ZAPISNIK
s 01. sjednice Upravnoga vijeća Pučkog otvorenog učilišta Slatina održane u ponedjeljak 20.
prosinca 2021. godine s početkom u 12:00 u prostorijama ravnateljstva Pučkog otvorenog
učilišta Slatina
PRISUTNI ČLANOVI UPRAVNOGA VIJEĆA:
1. Dario Vrbaslija - predsjednik
2. Ana Šnjarić - član
3. Šoltić Saša – član
ODSUTNI:
1. Damir Jakšić
2. Izabela Jelačić
PORED ČLANOVA UPRAVNOGA VIJEĆA SJEDNICI PRISUSTVUJE:
1. Danijela Fabric Fabijanac, prof. – ravnateljica POU
ZAPISNIK VODI: Ana Šnjarić, voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova u POU
Slatina.
Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je 01. sjednicu, pozdravio sve prisutne te pročitao
dnevni red. Pozvao je prisutne da iznesu prijedloge za dopunu ili izmjenu dnevnog reda.
Ravnateljica govori da nam je potrebna dopuna dnevnog reda zbog nove osnovice za obračun
plaće za 12 mj. 2021. god.
Predsjednik Upravnog vijeća, pročitao je novi dnevni red.
Glasovanjem, dizanjem ruku, prijedlog predsjednika usvojen je s 3 glasa „ZA“.
ZAKLJUČAK S PRVE SJEDNICE

Zapisnik s konstituirajuće sjednice bez primjedbi je jednoglasno usvojen.
Pod drugom točkom predsjednik daje riječ Ani Šnjarić koja govori da se u izradi financijskog
plana za razdoblje 2022. do 2024. god., POU Slatina držalo Uputa dostavljenih od Stručne
službe Grada Slatine. Financijski plan POU izradili smo na detaljnijoj razini ekonomske
klasifikacije -četvrta razina računskog plana, ali predstavničkom tijelu na usvajanje
podnosimo plan na trećoj razini ekonomske klasifikacije. Objasnila je da se struktura prihoda
2022. god. sastoji se od: pomoći iz proračuna koji nam nije nadležan, ostalih prihoda, vlastitih
prihoda, prihoda za posebne namjene, donacija i prihoda iz nadležnog proračuna.
Objasnila je koliko smo planirali prihoda i po kojim sve pozicijama. Nakon obrazloženja nije
bilo pitanja te je Plan jednoglasno usvojen.
Pod trećom točkom predsjednik daje riječ ravnateljici koja govori da POU Slatina ima
pravilnik od 27. ožujka 2008. godine koji nije usklađen sa Zakonom o radu te se zbog
usklađenja donio novi, što su članovi jednoglasno prihvatili.
Pod točkom četiri je članovima objašnjeno da nam treba suglasnost zbog nove osnovice, što
su svi jednoglasno prihvatili.
Pod točkom pet ravnateljica govori da smo od prošle sjednice imali raznih događanja. Vezano
za obrazovanje objašnjava što smo sve započeli preko projekta ZAŽELI i HZZ-a. vezano za

kulturu govori što smo sve imali za DMK. Govori da smo preko projekta Ministarstva kulture
i medija Republike Hrvatske KINO ZA SVE GENERACIJE nabavili projektor za ART
dvoranu te roll platno za Veliku dvoranu. Obavještava članove da smo prijavili u sklopu
javnog poziva od strane Ministarstva kulture 6 projekata.
Nakon informacija prešlo se na zadnju točku na kojoj je Saša Šoltić, predložio da se
ravnateljici Pučkog otvorenog učilišta Slatina daruje novčana nagrada za ostvarene radne
rezultate u iznosu od 500,00 kn jer je ona donijela istu odluku za sve djelatnike POU Slatine,
a za sebe ne može.
Kako se više nitko nije javio za riječ predsjednik zaključuje 01. sjednicu Upravnoga vijeća u
13:00 sati.

ZAPISNIČAR:

PREDSJEDNIK:

Ana Šnjarić
Dario Vrbaslija
KLASA: 003-06/21-01/04
URBROJ: 2189/02-08-01-21-02
U Slatini, 20. prosinca 2021. god.

