
 
 

 

 

KLASA:021-05/15-01/03 

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

Dugo Selo, 20. ožujka 2015. godine  

 

 

                                       Z A P I S N I K 

 
sastavljen 20. ožujka 2015. godine na 11. 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, Đurđa Artić, Rudolf Dokuš, Darijan Budimir, 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 10. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo 

2. Odluka o ustrojavanju kataloga informacija u POU Dugo Selo 

3. Odluka o imenovanju službenika za informiranje POU Dugo Selo 

4. Dopuna Zaključka o cijeni tečajeva za školsku godinu 2014./2015. 

5. Pitanja i prijedlozi 



 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 

 

Ad.1)  Zapisnik s 10. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo usvojen jednoglasno, bez 

ikakvih primjedaba. 

 

Ad.2 Ravnatelj Nenad Haleuš Mali  obrazložio je da je sukladno zakonskim propisima o 

dostupnosti informacija potrebno ustrojiti katalog informacija koji će biti objavljen na web 

stranici POU Dugo Selo. 

Predlaže da se u prijedlogu koji je dostavljen članovima Upravnog vijeća, u odlomku koji 

se odnosi na djelatnosti POU, doda pasus „organizacija prodaje i prodaja umjetničkih 

djela, suvenira, knjiga i audio i video materijala“. 

Predsjednik Upravnog vijeća Josip Horvatiček daje na glasovanje materijal, uz spomenutu 

izmjenu, te je odluka o ustrojavanju Kataloga informacija usvojena jednoglasno. 

 

Ad.3)  Ravnatelj Haleuš obavješćuje članove Upravnog vijeća da je, vezano uz prethodnu 

točku, potrebno imenovati i službenika za informiranje u POU Dugo Selo te za tu dužnost 

predlaže Nadicu Kozić s kojom je o tome prethodno obavljen razgovor. 

Darijan Budimir konstatira da, sukladno Statutu ustanove, imenovanje ne bi trebalo 

izvršiti Upravno vijeće već ravnatelj. Predlaže da upravno vijeće usvoji tekst odluke o 

imenovanju, a ravnatelj izvrši imenovanje. 

Članovi upravnog vijeća jednoglasno podupiru njegov prijedlog i usvajaju tekst odluke o 

imenovanju službenika za informiranje, dok će ravnatelj imenovati službenika za 

informiranje. 

 

Ad.4) Ravnatelj Haleuš obrazlaže da je u Zaključku o cijeni tečajeva za školsku godinu 

2014./15 koju je Upravno vijeće donijelo u rujnu, a po zahtjevu računovodstva, potrebno 

definirati da je u cijenu tečajeva koju plaćaju korisnici uključen i PDV, s tim da se cijene 

tečajeva u ukupnom iznosu ne mijenjaju. 

Dopuna će se izvršiti na način da se u točku 4. Zaključka o cijeni tečajeva doda pasus: 

„Sve navedene cijene iz iz ovog članka izražene su s uračunatim PDV-om.“. 

Prijedlog je prihvaćen jednoglasnom odlukom članova Upravnog vijeća. 

 

Ad.5) Predsjednik Upravnog vijeća Josip Horvatiček postavlja pitanje da li je raspisan 

natječaj za sufinanciranje poljoprivrednih tečajeva od strane Zagrebačke županije.  

Ravnatelj Haleuš kaže da je Zagrebačka županija raspisala natječaj pod istim uvjetima kao 

i prošle godine, a to znači da na njemu mogu sudjelovati samo OPG-ovi što je problem 

vezano uz tečajeve za neškodljivu uporabu herbicida jer se javlja veliki broj osoba koji 

nema OPG, a s druge strane partner POU u ovom poslu, Instruktažni centar iz Križevaca, 

nije voljan za mali broj kandidata i relativno nisku cijenu tečaja, čekati da li će županija 

odobriti subvenciju. 

Učilište je stoga krenulo u dogovor s jednicama lokalne samouprave, osnivačima, u 

dogovor da oni subvencioniraju dio cijene tečajeva za što su dobivena obećanja bez obzira 

da li su polaznici u sustavu OPG-a. POU će stoga dostaviti Gradu Dugom Selu te 



općinama Brckovljani i Rugvica popise kandidata koji polaze tečajeve, a oni će odlučiti o 

visini subvencija. 

Haleuš također dodaje da je za udruge čiji bi članovi organizirano dolazili na tečaj, 

primjerice vinogradari, s Instruktažnim centrom dogovorena mogućnost smanjenja cijene 

tečaja za neškodljivu uporabu pesticida sa 400,00 na 350,00 kuna. 

Haleuš potom obavješćuje članove Upravnog vijeća o aktivnostima koje se trenutačno 

provode u POU. Napomije da je u tijeku izrada nove Internet stranice ustanove, da se radi 

grafička priprema za knjigu „Posavski zapisi“ te da se POU javilo na natječaje Zagrebačke 

županije za sufinaciranje manifestacija „Stara jela z Dugoga Sela“ i „Anđelek fest“. 

Najavljuje održavanje kazališnih predstava „Avijonko“ i „Ja deda“ te koncerta „Kvarteta 

Gubec“. 

Horvatiček traži da se u buduće plan aktivnosti dostavi u pisanoj formi. 

 

Sjednica je završena u 9,50. sati. 

 

 

 

Zapisničarka                                                       Predsjednik Upravnog vijeća POU 

 

Tihana Kušeković      Josip Horvatiček, dr.vet med 

 


