
 

 
 

KLASA: 021-05/21-01/4 

URBROJ:238-07-82-2-21-2 

Dugo Selo, 28. prosinca, 2021. godine  

 

Z A P I S N I K 

 
Sastavljen 28. prosinca 2021. godine na 16. sjednici Upravnog vijeća POU Dugo 

Selo, s početkom u 8,00 sati. 

 

Zapisničarka je Tihana Kušeković 

 

Na sjednici su prisutni: Kruno Blažinović, Dean Dragičević, Željko Tašler, Ana 

Marija Šprihal i Vinko Mršić, te Nenad Haleuš Mali kao ravnatelj Pučkog otvorenog 

učilišta Dugo Selo. 

 

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. Rebalans Financijskog plana POU Dugo Selo za 2021. godinu 

2. Program rada i Financijski plan POU Dugo Selo za 2022. godinu 

3. Imenovanje službenika za informiranje 

4. Pitanja i prijedlozi 

 

 

 



Ravnatelj je prilikom utvrđivanja dnevnog reda predložio da se točka broj 4 skine s 

dnevnog reda jer je u međuvremenu pristigao račun Kuburaškog društva te je isti 

problem riješen. 

 

Dnevni red je sa spomenutom izmjenom jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad.1) Ravnatelj POU Dugo Selo Nenad Haleuš Mali pozdravlja prisutne te 

obrazlaže rebalans Financijskog plana POU Dugo Selo za 2021. godinu. 

Haleuš govori da su u odnosu na Financijski plan modificirane neke stvari, 

provedeno je manje programa, održan manji broj izložbi, a smanjen je i broj 

predstava s obzirom na postojeće epidemiološke mjere. Zbog Odluke Stožera 

civilne zaštite Grada Dugog Sela, otkazano je i održavanje Noći kazališta gdje 

su bile planirane 4 predstave. Nastavlja kako je u Leprovici za sv. Nikolu 

tradicionalno održana dječja predstava, a sredstvima POU financiran je i 

nastup klauna na manifestaciji „Martinje u Dugom Selu“. 

Također, održano je i nekoliko manifestacija: „Piknik u Dugom Selu“, „Stara 

jela z Dugoga Sela“, „Martinje u Dugom Selu“, a POU sudjeluje i u drugim 

gradskim manifestacijama. 

 

Haleuš dalje govori kako u zgradu nije bilo nikakvih ulaganja, osim zamjene 

dva postojeća radijatora novima, te napominje kako je od tvrtke Koletić 

zatražio informativnu ponudu za postavljanje radijatora u svim prostorijama. 

Ponuda je u vrijednosti 80.000 kuna. Predsjednik Upravnog vijeća Kruno 

Blažinović predlaže da se napravi analiza koja bi vrsta grijanja bila isplativija 

u budućnosti zbog poskupljenja plina. 

 

Blažinović pohvaljuje angažman djelatnika POU u gradskim 

manifestacijama. 

 

Ad.2) Haleuš obrazlaže Program rada za 2022. godinu, te Financijski plan 

POU Dugo Selo. Govori da je za 2022. godinu planirano 50.000 kuna više u 

odnosu na 2021. godinu. Blažinović pita gdje je stavka hladnog pogona što 

uključuje režije, plaće i sl., a Dragičević mu odgovara da je to razrađeno u 

stavci. Dragičević sugerira da se na temelju knjiženja traži izvršenje 

proračuna, te traži da se isto pripremi za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.. 

Program rada jednoglasno je prihvaćen. 

 

Ad.3) Haleuš govori kako ima obvezu temeljem Zakona o pravu na pristup 

informacijama imenovati Službenika za informiranje. Tu funkciju je do sada 

ima zaposlenica POU Nadica Kozić do odlaska u mirovinu. Sada predlaže 

zaposlenicu Ivu Grgić Ozimec, te tu informaciju daje na znanje članovima 

Upravnog vijeća. 

Jednoglasno primljeno na znanje. 

 

 



Ad.4) Blažinović govori kako s portala Dugoselo.info traže odobrenje za 

prenošenjem vijesti koje se objavljuju na web stranici Dugoselska kronika. 

Uvjet za prenošenje vijesti je navođenje izvora vijesti. Daje se suglasnost 

Upravnog vijeća portalu Dugoselo.info za prenošenjem vijesti uz napomenu 

da se ne smije mijenjati sadržaj, te je obavezno navođenje izvora. 

 

Haleuš govori da 15.3. ističe mandat ravnatelju POU Dugo Selo, te predlaže 

da ovaj saziv Upravnog vijeća raspiše natječaj za ravnatelja  s obzirom da 

mandat ističe i članovima Upravnog vijeća, što je i prihvaćeno. 

 

 

 

Sjednica završava u 8,45 sati. 

 

  

   Zapisničarka;                                                       Predsjednik Upravnog vijeća POU 

 

Tihana Kušeković                Kruno Blažinović 


