
 

 
 

KLASA: 021-05/20-01/1 

URBROJ:238-07-82-2-20-2 

Dugo Selo, 27. siječnja, 2020. godine  

 

 

Z A P I S N I K 

 
Sastavljen 27. siječnja 2020. godine na 10.  sjednici Upravnog vijeća POU Dugo 

Selo,  održanoj u prostorima POU, J. Zorića 21 a, s početkom u 8,15  sati. 

 

Zapisničar je Tihana Kušeković 

 

Nazočni: Kruno Blažinović, Željko Tašler, Vinko Mršić, Ana Marija Šprihal – kao 

članovi vijeća, te ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo Nenad Haleuš Mali. 

 

Odsutni: Dean Dragičević, Veljko Bertak  

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Kruno Blažinović, pozdravio 

nazočne te predložio sljedeći dnevni red:  

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijaća POU Dugo Selo 

2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu POU Dugo Selo 

3. Zaključak o cijeni tečajeva u POU Dugo Selo za 2020. godinu 

4. Pitanja i prijedlozi 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

 Ad.1) Zapisnik je prihvaćen jednoglasno. 



 Ad.2) Predsjednik Upravnog vijeća Kruno Blažinović otvara sjednicu i 

pozdravlja sve prisutne te predaje riječ ravnatelju Nenadu Halušu da obrazloži 

točku. Haleuš obrazlaže da je izmjenom zakona o Porezu na dohodak, od mjeseca 

rujna 2019. omogućeno da zaposlenici ostvaruju pravo na podmirivanje troškova 

prehrane u iznosu 416,00 kuna mjesečno te da je Grad Dugo Selo već donio 

istovjetnu odluku. Istu odluku potrebno je ugraditi u Pravilnik o radu POU Dugo 

Selo, u kojem se, nakon članka 64, dodaje novi članak 64.a.  

Rasprave o ovoj točki nije bilo te je jednoglasno usvojena izmjena i dopuna 

Pravilnika o radu POU Dugo Selo, a novi članak glasi: 

Članak 64.a 

Zaposlenik ima pravo na novčanu paušalnu naknadu za podmirivanje 

troškova prehrane u iznosu 416,00 kuna mjesečno, sukladno Porezu na 

dohodak.“ 

 

Ad.3) Haleuš govori  da je potrebno donijeti novi zaključak o cijeni tečajeva koje 

provodi POU Dugo Selo, za 2020. godinu koji se odnosi na drugi dio školske 

godine 2019/2020. Za drugi dio godine, odnosno za školsku godinu 2020/2021. 

donijet će se novi zaključak, s obzirom da se još uvijek ne zna koje će sve tečajeve 

ustanova imati u tom razdoblju. Cjenik je sastavni dio ovog zapisnika. 

Zaključak je prihvaćen jednoglasno. 

 

Ad.4.) Haleuš govori da se POU Dugo Selo, sedmi put za redom uključilo u 

provođenje programa Noć muzeja koja će se održati 31. siječnja 2020. godine. U 

Dugom Selu će biti organizirane tri izložbe. U prostoru POU Dugo Selo bit će 

postavljena izložba slika i keramike iz programa Radost življenja – slikarstvo i 

umjetničko oblikovanje gline. Djela su nastala u ovom programu čiji je nositelj 

bilo POU, a održani su tijekom 2018. i 2019. godine. U Maloj galeriji u 

Kolodvorskoj ulici bit će postavljen dio zbirke u vlasništvu POU, a vezan uz 

značajne datume iz dugoselske povijesti, dok će, u suradnji s Gradskom 

knjižnicom i čitaonicom, u njihovim prostorima biti postavljena izložba, 

prigodno izlaganje i projekcija filma, vezano uz 150. godina željeznice u Dugom 

Selu. 

Također govori da će se vezano uz Valentinovo održati kazališna predstava 

„Udavače“ te da će biti organizirana tradicionalna Noć žena koja će osim 

predstave Sve o ženama, Teatra Gavran imati i prigodni program.  

Osim toga, kaže Haleuš, POU Dugo Selo je ove godine prepuštena organizacija 

tradicionalnog Dugoselskog fašnika koji će biti organiziran 23. veljače u 

Kolodvorskoj ulici u Dugom Selu.  

 

Sjednica završava u 8,45 sati. 

 

  

   Zapisničarka;                                                       Predsjednik Upravnog vijeća POU 

 

Tihana Kušeković                Kruno Blažinović 


