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Z A K L J U Č C I 

 

s 45. sjednice Upravnog vijeća održane 16. veljače 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 44. sjednice Upravnoga vijeća Narodnog sveučilišta  

    Dubrava, održane 28. siječnja 2021. godine, 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku  

    jednostavne nabave za izvođenje radova sanacije objekata Narodnog sveučilišta Dubrava,  

3. Pitanja, prijedlozi i obavijesti. 

 

Ad 1.) Zapisnik s 44. sjednice Upravnoga vijeća Narodnog sveučilišta Dubrava, održane 28. 

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

 

Ad 2.) Upravnog vijeća jednoglasno donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku 

jednostavne nabave za izvođenje radova sanacije objekata Narodnog sveučilišta Dubrava te 

ovlašćuje ravnatelja Sveučilišta, g. Šturlića, za sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem, 

Elmaxx d.o.o.- om. 

 

Ad 3.) Ravnatelj Sveučilišta, g. Šturlić, obavještava članove Upravnog vijeća kako je za 

dvoranu Dječjeg kazališta Dubrava, ustrojbenu jedinicu Sveučilišta, dogovorena kupnja tepiha 

s protupožarnim atestom, a koja će biti financirana iz prenesenog viška sredstava. 

 

G. Šturlić obavještava članove Upravnog vijeća o tome kako je zaposlenici Sveučilišta uručena 

obavijest o neprihvaćanju njezinih pojašnjenja od strane Upravnog vijeća, a vezano uz 

programe koje je predložila u sklopu Poziva za prijedlog programa javnih potreba u kulturi 

Grada Zagreba za 2021. godinu. 

 

http://www.ns-dubrava.hr/
mailto:ns-dubrava@ns-dubrava.hr


Ravnatelj također iznosi kako je popuštanjem epidemioloških mjera Stožera civilne zaštite 

Republike Hrvatske, ponovno krenula nastava u Narodnom sveučilištu Dubrava, u skladu s 

odredbama Odluke Stožera. 

 

G. Šturlić, obavještava članove Upravnog vijeća kako će uslijed prestanka radnog odnosa troje 

zaposlenika, biti potrebno zatražiti suglasnost Gradskog ureda za kulturu za nova zapošljavanja. 

 

Upravno vijeće jednoglasno daje suglasnost za upućivanje Gradskom uredu za kulturu Zahtjeva 

za zapošljavanje jednog višeg stručnog suradnika za programe akcija i manifestacija (m/ž), 

jednog stručnog suradnika - glumca/ice te jednog višeg stručnog suradnika za programe 

suradnje u kulturi (m/ž). 

 

Sjednica je završila u 17.25 sati. 

 

 

 

Zapisničar       Predsjednica Upravnog vijeća 

 

 

Martina Stojan      Mira Božić 


