KLASA: 021-05/19-01/2

URBROJ: 238-07-82-2-19-2
Dugo Selo, 17. lipnja 2019. godine

ZAPISNIK
Sastavljen 17. lipnja 2019. godine na 7. sjednici Upravnog vijeća POU Dugo Selo,
održanoj u prostorima POU, J. Zorića 21 a, s početkom u 8,30 sati.
Zapisničarka 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.
Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Kruno Blažinović, pozdravio
nazočne te predložio sljedeći dnevni red:
1.
Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća POU Dugo Selo
2.
Otvaranje ponuda za uslugu tiskanja Dugoselske kronike i Službenog
glasnika
3.
Radno vrijeme i kućni red POU Dugo Selo
4.
Energetska obnova zgrade POU Dugo Selo
5.
Pitanja i prijedlozi
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad.1) Zapisnik je prihvaćen jednoglasno.
Ad.2) Predsjednik Upravnog vijeća Kruno Blažinović otvara pristigle ponude
te konstatira kako su pristigle tri ponude u roku. Ponude su dostavili TDM
tiskara d.o.o., Pozor i Graforad. Ponude su u prilogu zapisnika.
Konstatirano je kako je najjeftinija ponuda za tisak Dugoselske kronike i
Službenog glasnika stigla od tvrtke Graforad, Krajnova 3, iz Rugvice te je
jednoglasno prihvaćeno da se s istom tvrtkom potpiše ugovor o tiskanju glasila.
Ad.3) Predsjednik Upravnog vijeća Kruno Blažinović ističe da je dobio mail od
strane zaposlenice POU Dugo Selo Ive Grgić Ozimec u kojem navodi da joj
nije adekvatno plaćen prekovremeni rad koji je obavljala nedjeljom te postavlja
pitanja kako i kada novinarke prate događanja.
Ravnatelj Haleuš objašnjava kako, prema postojećem pravilniku o rasporedu
radnog vremena, novinari, a i ostali zaposlenici po potrebi, rade u dvije smjene
te kako je jutarnja satnica u trajanju osam sati, od 7,30 – 15,30 sati, dok
popodnevna satnica u smislu zakonske mogućnosti o preraspodjeli radnog
vremena traje sedam sati, 14,00 – 21,00 sat. To je pet sati ispod propisanog
tjednog radnog vremena od 40 sati, a preostali dio radnog vremena, zaposlenici
koji rade u popodnevnoj smjeni, dužni su odraditi tijekom vikenda. U pravilu,
ističe Haleuš, zaposlenici ne odrade puno radno vrijeme od 40 sati, osim u
iznimnim slučajevima.
Haleuš dodaje kako on nije dobio mail od spomenute zaposlenice, no kako
predlaže, da bi se izbjegli slični slučajevi, uvođenje kućnog reda koji već ima u
pripremi, a u kojem će se striktno pratiti radno vrijeme zaposlenika te će isti
imati obvezu upisivanja svakog izlaska iz zgrade ustanove, uz objašnjenje da li
je izlazak bio službene, ili privatne naravi. Na taj način, te uz korištenje
nadzornih kamera koje su instalirane u učilištu, smatra Haleuš, točno će se moći
odrediti vrijeme provedeno na poslu i izbjeći će se nedoumice o kojima je riječ.
Haleuš također ističe kako bi se u tom slučaju trebalo valorizirati i efektivno
radno vrijeme, odnoso učinkovitost svakog djelatnika. Međutim, smatra da je
sadašnje stanje daleko povoljnije za zaposlenike, a svaka dodatna provjera bi
iziskivala i dodatni angažman djelatnika koji će provoditi kontrolu.
Haleuš smatra da bi, u smislu poboljšanja učinkovitosti posla, u ovom trenutku
trebalo samo promijeniti radno vrijeme učilišta u jutarnjim satima, na način da
prva smjena ne počinje u 7,30 sati, već u 8,00 sati, odnosno da jutarnja smjena
radi od 8,00 do 16,00 sati.
Blažinović govori da je riječ o malom kolektivu te je najbolje da se pričeka s
uvođenjem kućnog reda i striktnih kontrola te da se aktualni problemi riješe
dogovorom.
Dean Dragičević ističe kako je zaposlenica Iva Grgić Ozimec trebala o svom
nezadovoljstvu obavijestiti ravnatelja, a ne predsjednika Upravnog vijeća te
kako je mišljenja da ne treba mijenjati postojeće stanje u smislu radnog
vremena.

Zaključeno je jednoglasno da se odgodi uvođenje kućnog reda do daljnjega te
da se, prema ocjeni ravnatelja i potrebi, uvede spomenuta izmjena radnog
vremena ustanove.
Ad.4) Haleuš govori kako predlaže da se donese Odluka o proširenju
jednostavne nabave s obzirom da je POU Dugo Selo, putem energetske obnove
zgrade, u dijelu projektiranja i izgradnje rasvjete, uključeno u investiciju
uređenja prostora ispred zgrade POU. POU je, prema nalogu Grada, dužno
sudjelovati u financiranju izrade projekta električnih instalacija i njihove
izgradnje, odnosno postavljanja istih za što ravnatelj predlaže da se donese
odluka na razini Upravnog vijeća jer su samim time nastale i određene
financijske obveze za ustanovu koje ravnatelj mora potpisati.
Dragičević kaže kako je Grad Dugo Selo za obavljanje radova na energetskoj
obnovi zgrade POU tražio suglasnost općina Brckovljani i Rugvica, kao
suosnivača ustanove te kako se kreće u energetsku obnovu. Projekt je izrađen i
za njega je osigurano u gradskom proračunu 200.000 kuna, a s obzirom da ove
godine u fondu nema prijave, ona će biti izvršena čim se otvori novi natječaj.
Za rasvjetu na prostoru ispred učilišta napravljena je nabava preko POU i
pristigle su tri ponude te će spomenutih 200.000 kuna biti dovoljno da se riješi
taj dio posla, dok se ne raspiše natječaj za cjelovitu obnovu. Riječ je o nabavi
male vrijednosti, preko 20.000 kuna koju treba pokrenuti, a upravno vijeće
ustanove je dužno donijeti nadopunu svoga plana nabave i zadužiti ravnatelja da
pokrene zahtjev i potpiše potrebne dokumente za realizaciju ovog dijela
prijekta.
Jednoglasno je zaključeno da se Plan nabave POU Dugo Selo nadopuni s
nabavom za izgradnju rasvjete na prostoru zgrade i ispred zgrade POU te da se
nalaže ravnatelju potpisivanje svih dokumentara vezanih uz provođenje istog.
Ad.5) Blažinović govori kako se treba vratiti na priču o razdvajanju POU koja
je pokrenuta te kako bi u tom smislu treblo ispitati i ispunjavanje obveza od
strane osnivača izražavajući mišljenje kako se Općine Brckovljani i Rugvica ne
drže Sporazuma o participiranju troškova u radu POU, prema predviđenim
postocima. Smatra da treba razdvojiti rad POU prema ulaganjima pojedinih
osnivača, ali kako isto treba učiniti i s Dugoselskom kronikom. Također ističe
kako su, vezano uz uređenje prostora uz POU svi osnivači, putem svojih
članova u Upravnom vijeću obaviješteni o radovima.
Haleuš kaže kako je računovodstvu naložio dostavu podataka o participaciji
pojedinih osnivača od trenutak stupanja na snagu Sporazuma o participaciji, ali
kako ih još uvijek nije dobio.
Dragičević kaže da je na sjednici Gradskog vijeća bilo govora o tome kako on
vrši pritisak na novinare te kako to na istoj sjednici ravnatelj nije demantirao.
Haleuš kaže kako nije shvatio da se ta kritika odnosi na Dragičevića te kako
smatra da Dragičević nije vršio pritisak na novinare.

Dragičević dalje ističe kako smo svi proračunski korisnici te kako smo svi
dužni odgovarati na sva pitanja postavljena na vijeću te kako je isto pitanje
postavio predsjednik Gradskog vijeća.
Ana Marija Šprihal odgovorila je kako ona ne želi nikoga javno prozivati, a
Haleuš je dodao kako je nezgodno da su za sve međusobne razmirice između
pojedinih političkih opcija krivi novinari.
Dragičević dalje kaže kako je Grad postavio novu web stranicu te kako novinari
više nisu dužni slati tekstove gradskom web masteru, već će isti sam odabirati
željene sadržaje. Također navodi kako je iz Učilišta došla informacija kako isti
nije moguće izvršavati.
Ravnatelj kaže kako je i on čuo za tu informaciju, no kako ona nije točna jer je
zamjenica gradonačelnika očito kontaktirala s nekim od novinara, a ne s njim.
POU to može izvršavati i da je on prvi znao za tu informaciju, oko toga ne bi
bilo nikakvoga problema.
Haleuš dalje govori o besplatnim ljetnim radionicama na koje je upisano 250
djece, a s obzirom na su se mogla odlučiti za više programa, ukupno je
popunjeno 700 mjesta u svim radionicama ukupno.
Blažinović predlaže da se sljedeće godine uvede elektronsko upisivanje u
radionice, ne bi li korisnici odmah kod upisa mogli provjeriti ima li mjesta za
upis u pojedinu radionicu.
Haleuš na koncu upoznaje prisutne s programom Dugoselskog kulturnog ljeta.
Sjednica završava u 9,30 sati.

Zapisničarka;
Tihana Kušeković
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