
      Z A P I S N I K 
 

s konstituirajuće  sjednice Upravnoga vijeća Pučkog otvorenog učilišta Slatina održane u 05. svibnja 

2022.  godine s početkom u 17:00 u prostorijama ravnateljstva Pučkog otvorenog učilišta Slatina 

 

 

PRISUTNI ČLANOVI UPRAVNOGA VIJEĆA:  

 

1. Damir Jakšić   

2. Milan Maurer   

3. Snježana Žilavi   

4. Ana Šnjarić   

5. Šoltić Saša  

 

  

PORED ČLANOVA UPRAVNOGA VIJEĆA SJEDNICI PRISUSTVUJE:  

 

1. Danijela Fabric Fabijanac, prof. –v.d. ravnateljica POU 

 

 

ZAPISNIK VODI: Marina Brusić, blagajnica – administrativna radnica u POU Slatina 

 

ZAKLJUČAK S KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE 
 

 

V. d. ravnateljica Danijela Fabric Fabijanac pozdravlja sve prisutne te ih upoznaje s Rješenjem  

inspekcije KLASA: UP/I-600-04/22-06/00005, URBROJ: 553-08-22-0002 od 14. travnja 2022. 

godine, te s Rješenjem o imenovanju članova upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Slatina od 

14. travnja 2022. godine.  

Nakon toga predlaže dnevni red koji je jednoglasno usvojen. 

 

Od članova traži da predlože predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća. 

 

Zaključeno je da predsjednik Upravnog vijeća bude Damir Jakšići, a Snježana Žilavi zamjenica 

predsjednika.  

 

Pod drugom točkom v. d. ravnateljica govori da smo napravili dopunu godišnjem planu i programu jer 

su mjere uslijed COVID-19 ukinute te planiramo nastaviti s radom u kulturi kao i prije. Navela je sva 

događanja koja imamo u planu. Dopuna je jednoglasno prihvaćena, te se kao i Odluka nalazi u prilogu. 

 

Pod trećom točkom Ana Šnjarić objašnjava zašto je potrebna Odluka o raspodjeli rezultata Prijedlog je 

jednoglasno usvojen. 

Odluka se nalazi u prilogu. 

 

Pod četvrtom točkom v. d. ravnateljica govori da smo u 2021. godini opremili garderobu jednim 

dijelom iz vlastitih sredstava, a drugim poklonjenom opremom. Poklonjenu opremu potrebno je dodati 

na inventurnu listu br. 8 i proknjižiti u knjigovodstvu POU Slatina. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

Odluka se nalazi u prilogu. 

 

Pod petom točkom v. d. ravnateljica govori da se oprema nabavljena 2014. godine  putem projekta 

Edu-Eco-Agro-Net  nalazi u SŠ Marka Marulića Slatina kao tuđa imovina. Predlaže da se oprema 

isknjiži i daruje SŠ Marka Marulića Slatina. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

Odluka se nalazi u prilogu. 

 

Pod šestom točkom v. d. ravnateljica govori što imamo od događanja u sljedećih nekoliko dana. 

 



Kako se više nitko nije javio za riječ predsjednik zaključuje konstituirajuću sjednicu 

Upravnoga vijeća u 17:45 sati. 

 

 

                                        

 

ZAPISNIČAR:                                                                                         

         

 Marina Brusić       

 

 

KLASA: 003-06/22-01/04 

URBROJ: 2189-53-02-22- 02 

 

 


