
 
 

 
KLASA:021-05/17-01/03 

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

Dugo Selo, 9. svibnja 2017. godine  

 

 

Z A P I S N I K 

 
sastavljen 9. svibnja 2017. godine na 26.  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, Veljko Bertak – pročelnik za društvene djelatnosti u Gradu 

Dugom Selu 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 25. sjednice Upravnog vijeća 

2. Izvješće o provedenoj bagatelnoj nabavi za tiskanje Dugoselske kronike i 

Službenog glasnika 



3. Informacija o organizaciji proslave 50. godina Dugoselske kronike 

4. Pitanja i prijedlozi 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 

 

 

Ad.1)  Zapisnik s 25. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo usvojen jednoglasno. 

 

Ad.2)  Ravnatelj Nenad Haleuš Mali obavješćuje članove Upravnog vijeća da je, u 

skladu sa zakonskim ovlastima, proveo postupak bagatelne nabave za tiskanje 

Dugoselske kronike i Službenog glasnika. Pozivi su dostavljeni trima tiskarama: 

Graforadu iz Rugvice, Grafekornu d.o.o. i Tiskari Pozor, obje iz Zagreba.  

Ponude su poslale tiskare Graforad i Grafekorn, a povoljnija ponuda je tiskare Graforad 

te on predlaže da se ista i prihvati, napominjući da se s ovom tiskarom radi na tisku 

Dugoselske kronike i Službenog glasnika već niz godina. Ponuda tiskare Graforad 

iznosi 78.300,00 kuna. Ponude su dostavljene na uvid članovima Upravnog vijeća. 

S obzirom da ravnatelj odabire najpovoljnijeg ponuđivača, članovi Upravnog vijeća 

sugerirali su mu da izabere ponudu tvrtke Graforad. 

 

Ad.3) Ravnatelj Nenad Haleuš Mali predstavlja program prvog dijela proslave pedesete 

obljetnice Dugoselske kronike koji će se održati u sklopu ovogodišnje manifestacije 

otvorenih vrata POU „Jagodan&Crameraj“ , a održat će se 20.  svibnja na rukometnom 

igralištu pored zgrade POU, ili u slučaju lošeg vremena u Gradskoj športskoj dvorani. 

Osim tradicionalnog sajma predviđa se nastup dječjih skupina tijekom dana, od 15 sati, 

u večrnjim satim izložba fotografija iz arhive Dugoselske kronike, potom puštanje 

rođendanskih lampiona te na koncu besplatni koncert Lidije Bačić za sve posjetitelje. 

U slučaju lošeg vremena događaj se seli u Gradsku športsku dvoranu, a izložba i 

puštanje lampiona odgodit će se za neku od sljedećih manifestacija koje će tijekom ove 

godine organizirati POU. 

 

Ad.4) Haleuš govori kako se POU prijavilo na natječaj Zagrebačke županije, te s 

Gradom dogovorilo organiziranje Dugoselskog kulturnog ljeta u Športskom – „KUŠ-a“ 

koji će se organizirati tijekom srpnja na otvorenom u bifeu Športski. Tamo će biti 

postavljena pozornica na kojoj će se igrati dvije predstave za odrasle, dvije za djecu, a 

kao završnica održat će se rock koncert. 

 

Sjednica je završena u 9,35 sati. 

 

  Zapisničarka                                                              Predsjednik Upravnog vijeća POU 

Tihana Kušeković      Josip Horvatiček, dr.vet med 

 


