
 
 

 

KLASA:021-05/17-01/5 

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

Dugo Selo, 20. lipnja 2017. godine  
 

 

Z A P I S N I K 

 
sastavljen 20. lipnja 2017. godine na 27.  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, 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: Đurđa Artić. 

 

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 26. sjednice Upravnog vijeća 

2. Izvješće o radu i financijskom poslovanju POU Dugo Selo za 2016. godinu 

3. Razmatranje unutarnjeg ustrojstva POU s obzirom na privremeni odlazak zaposlenice 

Jasminke Kokot Bambić na mjesto zamjenice gradonačelnika 

4. Produženje ugovora vezanog uz poslove čišćenja zgrade POU 

5. Pitanja i prijedlozi 

 

 



 

 

Ravnatelj Nenad Haleuš predlaže da se, s obzirom na iskazani interes oglašivača, izvrši 

nadopuna cjenika objave u Dugoselskoj kronici, odnosno da se definiraju popusti na veći broj 

objava. 

 

Dnevni red, s nadopunom, je prihvaćen jednoglasno. 

 

Ad.1)  Zapisnik s 26. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo usvojen jednoglasno. 

 

Ad.2)  Ravnatelj Nenad Haleuš Mali obavješćuje članove Upravnog vijeća da je Upravno vijeće 

već razmatralo financijski dio izvješća o radu u protekloj godini, ali da je sada na dnevnom redu 

kompletno izvješće, uključujući i tekstualni dio izvješća o radu ustanove. Izvješće je potrebno, 

nakon rasprave na Upravnom vijeću dostaviti osnivačima. 

Nakon njegovog pojašnjenja izvješća,  isto je jednoglasno prihvaćeno. 

 

Ad.3) Ravnatelj Nenad Haleuš Mali obrazlaže da je zaposlenica u Centru za obrazovanje 

Jasminka Kokot Bambić na lokalnim izborima izabrana za zamjenicu gradonačelnika Dugog 

Sela te da će taj posao obavljati profesionalno, ali, sukladno zakonu, ima pravo na povratak na 

svoje radno mjesto po završetku mandata. S obzirom da je to radno mjesto sada upražnjeno 

govori kako je potrebno napraviti unutarnji preustroj, ili zaposliti nekoga na upražnjeno radno 

mjesto. Njegov prijedlog bio je da se na isto radno mjesto prerasporedi zaposlenica u Centru za 

kulturu Nadica Kozić s obzirom da je ista je završila potrebna andragoška osposobljavanja, ali i s 

obzirom  na obim posla u ovom centru te je već ranije od strane Grada bilo najavljeno kako bi se 

zaposleniku u Centru za kulturu trebalo pola radnog vremena osigurati u Turističkoj zajednici 

Grada, ili pak u novootvorenom Kulturno informativnom centru kada ga preuzme POU.  

Međutim, dodaje Haleuš, kako je o tome razgovarao sa zaposlenicom, a ona nije sklona takvom 

rješenju već predlaže da ju se prerasporedi na posao novinara, s obzirom da je najavljeno da će 

se ovdje pojaviti veći obim posla. 

Članica vijeća i zaposlenica Ana Marija Šprihal predlaže da bi ona mogla, umjesto novinarskih, 

obavljati poslove u Centru za obrazovanje. 

Haleuš dalje ističe kako je po njegovom mišljenju najveći problem vezan uz poslove 

administracije jer zaposlenica Tihana Kušeković ima preveliki obim posla, s obzirom na sve više 

posla u grafičkoj pripremi, te da bi rješenje trebalo naći na način da se nju rastereti s obzirom na 

veliki broj prekovremenih sati koje obavlja. Rješenje vidi i u donošenju nove sistematizacije, ali 

ističe kako je nju potrebno uskladiti s potrebama i vizijama razvoja ustanove od strane osnivača, 

što ne vjeruje da će se dogoditi prije jeseni. 

S obzirom na složenost situacije, članovi Upravnog vijeća predlažu da ravnatelj napravi prijedlog 

unutarnjeg prerasporeda, uz poticajno zapošljavanje, te da se, s obzirom na nužnost brzog 

rješenja, prijedlog iznese pred Upravno vijeće koje će se održati 3. srpnja s početkom u 8,30 sati. 

 

Ad.4) Vezano uz poslove čišćenja prostorija POU Dugo Selo, a s obzirom na dosadašnje 

pozitivno iskustvo, odlučeno je jednoglasno da se produži ugovor s Đurđicom Đuranec do 31. 

12. 2017. godine. 

 

Ad.5) Haleuš govori kako se u prošle godine usvojenom cjeniku  objave u Dugoselskoj kronici 

odustalo od popusta na veći broj objava jer nije bilo takvih zahtjeva od strane oglašivača, premda 

je takav popust već bio ugrađen u stari cjenik. Sada su, međutim, sve brojniji upiti o objavama 

tijekom cijele godine pa predlaže da se za objavu u tri uzastopna broja Kronike, cijena pojedine  

 



 

 

reklame smanji za 20%, za objavu u pet brojeva 30%, a za uzastopnu objavu u deset brojeva 

50% od cijene iz cjenika. 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad.6) Haleuš izvješćuje kako se od 26. do 30. lipnja u POU održava tečaj konverzacijskog 

engleskog jezika koji će za ustanove besplatno odraditi volonteri iz SAD. Prijavljeno je 

dvadesetak polaznika, a tijekom lanjskog tečaja dogovoreno je da se POU Dugo Selo 

volonterima oduži na način da im završnog dana pripremi roštiljadu. 

Dalje Haleuš upoznaje članove Upravnog vijeća kako je ustanova uključena, kao partner s 

Gradom Dugim Selom, u izradu projekta „54+“ s programima u kulturi za starije od 54 godine te 

kako će isti biti apliciran na fondove EU.
 

 

Sjednica je završena u 10,00 sati. 

 

 

   Zapisničarka                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća POU 

 

Tihana Kušeković      Josip Horvatiček, dr.vet med 

 


