
ZAPISNIK 
sa XXIII. sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Buje,  

održane 27. prosinca 2018. godine s početkom u 15,00 sati 
 
 

Prisutni, članovi: Tanja Šuflaj, Maja Livada i Norma Acquavita.  
Odsutni članovi : Anita Medica (prisutna telefonskim putem) 
Ostali prisutni:  ravnateljica Rosanna Bubola 
 
Budući da je Predsjednica Anita Medica u zadnji trenutak bila spriječena doći, sjednicu je otvorila Tanja 
Šuflaj, članica Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Buje i predložila  slijedeći dnevni red : 
 

1. Usvajanje zapisnika sa XXI. I XXII. Sjednice Upravnog vijeća. 
2. Usvajanje financijskog proračuna i Plana programa rada za 2019. godinu i projekcije za 

2020. i 2021. 
3. Razno  
 

Jednoglasno je prihvaćen dnevni red. 
Predsjednica Anita Medica je za vrijeme sjednice bila prisutna telefonskim putem te je sudjelovala u 
glasanju po svim točkama dnevnog reda. 
 
Ad. 1  
Članica Upravnog vijeća Tanja Šuflaj konstatirala je da su Zapisnici sa XXI. I XXII. sjednice Upravnih vijeća   
dostavljeni u privitku poziva te moli prisutne da iznesu eventualne primjedbe ili prijedloge na zapisnike. 
Primjedbi ili prijedlozi nije bilo. 
ZAKLUČAK 
Zapisnici sa XXI. I XXII. sjednice Upravnog vijeća su jednoglasno prihvaćeni. 
 
Ad. 2 
Jednoglasno su usvojeni Financijski proračun i Plan programa rada POU Buje za 2019. godinu i projekcije 
za 2020. i 2021.nakon što su oni usvojeni od strane Gradskog vijeća.  
 
Ad. 3 
Pod razno se raspravljalo o nekoliko točaka: 
1. U Programu rada za 2019.godinu nije navedena stavka e-byblos za Gradsku knjižnicu jer se ugovor 
o sudjelovanju u ovom projektu potpisao nakon usvojenog Programa od strane Gradskog vijeća. Radi 
se o mobilnoj platformi za preuzimanje e-knjiga u kojoj sudjeluju veći gradovi Istarske županije, 
sufinanciran je od strane iste, a POU Buje će financijski sudjelovati u iznosu 2200kn. 
2. Obaviješteni su članovi da je prošao projekt Pišćaci i gunjci koji je bio kandidiran na natječaju 
Ministarstva kulture te će isti biti financiran u iznosu od 8000kn. 
3. Razgovaralo se o raznim mogućim projektima i natječajima, kao što je npr prijedlog da se ciklus 
etno-radionica kandidira u proljeće na natječaj Zaklade za poticanje partnerstva IŽ. 
4. Ukazano je na potrebu da se sa školama potpišu Ugovori kada iste imaju probe i predstave u 
prostorijama (kino dvorana) POU Buje kako bi se smanjili troškovi popravaka na minimum, odnosno 
kako bi škole snosile troškove ukoliko prostor ne vrate u prvobitno stanje. 



5. Raspravljalo se i o raznim aktivnostima POU Buje u 2019.godini kao i ljetnom kampu za djecu i 
eventualnim mogućnostima kako zaposliti 2 odgajateljice ili 1 odgajateljicu i 1 studenticu (praksa) 
kako bi se djelatnike POU rasteretilo svakodnevnog izbivanja s posla, a uključivanjem u povremene 
aktivnosti kampa. Jedan od prijedloga je i da se cijena povisi te da za socijalno osjetljive obitelji 
predložimo Gradu Buje da sufinanciraju ostatak do punog iznosa. 
 
Sjednica je završila 27.12.2018g. u 16,00 sati. 
 
 
              Zapisnik sačinila:                                                                      Predsjednica upravnog vijeća 
 Maja Livada                                                                         Anita Medica 
 

KLASA: 003/07/18-01/01 
URBROJ: 2105/01-07/1-01-18-25 
Buje, 27.12.2018. 
 
 
 


