KLASA: 021-05/18-01/4

URBROJ:238-07-82-2-18-3
Dugo Selo, 21 svibnja, 2018. godine

ZAPISNIK
sastavljen 21. svibnja 2018. godine na 3. sjednici Upravnog vijeća POU Dugo
Selo, održanoj u prostorima POU, J. Zorića 21 a, s početkom u 9,00 sati.
Zapisničar je Tihana Kušeković
Nazočni: Kruno Blažinović, Dean Dragičević, Željko Tašler, Vinko Mršić, 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:nema
Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Kruno Blažinović, pozdravio
nazočne te predložio sljedeći dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijaća POU Dugo Selo
2. Otvaranje ponuda jednostavne nabave za tiskanje Dugoselske kronike i
Službenog glasnika
3. Izvješće o radu POU Dugo Selo i Financijskom planu za 2017. godinu
4. Prijedlog uravnoteženja Financijskog plana POU Dugo Selo za 2018. godinu
5. Pitanja i prijedlozi

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1) Zapisnik je prihvaćen jednoglasno.
Ad.2) Predjednik Upravnog vijeća Kruno Blažinović otvara ponude te konstatira
da su pristigle ukupno tri ponude za tiskanje Dugoselske kronike i Službenog
glasnika. Ponude su od tvrtki Graferkon d.o.o., Pozor d.o.o. te Graforad papirna
konfekcija.
Nakon usporedbe cijena sve tri ponude konstatirano je da je najpovoljnija ponuda
Graforad papirna konfekcija iz Rugvice te da će se s ovom tvrtkom sklopiti
ugovor o tiskanju Dugoselske kronike i Službenog glasnika za narednih godinu
dana.
Ad.3)Blažinović u sklopu ove točke pita za financijske pokazatelje i prodaju
Dugoselske kronike. Haleuš odgovara da je lanjsko ostvarenje od prodaje oglasa
u Dugoselskoj kronici 46.000 kuna te da se uz 120 stalnih pretplatnika putem
pošte i prodaju na kioscima koja varira od mjeseca u mjesec pokrivaju troškovi
tiska. Uz to Kronika se dostavlja u količinama od po 50 komada osnivačima te
udrugama umirovljenika na njihovom području pa od naklade 1200 primjeraka,
ostaje stotinjak neprodanih primjeraka.
Haleuš dalje ističe da je iz Financijskog izvješća vidljivo kako su prihodi POU u
2017. godini 592.000 kuna što je 6% više u odnosu na godinu ranije.
Dragičević pita da li su cijene tečajeva mijenjane u odnosu na godinu ranije, na
što Haleuš odgovara da su ostale iste.
Blažinović ističe kako treba donijeti cjenik o uslugama grafičke pripreme na što
Haleuš odgovara da je takav cjenik donijet prije nekoliko godina, no kako su
raniji sazivi upravnih vijeća odlučili da se do daljnjega ne primjenjuje.
Blažinović traži da se pripremi novi cjenik te da se pripremi i cjenik za objave
oglasa u tiskanom i web izdanju.
Nakon toga Blažinović poziva na glasovanje.
Izvješće o radu POU za 2017. godinu i Financijski plan su jednoglasno usvojeni.
Ad.4) Haleuš obrazlaže prijedlog izmjena Financijskog plana POU za 2018.
godinu (u prilogu Zapisnika) koji bi, nakon usvajanja, trebao biti uvršten u
rebalans Gradskog proračuna koji je u pripremi. Kao ključne dvije stavke ističe
Besplatne ljetne radionice za djecu i program KUŠ-a (Dugoselskog kulturnog
ljeta). Prvu stavku treba povećati za 25.000 kuna jer su ostvarene čak 24
radionice, a interes djece je bio iznad svih očekivanja i kroz programe ih je prošlo
gotovo 700. Potrebna su dodatna sredstva za voditelje i troškove radionica.
Vezano uz KUŠ, Haleuš pojašnjava kako je prvobitni dogovor s Gradom bio da
se ove godine ne ide u taj program, ali je kasnije odluka promijenjena te je za
Program KUŠ 2018. koji je pripremljen i sastavni dio ovog zapisnika, potrebno
osigurati dodatnih 50.000 kuna. U izmjenama je predvišeno i povećanje stavke

za kazališne predstave jer je prvobitno predviđeni iznos već gotovo u cijelosti
realiziran.
Blažinović daje točku na glasovanje te je ona jednoglasno usvojena.

Ad.5)
Blažinović govori da je s gradonačelnikom Nenadom Panianom pokušao
dogovoriti smjernice uređivanja Dugoselske kronike. Smatra da bi ponovo u
Kroniku trebalo vratiti ankete s aktualnim temama, kao i intervjui kojih u Kronici
više nema. Također smatra da bi trebalo više poraditi na marketingu te da bi
trebalo jasno razdijeliti sadržaje s područja Grada Dugog Sela i općina
Brckovljani i Rugvica.
Ana Marija Šprihal govori da je Kronika tako i koncipirana.
Blažinović ističe kako bi ravnatelj trebao pokrenuti inicijativu oko razdruživanja
Pučkog otovorenog učilišta. S tim se slaže i Tašler koji dodaje da je isto naložio
i načelnik Općine Brckovljani Željko Funtek.
Haleuš predlaže da se održi proširena sjednica Upravnog vijeća s
gradonačelnikom i načelnicima o toj temi.
Dragičević predlaže naziv sastanka: „Inicijativa za procesa razdvajanja u POU
Dugo Selo“.
Haleuš u nastavku ove točke govori o aktualnostima rada POU Dugo Selo te da
je u velikoj učionici ugrađena klima.
Vinko Mršić pita može li se ponuditi neki program za nadarene učenike, a
Blažinović odgovora da su tijekom ljetnih radionica bili ponuđeni programi
malih znanstvenika i arheologa.
Sjednica je završena u 10,00.

Zapisničarka;
Tihana Kušeković

Predsjednik Upravnog vijeća POU
Kruno Blažinović

