
 
 

KLASA: 021-05/17-01/8 

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

Dugo Selo, 7. prosinca 2017. godine  

 

     Z A P I S N I K 

 
sastavljen 7. prosinca 2017. godine na 30. sjednici Upravnog vijeća POU, održanoj u 

prostorima POU, J. Zorića 21 a, s početkom u 8,00  sati. 

 

Zapisničarka 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,  

Marica Knezić – voditelj računovodstva, gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian, načelnik 

Općine Brckovljani Željko Funtek, načelnik Općine Rugvica Mato Čičak te ravnatelj Pučkog 

otvorenog učilišta Dugo Selo Nenad Haleuš Mali. 

 

Odsutni:nema. 

Sjednicu je, sukladno poslovniku,  otvorio Josip Horvatiček, kao predsjednik Upravnog vijeća 

POU i pozdravio sve prisutne. Horvatiček je predložio sljedeći:  

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija zapisnika s 29. sjednice Upravnog vijeća 

2. Donošenje Pravilnika o nabavkama male vrijednosti 

3. Uravnoteženje Financijskog plana POU Dugo Selo za 2017. godinu-  

izvjestitelj Marica Knezić 

4. Financijski program POU Dugo Selo za 2018. godinu- izvjestitelj Marica Knezić 

5. Plan prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 

6. Usklađivanje visine novčane naknade za rad članovima POU Dugo Selo s Odlukom o 

visini novčane naknade predsjednicima i članovima upravnih vijeća i školskih odbora 

Grada Dugog Sela 

7. Odluka o cijeni iznajmljivanja štandova u vlasništvu POU Dugo Selo 

8. Pitanja i prijedlozi 

 



 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 

 

Haleuš predlaže da se, s obzirom na prisutnost gradonačelnika i načelnika sjednici, prvo da 

riječ njima. 

 

Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian izražava nezadovoljstvo načinom financiranja POU 

Dugo Selo te predlaže da se u budućnosti riješi kako će Učilište funkcionirati funkcionalno, ali i 

s obzirom na smještaj Ustanove s obzirom da Grad planira rušenje postojeće i izgradnju nove 

zgrade na istoj lokaciji. Predlaže održavanje posebnog sastanka sva tri osnivača da se ovaj 

problem riješi. 

 

Ravnatelj Haleuš podsjeća da se je sličan sastanak u istom sastavu održao prije dvije godine, 

no da nije bilo bitnih pomaka u dogovorima između osnivača. Kao problem ističe što je Ustanovi 

istekao Strateški plan koji je imala, a izrada novog je podrazumijevala upravo dogovor između 

osnivača o budućnosti Ustanove. Ustanovi je Strateški plan neophodan, rekao je, kako bi se 

mogla javljati na natječaje u fondovima. Osim toga Haleuš dodaje kako sadašnjem Upravnom 

vijeću istječe mandat te kako gradonačelnik i načelnici trebaju odrediti nove članove Upravnog 

vijeća. 

 

Načelnik Općine Rugvica Mato Čičak ističe kako Grad Dugo Selo neprestano ističe kako 

Brckovljani i Rugvica premalo sudjeluju u financiranju Učilišta te kako želi demantirati takve 

tvrdnje jer nisu točne. Naime, ističe kako se većina manifestacija i fizički događa u Dugom Selu 

dok su izdvajanja općina za ostale troškove sukladna onome što Učilište radi za njih. Želja mu je 

da Učilište proširi djelovanje na područje njegove općine i sukladno tome je spreman izdvojiti 

više sredstava. Čičak ističe odličnu suradnju Općine Rugvica i POU Dugo Selo u zadnjih godinu 

dana, ali se slaže da treba napraviti novi sporazum o suradnji između osnivača jer je postojeći, iz 

1994. godine, neaktualan. Čičak također dodaje da treba raščistiti imovinsko pravne odnose jer je 

zgrada Učilišta vlasništvo i dviju općina, a ne samo Grada. 

 

Vinko Mršić ističe kako se godinama zalaže da Učilište radi za dobrobit stanovnika sve tri 

jedinice lokalne samouprave te kako je i on nezadovoljan stavom Grada da općine premalo 

sudjeluju u financiranju Učilišta jer smatra da općine dobiju povratno manje usluga od Učilišta u 

odnosu na ulaganje. Osim toga Mršić ističe da Učilište ne smije biti politički obojena ustanova. 

 

Haleuš ističe da je od njegovog dolaska u Ustanovu, a zahvaljujući radu posljednja dva saziva 

Upravnih vijeća, napravljeno dosta upravo na ispravljanju nekorektnosti oko financiranja 

pojedinih segmenata u Učilištu. Primjerice, za Dugoselsku kroniku se više ne izdvaja u 

paušalnim iznosima, nego točno prema objavljenim tekstovima iz pojedine općine, ili Grada, a 

Službeni glasnik se tiska odvojeno i svaka jedinica lokalne uprave plaća upravo ono što se za nju 

napravi. 

 

Načelnik Općine Brckovljani Željko Funtek kaže kako je dogovor oko Učilišta bio škakljiva 

tema među osnivačima. Podsjeća kako je Sporazum među osnivačima iz 1994. godine prekršen 

kada je Grad Dugo Selo, u vrijeme gradonačelnika Borisa Mahača, tražio zapošljavanje novih 

ljudi radi izvršavanja poslova koji su bili obavljani samo za potrebe Grada, a općine su pristale 

na tu varijantu pod uvjetom da se njihov udio u financiranju ne povećava. Grad je tada pristao 

financirati nove zaposlenike i sadržaje, ali je narušen dogovor i omjeri u Sporazumu. Općine se i 

dalje drže svojih obveza i uredno ih podmiruju, zaključio je Funtek. 



 

 

Osim toga, dodao je, Grad Dugo Selo samovoljno je, bez konzultacija sa suosnivačima, dio 

prostora dao na korištenje Udruzi umirovljenika, a potom Udruzi Rodna Gruda, čime je 

povrijedio Sporazum. S obzirom da je riječ o zgradi u zajedničkom vlasništvu općine bi trebale 

dobiti obeštećenje, a i informacija o rušenju zgrade mu se ne sviđa jer je isto tako jednostrana. 

Funtek je na kraju podsjetio i da je u razdoblju kada su u Dugom Selu bili problemi oko 

financiranja Ustanove, upravo općine Brckovljani i Rugvica iznijele financijski teret izdavanja 

Dugoselske kronike da se list ne bi ugasio. 

 

Nenad Panian ističe kako je on za dogovor među osnivačima, no da treba uvažiti i kako je 

stara zgrada učilišta na području Grada koji ima svoje urbanističke planove te kako na mjestu 

sadašnje zgrade planira novu, na tri etaže, koja bi u prostoru imala i Učilište. Po pitanju 

manifestacija slaže se da treba svako ulagati u svoje manifestacije, ali se i međusobno pomagati 

u tome. Smatra da treba raditi na dobrobit Učilišta. 

 

Mato Čičak se složio s tom konstatacijom te rekao kako se stvari s vremenom mijenjaju i 

treba ih uvažiti jer se upravo na primjeru Rugvice koja je  devedesetih godina bila nerazvijena 

općina i teret Dugoselcima, a sada prednjači u razvoju, pokazuje kako se stvari brzo mijenjaju. 

 

Haleuš ističe kako Učilište s udrugom koja trenutačno koristi dio prostora nema nikakav 

pravni akt, te kako se ranije o tome nije ni razmišljalo. Međutim, dodaje kako bi, ukoliko se 

pronalaženje novog prostora za njihov rad ne riješi, bilo dobro imati bar neki sporazum da se 

pravno riješi stanje. Haleuš stoga moli pomoć od osnivača u rješavanju ovog problema. 

 

Funtek ističe da je ustanova davno trebala reagirati na taj problem jer je on na njega 

upozoravao još u mandatu prošle ravnateljice i sada izražava bojazan da bi netko mogao postati 

suvlasnik prostora u zgradi. 

 

Darjan Budimir izražava mišljenje da takva bojazan ne postoji, ali se slaže da bi korištenje 

prostora Učilišta trebalo ugovorno riješiti. Budimi također ističe kako Dugo Selo najviše izdvaja 

za redovnu djelatnost ustanove, ali smatra kako je Sporazum iz 1994. godine pravno obvezujući, 

dok nema drugog, te da bi ponovo trebalo sjesti za stol i dogovoriti uvjete novog sporazuma. 

 

Josip Horvatiček izražava nezadovoljsto što se u financijskim izvješćima, o kojima raspravlja 

Upravno vijeće, ne može točno vidjeti tko od osnivača koliko izdvaja za Ustanovu. 

 

Bez donošenja zaključka, s izražavanjem slaganja da je potrebno dogovoriti novi sporazum 

oko financiranja Učilišta, završena je rasprava, a gradonačelnik i načelnici napustili su potom 

sjednicu. 

 

Sjednica je dalje tekla prema usvojenom dnevnom redu. 

 

Ad.1)  Zapisnik s 29. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo je usvojen uz izmjenu da se 

doda kako prilikom glasovanja o točki tri konstatira izostanak jednog člana upravnog vijeća. 

 



 

Ad.2)  Pravilnik o jednostavnoj nabavi prihvaćen je jednoglasno.  

 

Ad.3) Voditeljica računovodstva Marica Knezić ističe kako je propisano da se kod izmjena 

unutar stavki u financijskom planu, a do čega je u ovoj godini došlo, financijski plan treba 

uskladiti te ga je potrebno uskladiti i s Gradskim proračunom. Financijski plan ostaje u istom 

okviru, uz povećanje od strane Grada za 40.000 kuna za licence za programe za računala. 

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 

Nakon točke tri Darjan Budimir napušta sjednicu. 

 

Ad.4) Haleuš kaže kako je Upravno vijeće već prihvatilo Program rada te kako je Financijski 

plan dio ukupnog dokumenta. Marica Knezić obrazlaže Financijski plan za 2018. godine te 

napominje kako taj plan ide na Gradsko vijeće i nakon što tamo bude usvojen Upravno vijeće ga 

mora još jednom i formalno usvojiti u obliku kakav će biti u proračunu. 

Financijski plan POU Dugo Selo za 2018. godinu usvojen je jednoglasno. 

 

Ad.5) Haleuš obrazlaže kako je Upravno vijeće, a zbog odlaska dva zaposlenika te 

preopterećenosti poslom administrativno-grafičkog referenta već više puta raspravljalo o potrebi 

prijema zaposlenika na stručno osposobljavanje za ovo radno mjesto te kako je sad spremna i  

papirnata odluka, odnosno Plan prijma, koju vijeće treba prihvatiti da  postupak uzimanja osobe 

na stručno osposobljavanje može i službeno krenuti u proceduru na HZZ-u. Takav način 

zapošljavanja, dalje dodaje, nije na teret Ustanove jer ona podmiruje isključivo eventualne putne 

troškove.  

Plan prijma na stručno osposobljaavanje je usvojen jednoglasno. 

 

Ad.6) Haleuš ističe kako je nužno usklađivanje visine novčane naknade za rad članovima 

POU Dugo Selo s Odlukom Gradskog vijeća o visini novčane naknade predsjednicima i 

članovima upravnih vijeća i školskih odbora Grada Dugog Sela koju je vijeće donijelo za 

upravna vijeća svih gradskih ustanova, a ista iznosi 170,00 kuna neto. 

Prihvaćeno jednoglasno. 

 

Ad.7) Ravnatelj obrazlaže da je POU Dugo Selo vlasnik šest pokretnih naprava štandova koje 

koristi za manifestacije te da je potrebno donijeti odluku o cijeni najma istih. Predlaže cijenu 

100,00 kuna neto po danu najma. 

Prihvaćeno jednoglasno. 

 

Ad.8) Haleuš izvještava da je POU Dugo Selo partner Algebre u zajedničkom projektu s 

HZZ-om u informatičkom osposobljavanju nezaposlenih osoba te da je Algebra instalirala u 

informatičku učionicu POU 15 prijenosnih računala na kojima će biti vršena izobrazba koja 

kreće sredinom prosinca. Obveza POU Dugo Selo bila je kupnja projektora i platna, a uvjeti 

korištenja računala ugovorit će se naknadno s Algebrom. Prema dogovoru ista će biti korištena i 

za druge programe. 

 

Sjednica je završena u 10,00 sati. 

              Zapisničarka                                                             Predsjednik Upravnog vijeća POU 

         Tihana Kušeković      Josip Horvatiček, dr.vet med 


