
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 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća održane 23. prosinca 2021. godine u 9.00 

sati u prostorijama Narodnog sveučilišta Dubrava, Cerska 1. 

 

 

Sjednici prisustvuju članovi Vijeća: Petar Atanasoski, Sandra Banić Naumovski i Petra  

     Hrašćanec 

 

Ostali prisutni: Željko Šturlić, ravnatelj 

   Martina Stojan, tajnica – voditeljica Odjela općih i tehničkih poslova 

 

Zapisničar: Martina Stojan 

 

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta 

Dubrava, 

2. Pitanja, prijedlozi i obavijesti. 

 

 

Ad 1.) Članovi Upravnog vijeća jednoglasno, javnim glasovanjem, s tri glasa za, donose odluku 

o izboru g. Petra Atanasoskog za predsjednika Upravnog vijeća Narodnog sveučilište Dubrava 

te o izboru gđe Sandre Banić Naumovski zamjenicom predsjednika Upravnog vijeća.  

 

Ad 2.) Članovi Upravnog vijeća donose Zaključak o potrebi donošenja Poslovnika o radu 

Upravnog vijeća, koji do sada nije bio donesen, sukladno odlukama članova Upravnih vijeća iz 

prijašnjih saziva. Mogućnost donošenja istog predviđena je Statutom Narodnog sveučilišta 

Dubrava, te je odlučeno kako će donošenje navedenog poslovnika biti na dnevnom redu iduće 

sjednice Upravnog vijeća. 

 

Nakon uvodnog pozdrava članovima novoformiranog Upravnog vijeća, ravnatelj Narodnog 

sveučilišta Dubrava, g. Željko Šturlić, ukratko upoznaje Upravno vijeće s radom Narodnog 

sveučilišta Dubrava. Izvještava ih o programima i upoznaje s aktualnom problematikom u radu 

i djelovanju ustanove. Osvrće se na zapošljavanja, kako ona ostvarena po zaključenim 

natječajima, tako i ona koja su u planu uslijed upražnjavanja određenih radnih mjesta. 

 

Ravnatelj se osvrće na suradnju Narodnog sveučilišta Dubrava s ostalim kulturnim centrima 

grada Zagreba, ali i ustanovama kulture izvan navedenog kruga institucija, kroz razmjenu 

programa i suradnju, za koju su, u posljednje gotovo dvije godine, pojavom koronavirusa i 

uvođenjem mjera radi suzbijanja njegova širenja, postavljena ograničenja, no još uvijek se ide 
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za time da se ista čim više održi i razvija. Osvrće se i na međugradsku i međužupanijsku 

suradnju s ustanovama kulture s područja Republike Hrvatske. 

 

Na upit članova Vijeća, ravnatelj se osvrće na problematiku u imovinsko-pravnim odnosima 

vezano uz veliku dvoranu na lokaciji Kulturnog centra, Dubrava 51 a. 

 

Članica Upravnog vijeća iz reda stručnih suradnika, gđa Sandra Banić Naumovski, iznosi 

nekoliko riječi o potrebama i radu članova Stručnog vijeća ustanove, čiji je ona predstavnik u 

Upravnom vijeću. 

 

Sjednica je završila u 11.10 sati. 

 

 

Zapisničar       Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

Martina Stojan      Petar Atanasoski 


