
 

Rijeka, 27. ožujka 2014. 
 
ZAPISNIK 

 

s Godišnje skupštine Udruge za razvoj visokoga školstva „Universitas“ 

održane u četvrtak, 27. ožujka  2014. godine u 13.30 sati u predavaonici 307 (3. 

kat),Sveučilišna avenija 6  

(zgrada Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Kampus na Trsatu) 

 

Prisutno 22 člana (21 redovni+1 počasni): 

Jasminka Ledić, Jasna Krstović, Marta Žuvić Butorac, Mladenka Tkalčić, Marko Turk, 

Bojana Ćulum, Sanja Rukavina, Mihaela Matešić, Petra Pejić Papak, Tamara Fabac, 

Boris Dudaš, Ivana First Komen, Iva Buchberger, Nena Rončević, Nataša Hoić-

Božić, Martina Holenko-Dlab, Rajka Jurdana-Šepić, Dina Lončarić, Branka Milotić, 

Maja Gligora Marković, Lidija Vujičić i Daniel Rukavina (počasni član). 

 

Predsjednica Udruge pozdravila je sve prisutne, zahvalila na dolasku, informirala da 

Udruga Universitas prema zadnjoj zabilježenoj izmjeni (19.03.2014.) broji 43 člana, 

stoga 22 prisutna člana na Skupštini (od čega 21 redovni i jedan počasni član bez 

prava glasa i prava da bude biran u upravljačka i izvršna tijela) čini kvorum. 

 
Predsjednica je otvorila Godišnju skupštinu sa sljedećim dnevnim redom: 

1. Prihvaćanje zapisnika Godišnje skupštine od 3. travnja 2013. godine 

2. Izvješće o radu Udruge i Financijsko izvješće za prethodnu godinu 

3. Program i proračun rada Udruge za 2014. godinu 

4. Razno 

 

Ad 1. 

Predsjednica je članovima predstavila zapisnik s posljednje Godišnje skupštine 

održane 3. travnja 2013. godine. Zapisnik sa prethodne Godišnje skupštine 

dostavljen je članovima Universitasa elektronskom poštom uz poziv na Godišnju 

skupštinu i preostale relevantne materijale za pripremu članova te je postavljen na 



 

mrežnu stranicu Udruge i dostupan svim članovima. Zapisnik je jednoglasno 

prihvaćen. 

 

Ad 2. 

Predsjednica Udruge predstavila je članovima Izvješće o radu Udruge i Financijsko 

izvješće za prethodnu godinu. U predstavljanje izvješća o radu Udruge Predsjednica 

je prisutnim članovima dala potpunu informaciju o svakom projektu/aktivnosti koja se 

provodila tijekom 2013. Godine (organizaciji i provedbi četiri tribine i akademskih 

razgovora, predstavljanju priručnika u sklopu projekta „Mislim kritički!“ voditeljice Ive 

Buchberger, partnerstvu u TEMPUS projektu predstavnice Udruge Vesne Kovač) . 

Istaknula je značajne pokazatelje povećane vidljivosti Udruge i njezinih djelatnosti 

(osobito u kontekstu interneta; tijekom 2013. godine mrežna stranica Udruge je 

ostvarila 75. 473 posjeta, od toga 35.174 novih posjetitelja. U odnosu na prethodnu 

godinu porast posjetitelja povećan je za 87,28%, a povećanje novih posjetitelja iznosi 

46,55%. Naglasila je kako su 2013. objavljene dvije izjave za javnost Udruge.	  

 

Predsjednica je zatim predstavila financijski izvještaj o radu, prema provedenim 

projektima. Nije bilo pitanja niti komentara. Zahvalila je pritom članovima Izvršnog i 

Upravnog odbora na aktivnom angažmanu u radu udruge. 

Oba su izvješća jednoglasno usvojena. 

 

Ad 3. 

Predsjednica Udruge predstavila je program i proračun rada Udruge za 2014. godinu 

koji su članovima bili dostavljeni uz poziv na godišnju Skupštinu putem elektronske 

pošte. 

Predsjednica je ukazala članovima na pozitivne povratne informacije koje su u 

proteklo vrijeme upućene na adresu Udruge od strane brojnih članova i korisnika web 

informacijskog sustava Udruge. Najavljene je i dalje organizacija i provedba 

znanstveno-popularnih tribina s tematskim fokusom na visokom obrazovanju. 



 

Tijekom predstavljanja provedenih aktivnosti predsjednica Udruge zahvalila se 

Učiteljskom fakultetu u Rijeci na operativnoj i tehničkoj pomoći te potpori u radu 

Udruge. 

Skupština je jednoglasno prihvatila predloženi Godišnji plan i program rada za 2014. 

godinu, uz mogućnost da se u 2014. godini Godišnjem programu dodaju i druge 

aktivnosti u skladu s misijom Udruge i njezinim ciljevima. 

Skupština je jednoglasno prihvatila Proračun Udruge za 2014. godinu. 

 

Ad 4.) 

Pod točkom razno nije bilo rasprave.  

Predsjednica je zahvalila prisutnim članovima i zaključila Godišnju skupštinu. 

Skupština je završila u 15.15 h. 

 

 

Zapisničarka: doc.dr.sc.Petra Pejić Papak 

Predsjednica Udruge: prof. dr. sc. Jasminka Ledić 

Ovjerovitelj zapisnika: Marko Turk, prof. 

	  


