
NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA 

UPRAVNO VIJEĆE 

10040 Zagreb, Cerska 1 

Tel. 2050-030 

Internetska adresa: www.ns-dubrava.hr 

E-pošta: ns-dubrava@ns-dubrava.hr 

 

 

Z A K L J U Č C I 

 

s 44. sjednice Upravnog vijeća održane 28. siječnja 2021. godine u 16.30 sati u 

prostorijama Narodnog sveučilišta Dubrava, Cerska 1. 

 

 

Sjednici prisustvuju članovi Vijeća: Mira Božić, Davorka Moslavac Forjan i Svebor Vidmar. 

 

Ostali prisutni: Željko Šturlić, ravnatelj 

   Božica Nekić Barišić, šefica financijsko – računovodstvenih i knjigovodstvenih  

   poslova 

   Martina Stojan, tajnica – voditeljica Odjela općih i tehničkih poslova 

 

Zapisničar: Martina Stojan 

 

 

D N E V N I   R E D: 

 

1.Razmatranje i prihvaćanje zapisnika s 43. sjednice Upravnoga vijeća Narodnog sveučilišta  

   Dubrava, održane 13. siječnja 2021., 

2. Financijski izvještaji Narodnog sveučilišta Dubrava za 2020. godinu, 

3. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Narodnoga sveučilišta Dubrava za 2020. godinu, 

4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja, 

5. Prijedlog cijena novih tečajeva u 2021. godini, 

6. Odluka o prestanku radnog odnosa zbog odlaska zaposlenika u prijevremenu starosnu  

    mirovinu, 

7. Odluka o prestanku radnog odnosa temeljem zahtjeva zaposlenice za sporazumnim  

    raskidom ugovora o radu 

8. Pitanja, prijedlozi i obavijesti. 

 

 

Ravnatelj Sveučilišta, g. Željko Šturlić, predložio je dopunu dnevnog reda, i to unošenjem u 

dnevni red točke pod nazivom Donošenje Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave 

za izvođenje radova sanacije na objektima Narodnog sveučilišta Dubrava. Navedenu je odluku 

potrebno donijeti kako bi se, čim je prije moguće, proveo i okončao postupak jednostavne 

nabave te krenulo s radovima na sanaciji objekata Sveučilišta. 

 

 

Članovi Upravnog vijeća složili su se s predloženom dopunom dnevnog reda te ju jednoglasno 

prihvatili, tako da dnevni red 44. sjednice Upravnog vijeća sada glasi:  
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D N E V N I   R E D: 

 

1. Razmatranje i prihvaćanje zapisnika s 43. sjednice Upravnoga vijeća Narodnog sveučilišta  

   Dubrava, održane 13. siječnja 2021., 

2 .Financijski izvještaji Narodnog sveučilišta Dubrava za 2020. godinu, 

3. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Narodnoga sveučilišta Dubrava za 2020. godinu, 

4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja, 

5. Prijedlog cijena novih tečajeva u 2021. godini, 

6. Odluka o prestanku radnog odnosa zbog odlaska zaposlenika u prijevremenu starosnu  

   mirovinu, 

7. Odluka o prestanku radnog odnosa temeljem zahtjeva zaposlenice za sporazumnim raskidom  

    ugovora o radu, 

8. Donošenje Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave za izvođenje radova sanacije  

   na objektima Narodnog sveučilišta Dubrava, 

9. Pitanja, prijedlozi i obavijesti. 

 

 

Ad 1.) Zapisnik s 43. sjednice Upravnoga vijeća Narodnog sveučilišta Dubrava, održane 13. 

siječnja 2021. godine, prihvaćen je, bez primjedbi, jednoglasno. 

 

Ad 2.) Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju Financijskih izvještaja 

Narodnog sveučilišta Dubrava za 2020. godinu. 

 

Ad 3.) Upravno vijeće jednoglasnom odlukom prihvaća Izvještaj o izvršenju Financijskog 

plana Narodnog sveučilišta Dubrava za 2020. godinu. 

 

Ad 4.) Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose Odluku o raspodjeli rezultata kojom se 

manjak prihoda od nefinancijske imovine pokriva iz ostvarenog viška prihoda poslovanja. 

 

Ad 5.) Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Odluku o cijeni novih tečajeva u 2021. godini. 

 

Ad 6.) Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o prestanku radnog odnosa zbog odlaska 

zaposlenika u prijevremenu starosnu mirovinu. 

 

Ad 7.) Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o prestanku radnog odnosa na temelju 

zahtjeva zaposlenice za sporazumnim raskidom ugovora o radu. 

 

Ad 8.) Upravno vijeće donosi Odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave za izvođenje 

radova sanacije objekata Narodnog sveučilišta Dubrava. 

 

Ad 9.) Ravnatelj sveučilišta, g. Šturlić, obavještava članove Upravnog vijeća kako je 26. 

siječnja 2021. godine Ministarstvo kulture i medija objavilo Odluku o financiranju projektnih 

prijedloga „Umjetnost i kultura online“, sufinanciran od strane Europskih strukturnih fondova, 

a među kojima je i projekt „Slikom do smisla“ – online edukacija za djecu i mlade, u kojem su 

partneri UNIMEDIA – Udruga za promicanje audiovizulne i scenske kulture i Narodno 

sveučilište Dubrava. 

 



Nastavno na očitovanje zaposlenice, a koje je zatraženo radi pojašnjenja programa koje je ista 

predložila po pozivu Grada Zagreba za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2021. 

godinu te koje nije prihvaćeno od strane Upravnog vijeća, odlučeno je da se zaposlenicu 

obavijesti o učinjenim propustima odnosno da ju se obavijesti o stavu Upravnog vijeća. 

 

Sjednica je završila u 17.40 sati. 

 

 

Zapisničar       Predsjednica Upravnog vijeća 

 

Martina Stojan      Mira Božić 


