
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 52. sjednice Upravnog vijeća održane 23. rujna 2021. godine u 8.30 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 51. sjednice Upravnoga vijeća Narodnog sveučilišta 

Dubrava, održane 30. kolovoza 2021. godine, 

2. Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručnog suradnika – glumca/ice na 

neodređeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica, 

3. Cjenik programa – Zumba kids u školskoj godini 2021./2022. 

4. Pitanja, prijedlozi i obavijesti. 

 

 

 

Ad 1.) Zapisnik s 51. sjednice Upravnoga vijeća Narodnog sveučilišta Dubrava, održane 30. 

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

 

Ad 2.) Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog 

odnosa za radno mjesto stručni suradnik – glumac/ica. 

 

Ad 3.) Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Cjenik programa – Zumba kids. 

 

Ad 4.) Ravnatelj, g. Šturlić, daje kratki osvrt na objavu Poziva za predlaganje programa javnih 

potreba u kulturi Grada Zagreba za 2022., te Poziva za predlaganje programa javnih potreba u 

kulturi Republike Hrvatske za 2022., Ministarstva kulture i medija. 

 

Ravnatelj ukratko obavještava Upravno vijeće o stanju duga osnivača prema Narodnom 

sveučilištu Dubrava. 
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Ravnatelj, g. Šturlić, daje kratki osvrt na upise na tečajeve, škole, radionice i individualne 

poduke za školsku godinu 2021./2022. 

 

Ravnatelj ukratko izvještava Upravno vijeće o planiranim programima u Narodnom sveučilištu 

Dubrava do kraja 2021. godine. 

 

Ravnatelj obavještava Upravno vijeće o donošenju nove Odluke o radnom vremenu. 

 

Ravnatelj, g. Šturlić, kratko se osvrće na poduzeto vezano uz nedostatke utvrđene redovitim 

pregledima i ispitivanjima u ustanovi te obavještava Vijeće o upućivanju Zahtjeva prema 

osnivaču za odobrenjem sredstava na temelju prikupljenih ponuda za izvođenje radova. 

 

Ravnatelj, g. Šturlić, se osvrće na Dnevnike rada i ispis prisutnosti na radu zaposlenika 

dostavljene sukladno zahtjevu Upravnog vijeća. 

 

Članovi Upravnog vijeća kratko raspravljaju o neriješenim imovinsko – pravnim i vlasničkim 

odnosima na lokaciji Kulturnog centra Narodnog sveučilišta Dubrava. 

 

 

Sjednica je završila u 10.00 sati. 

 

 

 

Zapisničar       Predsjednica Upravnog vijeća 

 

 

Martina Stojan      Mira Božić 


