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KLASA: 021-05/18-01/2 

URBROJ:238-07-82-2-18-1 

Dugo Selo, 26. veljače, 2018. godine  

 

Z A P I S N I K 

 
sastavljen 26. veljače, 2018. godine na konstituirajućoj  sjednici Upravnog vijeća POU Dugo 

Selo,  održanoj u prostorima POU, J. Zorića 21 a, s početkom u 10,00  sati. 

Zapisničarka je Tihana Kušeković 

 

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

kao članovi vijeća, Nenad Panian – gradonačelnik Grada Dugog Sela, 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 Nenad Haleuš Mali, kao ravnatelj POU Dugo Selo, 

pozdravio nazočne, konstatirao da sukladno Poslovniku o radu POU Dugo Selo konstiturajućom 

sjednicom Upravnog vijeća predsjedava najstariji član Vijeća po godinama te predložio sljedeći 

dnevni red koji je utvrđen Poslovnikom konstituirajuće sjednice:  

 

1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Upravnog vijeća 

2. Verificiranje mandata imenovanih članova Upravnog vijeća 

3. Izbor predsjednika Upravnog vijeća 

4. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo 

http://www.pou-dugoselo.hr/images/dokumenti/upravo%20vijece/zapisnik%201.%20sjednica.pdf
http://www.pou-dugoselo.hr/images/dokumenti/upravo%20vijece/zapisnik%202.%20sjednica.pdf


5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta 

Dugo Selo  

6. Pitanja i prijedlozi 

 

 

Ravnatelj POU Nenad Haleuš Mali konstatirao je da je najstariji član Upravnog vijeća u ovom 

sazivu Željko Tašler te je istom prepustio predsjedanje sjednicom. 

 

Ad.1) Ad.2) Željko Tašler preuzeo je predsjedanje sjednicom Upravnog vijeća te konstatirao da 

su u Upravno vijeće POU Dugo Selo imenovani sljedeći članovi: 

- Kruno Blažinović i Dean Dragičević – kao predstavnici Grada Dugog Sela, 

- Željko Tašler – kao predstavnik Općine Brckovljani, 

- Vinko Mršić – kao predstavnik Općine Rugvica, 

- Ana Marija Šprihal – kao predstavnica zaposlenika 

 

Predstavio je članove koji su se izjasnili da prihvaćaju izbor i konstatirao da je ovim Upravno 

vijeće POU Dugo Selo konstituirano. 

 

Ad.3) Dean Dragičević predložio je da Kruno Blažinović bude izabran za predsjednika 

Upravnog vijeća. Drugih prijedloga nije bilo, a Kruno Blažinović izabran je za predsjednika 

jednoglasno. 

 

Ad.4)  Ravnatelj Nenad Haleuš Mali obrazložio je da je pripremljen novi Poslovnik o radu 

Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, s obzirom da su u do sada važećem 

zapisniku ostale pojedine odredbe koje bi trebalo promijeniti. Prijedlog Poslovnika dostavljen je 

članovima novog upravnog vijeća. 

Član Upravnog vijeća Vinko Mršić iznio je primjedbu kako u članku 21. treba dodati kako 

članovi Upravnog vijeća osim glasovanja za i protiv pojedine odluke imaju pravo biti suzdržani 

prilikom glasovanja. Uz uvrštavanje ove izmjene u prijedlog, članovi Upravnog vijeća 

jednoglasno su usvojili spomenuti Poslovnika o radu Upravnog vijeća koji je sastavni dio ovog 

zapisnika. 

 

Ad 5.) Predsjednik Kruno Blažinović dao je riječ aktualnom ravnatelju POU Dugo Selo Nenadu 

Haleušu Malom koji je rekao kako mandat ravnatelja ističe 15. ožujka 2018. godine te kako je, s 

obzirom na rokove predviđene za izbor novog ravnatelja, potrebno krenuti u proceduru za izbor 

novog ravnatelja i raspisati natječaj. Haleuš je istaknuo kako je prijedlog koji je pisanim putem 

dostavljen članovima Upravnog vijeća, a riječ je o odluci o raspisivanju natječaja i tekstu 

natječaja, identičan onome iz posljednjeg izbora te kako je usuglašen s pravnom službom. Haleuš 

je istaknuo kako je posljednji put natječaj objavljen u javnom glasilu „24 sata“ koje je među 

najčitanijima u Hrvatskoj te kako predlaže da se natječaj s datumom 27. ožujka 2018. godine 

objavi, nakon što ga usvoji vijeće, u istim novinama.  

Članovi Upravnom vijeća usvojili su jednoglasno tekst natječaja te donijeli odluku o objavi 

natječaja u „24 sata“ dana 27. ožujka 2018. godine. 

Također je odlučeno da se ponude pristigle na natječaj otvore 9. ožujka 2018. godine te da se 

tada utvrdi lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor ravnatelja. Datum razgovora s 

kandidatima utvrdit će se na sljedećoj sjednici Upravnog vijaća, nakon otvaranja ponuda. 

 



Ad 6.) Gradonačelnik Grada Dugog Sela Nenad Panian pozdravio je članove novog Upravnog 

vijeća POU Dugo Selo, izrazio nadu u buduću dobru suradnju te obrazložio stavove Grada 

vezane uz rad POU Dugo Selo rekavši kako se nada novom dogovoru među osnivačima o 

financiranju Ustanove, ili pak dogovoru koji će biti prihvaljiv svim stranama ukoliko se pojedini 

suosnivači odluče na odustajanje od osnivačkih prava. Grad Dugo Selo, rekao je Panian, 

zainteresiran je za rad Ustanove, ali je spreman prihvatiti i sve opcije da bi se poboljšao rad iste u  

 

 

budućnosti. Grad planira izgradnju nove zgrade te očekuje da će se u sljedećih godinu dana 

među osnivačima pronaći zajedničko rješenje o budućnosti ustanove. 

Vezano uz Dugoselsku kroniku Panian ističe kako smatra da bi bilo dobro da ona izlazi 

dvotjedno, s tim da jedno izdanje bude tiskano, a sljedeće složeno samo za web stranicu.  

Panian također poziva predstavnike općina Brckovljani i Rugvica da dostave svoj plan 

događanja za 2019. godinu, radi planiranja proračuna i izrade zajedničkog kalendara događanja. 

Kruno Blažinović istaknuo je kako misli da Pučko otvoreno učilište treba prema korisnicima 

istaknuti, a ne da se isto doživljava samo putem Dugoselske kronike. U tom kontekstu trebalo bi 

istaknuti i drugu web stranicu – POU Dugo Selo te promovirati edukativni i kulturni dio rada 

ustanove. Također je istaknuo kako bi trebalo organizirati ljetne sportske radionice za djecu, 

tijekom ljetnih praznika. POU bi bilo nositelj projekta, u suradnji sa sportskim klubovima te da 

se oformi tim koji bi radio na tom projektu.  

Panian predlaže da se taj projekt prezentira i općinama Brckovljani i Rugvica. Također je 

predložio da se, u kontekstu suradnje s Francuzima i djelovanja na razvoju martinske baštine, u 

POU uvede učenje francuskog jezika. 

 

Haleuš Mali rekao je kako su u programu POU za tekuću godinu uvrštene ljetne radionice za 

djecu te smatra da bi ih trebalo organizirati paralelno s održavanjem Kulturnog ljeta u 

Športskom, Haleuš je potom upoznao članove Upravnog vijeća s planiranim aktivnostima 

ustanove tijekom mjeseca ožujka koje su sastavni dio plana aktivnosti Grada Dugog Sela u 

spomenutom razdoblju. 

  

Sjednica je završena u 11,00. 

 

     

     Zapisničarka;                                                                      Predsjednik Upravnog vijeća POU 

 

Tihana Kušeković                     Kruno Blažinović 

 


