
 

                                        

     Z A P I S N I K 

 
sastavljen 17. listopada 2017. godine na 29. sjednici Upravnog vijeća POU, održanoj u 

prostorima POU, J. Zorića 21 a, s početkom u 10,30  sati. 

 

Zapisničar je Tihana Kušeković 

 

Nazočni: Josip Horvatiček, Rudolf Dokuš, Darjan Budimir, Ana Marija Šprihal, Vinko Mršić – 

kao članovi vijeća, 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 Josip Horvatiček, kao predsjednik Upravnog vijeća 

POU, konstatirao da je temeljem imenovanja načelnika Općine Rugvica razrješena dosadašnja 

članica Upravnog vijeća Đurđa Artić te je novi predstavnik Općine Rugvica u Upravnom vijeću 

POU Dugo Selo Vinko Mršić. Horvatiček je predložio sljedeći:  

 

D N E V N I   R E D 

 

 

1. Verifikacija zapisnika s 28. sjednice Upravnog vijeća 

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

 1.1.2017. -30.6.2017. godine 

3. Program rada POU Dugo Selo za 2018. godinu 

4. Donošenje Pravilnika o nabavkama male vrijednosti 

5. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i rasporedu radnih mjesta u POU Dugo Selo 

6. Donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o plaćama u POU Dugo Selo 

7. Informacija o promjeni načina financiranja Dugoselske kronike i Službenog glasnika od 

strane osnivača ustanove 

8. Informacija o voditeljima tečaja i cjeniku tečajeva za školsku godinu 2017./2018. 

9. Pitanja i prijedlozi 

 
 

 



 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 

 

Ad.1)  Zapisnik s 28. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo je usvojen jednoglasno. 

 

Ad.2)  Ravnatelj Nenad Haleuš Mali obrazlaže Izvješće o radu Ustanove u prvih šest mjeseci 

(Izvješće je sastavni dio zapisnika). 

Josip Horvatiček pita da li je Izvješće već bilo na dnevnom redu Gradskog vijeća, na što 

odgovara Darjan Budimir da će tek biti te dodaje kako će predložiti izmjene Statuta Grada 

Dugog Sela te ubuduće polugodišnja izvješća ustanova neće dolaziti na razmatranje Gradskom 

vijeću. Budimir dalje pita koliko je zaposlenika bilo na platnom popisu POU u prvih šest 

mjeseci, na što odgovara ravnatelj Haleuš da je bilo šest na puno radno vrijeme te domar na 

četvrtinu radnog vremena. 

Darjan Budimir i Josip Horvatiček traže pojašnjenja pojedinih financijskih stavaka koje bitno 

odudaraju od prošlogodišnjih u istom razdoblju. Haleuš odgovara kako se o načinu knjiženja 

mora konzultirati s voditeljicom računovodstva. Nakon rasprave donijet je zaključak: 

a.) –  prihvaća se izvješće o radu POU za razdoblje I – VI mjesec 2017. godine 

b.) – prima se na znanje financijsko izvješće I – VI mjesec 2017. godine 

c.) – kod podnošenja financijskih izvješća ubuduće dužna je sjednici prisustvovati i voditeljica 

računovodstva  

 

Ad.3) Ravnatelj Nenad Haleuš Mali obrazlaže Program rada ustanove za 2018. godinu (Program 

je sastavni dio zapisnika). 

Darjan Budimir pita da li uz ovaj Program ide i financijski plan, na što Haleuš odgovara da je 

uobičajena procedura da  financijski dio plana dolazi na Upravno vijeće POU tek nakon što 

Gradsko vijeće Dugog Sela usvoji proračun za narednu godinu.  Budimir dalje ističe kako bi se u 

financijskom planu Ustanove trebalo vidjeti koliki su pojedini udjeli osnivača u njenom 

financiranju. Također pita na što se sve troškovi osnivača, vezano uz Dugoselsku kroniku? 

Haleuš pojašnjava kako svaka općina, odnosno grad, plaća troškove prema izračunu POU, čiji je 

cjenik još od 2002. godine na snazi, a na bazi postotka kojim je pojedina općina zastupljena u 

tom broju Kronike. Prema istom cjeniku osnivačima se naplaćuje i izrada Službenog glasnika, za 

svaku općinu prema broju stranica svakog glasnika, posebno za svakog pojedinog osnivača koji 

ju naručuje. Konstatirano je da, osim za Kroniku, Brckovljani i Rugvica isplaćuju dotacije POU 

Dugo Selo u fiksnom iznosu koji je već godinama nepromijenjen, dok sav ostatak troškova, koji 

se odnose na materijalno održavanje, plaće i druge podmiruje Grad Dugo Selo. 

Budimir ističe kako bi trebalo inzistirati da svaki osnivač pri osiguravanju sredstava bude 

zadovoljan. 

 

Budimir dalje pita koliki su troškovi Ustanove vezani uz održavanje ovogodišnje manifestacije 

Stara jela z Dugoga Sela, a Haleuš odgovara kako je, zbog obima manifestacije u čiju se 

realizaciju ove godine uključio Grad i Turistička zajednica, premašena sama stavka predviđena 

neposredno za manifestaciju, ali kako su pojedini troškovi skinuti s drugih stavki, odnosno 

predviđeni za izložbe i koncerte koji tijekom godine nisu održani te kako nema točne podatke o 

trošku dok svi računi ne stignu, ali kako smatra da nije probijen financijski plan jer su 

financijsku potporu dali Grad i Turistička zajednica. Točni financijski pokazatelji bit će 

prezentirani Upravnom vijeću na sljedećoj sjednici. 

Budimir ističe kako nije sporna legalnost trošenja sredstava, već kako bi trebalo točno planirati 

svaku pojedinu stavku u samom startu da ne dolazi do takvih nepredviđenih situacija koje se tek 

naknadno prezentiraju Upravnom vijeću. Dodaje kako se slaže s pojačanim aktivnostima POU,  

 



 

ali inzistira na držanju okvira predviđenih stavki čime se pokazuje poštovanje Upravnog vijeća. 

Smatra da bi uz Program trebalo priložiti i financijski prijedlog. 

Haleuš govori da dosadašnja praksa nije bila takva te da su u Programu navedena tražena 

sredstva za programe u kulturi i nabavku nove opreme, dok ostatak sredstava, za plaće i 

materijalna davanja, predlaže Grad. 

 

Prijedlog Programa je prihvaćen s četiri glasa, dok je Darjan Budimir bio suzdržan. 

  

Ad.4) Haleuš kaže da je Pravilnik o nabavkama manje vrijednosti pred Upravnim vijećem iz 

razloga što je došlo do promjene zakonskog okvira te treba donijeti novi pravilnik. 

Budimir smatra da pravilnik nije trebalo mijenjati te da u postojećem prijedlogu ima grešaka 

koje treba popraviti, stoga Josip Horvatiček predlaže da se tekst pročisti i da se na usvajanje 

uputi na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća, što je jednoglasno prihvaćeno. 

 

Ad.5) Haleuš obrazlaže da je riječ o starom pravilnikom u kojem je jedina novost uvođenje 

radnog mjesta koordinatora rada centra za obrazovanje koji bi vodio tehničke poslove oko 

obrazovanja. Taj posao već radi zaposlenica Tihana Kušeković, a s obzirom da se, do daljnjega, 

radi racionalizacije, ne namjerava ići na novo zapošljavanje, koje bi bilo zamjena za Jasminku 

Kokot Bambić koja obavlja funkciju zamjenice gradonačelnika, prijedlog je da se legalizira 

postojeće stanje koje Ustanovi ne predstavlja novi trošak jer postojeće stanje u potpunosti 

zadovoljava sve potrebe Učilišta.  

Ravnatelj Haleuš dalje obrazlaže kako je Nadica Kozić, unutrašnjom preraspodjelom kadrova, 

trenutačno u funkciji novinara koji je na bolovanju, te kako s preuzimanjem poslova obrazovanja 

od strane Tihane Kušeković, taj posao dobro funkcionira bez novog zapošljavanja na zamjenama 

za voditelja obrazovanja i za nedostajućeg novinara. Novinarske poslove, kao i dio 

administrativnih, pojačali smo zapošljavanjem putem ugovora o djelu – ističe Haleuš. Povećani 

obim posla koji je preuzela Tihana Kušeković POU će riješiti putem stručnog osposobljavanja za 

posao administracije. On također dodaje da veći broj sistematiziranih radnih mjesta ne znači 

ujedno i da će se ta mjesta popunjavati, ukoliko za to ne postoji potreba o čemu će odlučivati 

Upravno vijeće. 

Horvatiček traži da se na uvid Upravnom vijeću dostavi i stari Pravilnik o unutarnjem redu te ga 

Haleuš donosi, a Budimir napominje da u sadašnjem prijedlogu treba dodati da se stari Pravilnik 

stavlja van snage. 

Haleuš kao problem ističe da je morao sam kreirati Pravilnik, na bazi staroga, te da Ustanova 

nije u nekoliko navrata, iako je to tražila, uspjela dobiti pravnu pomoć, niti od Grada, kao niti od 

pravnika kojeg je željela platiti, ali kako u njemu nema noviteta s izuzetkom naprijed spomenute, 

dok će Budimirove primjedbe ubaciti u tekst novog Pravilnika. 

Pravilnik  o unutarnjem ustrojstvu i rasporedu radnih mjesta u POU Dugo Selo je usvojen 

jednoglasno. 

 

Ad.6) Budimir ističe da je prijedlogu izmjena Pravilnika o plaćama trebalo priložiti i ranije 

izmjene te osnovni tekst kojeg Haleuš u tijeku sjednice i dostavlja. Budimir potom ističe i da bi, 

uz pravnu pomoć, trebalo uskladiti i sve akte od Statuta ustanove pa do svakog pojedinačnog 

pravilnika, na što Haleuš ponovo ističe kako je o nužnosti pravne pomoći već nekoliko puta 

upozoravao na Upravnim vijećima. 

 

 

 



 

U aktualnom prijedlogu izmjena Pravilnika o plaćama povećava se koeficijent za plaću novinara 

za 0,1 bod, ne bi li se uskladile plaće oba novinara, a uz to Ana Marija Šprihal kojoj se 

konkretno podiže koeficijent ima obvezu pomoći u poslovima obrazovanja, dok se koeficijent 

adminstrativno-grafičkom referentu, koji sada obavlja i poslove obrazovanja, podiže na 1,5.  

Haleuš također odgovara na Budimirovo pitanje o visini osnovice za isplatu plaće, da je ista, 

temeljem odluke Upravnog vijeća, usklađena s osnovicom koju isplaćuje Grad Dugo Selo te se 

ona mijenja kad ju mijenja i Grad. 

Budimir ističe da je po novim Pravilnicima potrebno napraviti rješenja zaposlenicima, a 

Horvatiček dodaje kako  primjena Izmjena i dopuna pravilnika o plaćama može započeti 1. 

studenoga. 

Izmjene i dopune pravilnika o plaćama u POU Dugo Selo prihvaćene su jednoglasno, uza 

napomenu da je na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća potrebno dostaviti pročišćeni tekst cijelog 

pravilnika. 

 

Ad.7) Ravnatelj obrazlaže prijedlog kako bi trebalo promijeniti način obračuna troškova 

Dugoselske kronike i Službenog glasnika prema osnivačima. Naime, sadašnji način obračuna 

podrazumijeva plaćanje po izdanim računima od strane Učilišta, što podrazumijeva i plaćanje 

poreza na dodanu vrijednost. Prema mišljenju stručnih službi Grada, s osnivačima bi trebalo 

potpisati sporazume o dotacijama za navedene poslove, s obzirom da je Ustanova u vlasništvu 

osnivača pa nema potreba za računima. Takav način je legalan, a ne podrazumijeva plaćanje 

dodatnih poreza te će smanjiti troškove Dugoselske kronike i Službenog glasnika za četvrtinu. 

Haleuš ističe da mu je i pri izradi tog sporazuma potrebna pravna pomoć. 

Prijedlog je usvojen jednoglasno. 

 

Ad.8) Haleuš obrazlaže da cjenik tečajeva ostaje isti kao i lani te da ostaje ista i naknada 

voditeljima. 

Horvatiček smatra da je Upravnom vijeću trebalo dostaviti cjelokupan novi materijal u kojemu je 

to razrađeno te da se isti dostavi na sljedeću sjednicu Upravnog vijeća. 

 

Ad.9) Darjan Budimir pita tko su trenutačni vanjski suradnici po ugovorima o djelu.  

Haleuš kaže da su trenutačno na ugovoru o djelu Luka Pokas, koji obavlja poslove sređivanja 

arhive i administracije, i Tomo Špoljarević, koji obavljaju  poslove sportskih novinara. Jelena 

Jurić, temeljem ugovora o povremenoj autorskoj suradnji obavlja poslove lektora, a Denis 

Remenar, novinarske poslove, temeljem studentskog ugovora. Ostalo su voditelji tečajeva koji 

također imaju ugovore o djelu, ili studentske ugovore. 

 

Darjan Budimir traži od urednice Facebook stranice Dugoselske kronike da mu dostavi popis 

svih osoba koje su blokirane na toj stranici.  

Ana Marija Šprihal ističe da se blokiraju samo autori uvredljivih komentara, a popis će biti 

dostavljen na sljedećoj sjednici vijeća. 

 

Sjednica je završena u 13,15 sati. 

 

      Zapisničarka                                                               Predsjednik Upravnog vijeća POU 

Tihana Kušeković      Josip Horvatiček, dr.vet med 


