
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 5. sjednice Upravnog vijeća održane 18. ožujka 2022. godine u 20.00 sati u 

prostorijama Narodnog sveučilišta Dubrava, Cerska 1. 

 

 

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

     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 4. sjednice Upravnoga vijeća Narodnog sveučilišta 

Dubrava, održane 8. veljače 2022. godine, 

2. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Narodnoga sveučilišta Dubrava za 2021. godinu, 

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Narodnog sveučilišta Dubrava, 

4. Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Narodnog sveučilišta Dubrava, 

5. Pitanja, prijedlozi i obavijesti. 

 

Ravnatelj Sveučilišta, g. Željko Šturlić, predlaže da točka pod rednim brojem 5. dnevnog reda 

– Pitanja, prijedlozi i obavijesti postane točka broj 4., a točka broj 4. dnevnog reda - 

Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Narodnog sveučilišta Dubrava, 

postane broj 5., odnosno da bude zamijenjen redoslijed izlaganja točaka 4. i 5. iz dnevnog reda 

kojeg su članovi Vijeća primili u Pozivu na sjednicu.  

Budući da se u točki 4. odlučuje o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice 

Narodnog sveučilišta Dubrava, aktualni ravnatelj Sveučilišta, g. Šturlić, smatra da bi bilo 

korektno da napusti sjednicu te da ne bude prisutan prilikom odlučivanja o navedenom. 

 

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 4. sjednice Upravnoga vijeća Narodnog sveučilišta 

Dubrava, održane 8. veljače 2022. godine, 

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


2. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Narodnoga sveučilišta Dubrava za 2021. godinu, 

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Narodnog sveučilišta Dubrava, 

4. Pitanja, prijedlozi i obavijesti, 

5. Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Narodnog sveučilišta Dubrava. 

 

 

Ad 1.) Zapisnik s 4. sjednice Upravnoga vijeća Narodnog sveučilišta Dubrava, održane 8. 

veljače 2022. godine, prihvaćen je, bez primjedbi, jednoglasno. 

 

Ad 2.) Nakon podrobne rasprave o predmetnoj točki dnevnog reda, Upravno vijeće 

jednoglasno, s tri glasa ZA, donosi Odluku o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Financijskog 

plana Narodnoga sveučilišta Dubrava za 2021. godinu. 

 

Ad 3.) Po obavijesti članovima Upravnog vijeća o dobivanju prethode suglasnosti Gradske 

skupštine grada Zagreba na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Narodnog 

sveučilišta Dubrava, Upravno vijeće jednoglasno, bez dodatne rasprave, s tri glasa ZA, donosi 

Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Narodnog sveučilišta Dubrava.  

 

Ad 4.) Ravnatelj Sveučilišta, g. Željko Šturlić, obavještava Upravno vijeće o aktivnostima koje 

se odvijaju u Narodnom sveučilištu Dubrava te posjećenosti programa, škola i tečajeva, 

osvrćući se pritom na zamjetan povratak kazališne publike i općenito rast interesa za kulturna 

događanja u ustanovi. 

 

Ravnatelj obavještava Upravno vijeće o pristiglom ugovoru Ministarstva kulture i medija za 

manifestaciju Noć kazališta.  

 

G. Šturlić obavještava članove Upravnog vijeća o obavljenoj hitnoj intervenciji na lokaciji 

Cerska 1 zbog kvara na razvodnoj kutiji, te upućivanju zahtjeva za sredstvima Gradskom uredu 

za kulturu, gradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo. 

 

Ravnatelj obavještava Upravno vijeće o planiranom zajedničkom projektu Kulturnih centara 

grada Zagreba i Zagrebačkog Sveučilišta, u sklopu kojega bi studenti provodili istraživanje o 

očekivanjima lokalne zajednice od Centara za kulturu te potrebama civilnog društva, a sami 

Kulturni centri osigurali bi im potrebnu podlogu za navedeno. 

 

Ravnatelj obavještava Upravno vijeće o ponavljanju zahtjeva prema Gradskom uredu za 

kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, za zapošljavanje na 

upražnjenim radnim mjestima višeg stručnog suradnika/ice za programe akcija i manifestacija 

te višeg stručnog suradnika/ice za glazbene programe. 

 

Gđa Banić Naumovski osvrće se na prijavu projekta za Izradu projektno – tehničke 

dokumentacije za obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti objekta Narodnog sveučilišta 

Dubrava u Cerskoj 1 navodeći kako se u sklopu projekta financiranje vrši s 90% iznosa, a u 

projekt ulazi kompletna dokumentacija za obnovu, od stolarije, grijanja, hlađenja, što bi uvelike 

pomoglo i bilo od koristi ustanovi. 

 

Ravnatelj obavještava Upravno vijeće da još nemamo nikakvih saznanja o rezultatima javnih 

potreba u kulturi Grada Zagreba.   

 

 



Ad 5.) Nakon održane rasprave na temu raspisivanja natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice Narodnog sveučilišta Dubrava, članovi Upravnog vijeća jednoglasno, s tri glasa 

ZA, donose Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Narodnog 

sveučilišta Dubrava. Isti će biti objavljen u Narodnim novinama, u dnevnom tisku Jutarnji list 

te na mrežnim stranicama ustanove, sukladno propisima, a članovi Vijeća jednoglasno odlučuju 

da objava ide u srijedu 23. ožujka 2022. godine, u trajanju od 30 dana, što znači da je posljednji 

dan natječaja petak, 22. travnja 2022. godine. 

 

 

Sjednica je završila u 22.15 sati. 

 

 

Zapisničar       Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

Martina Stojan      Petar Atanasoski 


