
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 2. sjednice Upravnog vijeća održane 10. siječnja 2022. godine u 8.30 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 

   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 1. konstituirajuće sjednice Upravnoga vijeća Narodnog 

sveučilišta Dubrava, održane 23. prosinca 2021. godine, 

2. Donošenje Prijedloga odluke o promjeni djelatnosti Narodnog sveučilišta Dubrava, 

3. Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Narodnog sveučilišta Dubrava za 2021. godinu, 

4. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta Dubrava, 

5. Cjenik programa – Hekleraj kroz 10 sati za školsku godinu 2021./2022. 

6. Pitanja, prijedlozi i obavijesti. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća, g. Petar Atanasoski, predložio je da 3. točka dnevnog reda 

Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Narodnog sveučilišta Dubrava za 2021. godinu, bude 

izostavljena iz dnevnog reda te da se o istoj raspravlja na idućoj sjednici Upravnog vijeća, 13. 

siječnja 2022. godine, zbog potrebe za pojašnjenjima pojedinih programa. 

 

Članovi Upravnog vijeća složili su se s predloženom izmjenom dnevnog reda, tako da dnevni 

red 2. sjednice Upravnog vijeća sada glasi:   

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Razmatranje i prihvaćanje zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Upravnoga vijeća Narodnog 

sveučilišta Dubrava, održane 23. prosinca 2021. godine, 

2. Donošenje Prijedloga odluke o promjeni djelatnosti Narodnog sveučilišta Dubrava, 

3. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta Dubrava, 

4. Cjenik programa – Hekleraj kroz 10 sati za školsku godinu 2021./2022. 

5. Pitanja, prijedlozi i obavijesti. 
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Ad 1.) Po zahtjevu predsjednika Upravnog vijeća, g. Petra Atanasoskog, za unošenjem u 

zapisnik 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća njegova zahtjeva za dostavljanjem kontakt 

adrese elektronske pošte predsjednika Upravnog vijeća zaposlenicima ustanove, odnosno 

obavještavanje istih o navedenom, te učinjenih izmjena u zapisniku, članovi Upravnog vijeća 

jednoglasno, dizanjem ruku, s tri glasa ZA, prihvaćaju zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice 

Upravnoga vijeća Narodnog sveučilišta Dubrava, održane 23. prosinca 2021. godine. 

 

Ad 2.) Nakon ravnateljeva izlaganja o predloženom te obavijesti o radu na izmjenama i 

dopunama Statuta Narodnog sveučilišta Dubrava, kao i ostalih Kulturnih centara grada 

Zagreba, u dijalogu i prema uputama Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i 

međužupanijsku suradnju i civilno društvo, te provedene rasprave o istom, Upravno vijeće 

jednoglasno, dizanjem ruku, s tri glasa ZA, donosi Prijedlog odluke o promjeni djelatnosti 

Narodnog sveučilišta Dubrava. 

 

Ad 3.) Nakon provedene rasprave o prijedlogu poslovnika o radu izrađenog od strane tajnice 

ustanove te dostavljenog članovima Upravnog vijeća uz poziv na sjednicu, te unesenih 

korekcija vezano uz način sazivanja i održavanja hitnih sjednica Vijeća, Upravno vijeće 

jednoglasno, dizanjem ruku, s tri glasa ZA donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća Narodnog 

sveučilišta Dubrava. 

 

Ad 4.) Nakon kratkog izlaganja ravnatelja te davanja informacija o programu, Upravno vijeće 

jednoglasno, dizanjem ruku, s tri glasa ZA donosi Cjenik programa – Hekleraj kroz 10 sati za 

školsku godinu 2021./2022. 

 

Ad 5.) Ravnatelj obavještava predsjednika Upravnog vijeća o obavijesti Gradskog ureda za 

kulturu upućenoj ustanovama u kulturi grada Zagreba, a koja se odnosi na bitne sastojke teksta 

natječaja za izbor/ imenovanje ravnatelja ustanove, te drugih natječaja za radna mjesta te mu 

uručuje primjerak iste. 

 

Ravnatelj obavještava članove Upravnog vijeća o pribavljanju ponude te planiranom izvođenju 

radova na krovu zgrade na lokaciji Cerska 1. 

 

Ravnatelj obavještava Upravno vijeće o atestnim kontrolama provedenim u ustanovi te potrebi 

postavljanja panik lampi i rješavanja pitanja osvjetljenja, postavljanja led rasvjete te lampi 

prigušnica. 

 

G. Šturlić kratko napominje kako se krajem veljače predaje izjava o fiskalnoj odgovornosti 

ustanove, sukladno zakonskim propisima, gdje ravnatelj kao odgovorna osoba iste potvrđuje 

zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava. 

 

Sjednica je završila u 9.50 sati. 

 

 

Zapisničar       Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

Martina Stojan      Petar Atanasoski 


