
 
 

 

KLASA:021-05/17-01/06 

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

Dugo Selo, 4. srpnja 2017. godine  

 

 

                                       Z A P I S N I K 

 
sastavljen 4. srpnja 2017. godine na 28. 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 – 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, Ana Marija Šprihal. 

 

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 27. sjednice Upravnog vijeća 

2. Razmatranje prijedloga rješenja privremenog unutarnjeg preustroja u pogledu radnih 

mjesta u POU Dugo Selo 

3. Razmatranje prijedloga naknade voditeljima tečaja i cjenika tečaja za školsku godinu 

2017./2018. 

4. Pitanja i prijedlozi 

 



 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 

 

Ad.1)  Zapisnik s 27. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo usvojen jednoglasno. 

 

Ad.2)  Ravnatelj Nenad Haleuš Mali obrazlaže kako zbog bolesti kolegice Ive Grgić Ozimec, 

novinarke, neće moći ići u primjenu predloženo rješenje o preuzimanju poslova voditelja Centra 

za obrazovanje od strane kolegice Ane Marije Šprihal jer bi ustanova, u tom slučaju, ostala bez 

ijednog profesionalnog novinara. Haleuš ističe kako je na poslove novinara, privremeno, do 

povratka novinarke, raspoređena Nadica Kozić koja će i dalje obavljati i poslove u Centru za 

kulturu.  

Postoji prijedlog, kaže Haleuš, da se na poslove obrazovanja primi, dosadašnja voditeljica tečaja 

ritmike u POU Sanja Sambolić koja je magistra pedagogije, a djelomično je upoznata s 

poslovima. No, ista ne zadovoljava uvjete jer nema tri godine radnog iskustva. 

Poslove bi najbolje mogla obavljati, kaže Haleuš, Tihana Kušeković, koja obavlja poslove 

administrativno grafičkog referenta, ali već sada ima preveliki obim posla. Potrebno bi stoga bilo 

rasteretiti je u dijelu administrativnih poslova što bi se moglo pokušati raspisivanjem natječaja o 

stručnom osposobljavanju za taj dio posla.  

Darjan Budimir ističe kako osobe preko stručnog osposobljavanja ne mogu voditi Centar za 

obrazovanje te kako samo mogu biti pomoć u poslu te predlaže da se rješavanje popune radnog 

mjesta stručnog suradnika za obrazovanje dugoročno riješi putem raspisivanja javnog natječaja.  

Haleuš ističe kako će do konačnog rješenja pitanje zaposlenika u Centru za obrazovanje riješiti 

unutarnjom preraspodjelom, zaduživanjem za navedene poslove Tihane Kušeković, a pitanje 

administrativne pomoći istoj pokušat će riješiti putem stručnog osposobljavanja, ili ugovora o 

djelu za dio poslova. 

 

Ad.3) Ravnatelj Nenad Haleuš Mali obrazlaže da je, bez obzira na manjak zaposlenika na 

poslovima obrazovanja Tihana Kušeković već započela s pripremama za provođenje tečajeva te 

kako je u suradnji s njim dogovoreno da ostaju isti tečajevi i po istim cijenama kao i protekle 

godine. Tihana Kušeković obavlja razgovore s dosadašnjim voditeljima i obavit će upise tijekom 

ljeta, a detaljno o predloženim rješenjima vezanim uz problem obrazovanja te o tečajevima 

članovi Upravnog vijeća bit će izvješteni na narednoj sjednici. 

 

Ad.4) Pod ovom točkom nije bilo pitanja ni rasprave
 

 

Sjednica je završena u 9,30 sati. 

 

 

     Zapisničarka                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća POU 

 

Tihana Kušeković      Josip Horvatiček, dr.vet med 

 


