za realizaciju programa planirano je ukupno 2,6 milijuna kuna. Za kulturnu djelatnost 

planirano je 269.000 kuna. Za kazališne predstave 55.000 kuna. Spominju se manifestacije koje 

POU organizira, primjerice Anđelek fest za koji je dio sredstava dala Županija putem natječaja. 

Dio sredstava povremeno za manifestacije u organizaciji POU-a daje i TZG. Za obrazovnu 

djelatnost sredstva su nešto uvećana, zbog ugradnje nove računalne opreme za informatičku 

učionicu, za sve ostalo ona su smanjena. Predsjednik UV-a Horvatiček napominje kako POU 

sudjeluje u svim manifestacijama, a predstave se organiziraju i izvan matičnog objekta. 

Točka je prihvaćena jednoglasno. 

 

Ad.3) Ravnatelj Haleuš pojašnjava kako je grafička urednica knjige „Posavski zapisi“ M.Kirin 

Tihana Kušeković, POU je izdavač, a tiskanje je platila Općina Rugvica. Napominje kako je 

odrađen velik posao što se tiče grafičkog uređenja, a POU kao izdavač mora odrediti cijenu. 

Prijedlog autorice je da ona bude 150,00 kuna. Tu cijenu prihvaća i UV. Ravnatelj poziva na 

predstavljanje knjige 21. prosinca u 19,30 sati u OŠ Rugvica. 

 

Ad.4) Zbog zakonskih propisa, na ugovor o djelu stalne poslove poput čišćenja ili predavanja te 

bi po nalogu zakonodavca trebali zaposliti jednu osobu. Na burzi je teško naći osobu jer ne 

može biti stalno na ugovoru o djelu. S obzirom na to zatražena je ponuda Agencije usluge 

čišćenja koja iznosi 2.500 kuna bez PDV-a (nije u sustavu PDV-a) plus interventni pozivi 

čišćenja po dogovoru. Sredstva za čišćenje su vlastiti trošak kao i higijenske potrepštine. 

Sadašnja cijena čistačice je 1.400 kn neto. Članovi Vijeća odlučuju produžiti ugovor sadašnjoj 

čistačici još mjesec dana te odgađaju donošenje odluke za mjesec dana.  

Po pitanju plana klasifikacijskih oznaka, a po preporuci te nakon izvršene inspekcije Državnog 

arhiva Hrvatske, zaposlenica Tihana Kušeković s vrlo dobrim je položila državni ispit za 

uredsko poslovanje i pismohranu, napominje ravnatelj Haleuš. Što se prostora za arhivu tiče, 

zbog adekvatnih uvjeta, bit će potrebno probiti prozor u prostoriji arhive. Upućuju se čestitke za 

nadolazeće božićne i novogodišnje blagdane. 

 

 

Sjednica je završena u 9,50 sati. 

 

 

 

                Zapisničarka                                                              Predsjednik Upravnog vijeća POU 

   

           Ana-Marija Šprihal      Josip Horvatiček, dr.vet med 

 


