Rijeka, 16. srpnja 2015. godine

ZAPISNIK
s 2. sjednice Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" održane u četvrtak, 16. srpnja
2015. godine u Rijeci, Sveučilišna avenija 6, soba 380 u 13.30 sati

Prisutni članovi Izvršnog odbora: prof. dr. sc. Marta Žuvić-Butorac, doc. dr. sc. Bojana Ćulum i dr.sc. Marko Turk.
Ispričale se: doc. dr. sc. Petra Pejić Papak i Ivana Miočić.
Na poziv predsjednice Udruge na sjednici je kao gost prisutan i Mladen Bočev, webmaster Udruge.

Predložen je slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s 1. sjednice Izvršnog odbora
2. Financijska djelatnost Udruge
3. Mrežne stranice Udruge
4. Razno

Ad. 1)
Zapisnik s 1. sjednice IO-a održane 18. lipnja 2015. godine jednoglasno je prihvaćen.
Zapisnik će biti dostupan na mrežnoj stranici Universitasa.

Ad. 2)
U okviru ove točke dnevnog reda rasrpavljalo se o financijskoj djelatnosti Udruge i raspodjeli aktivnosti budući da
članica Izvršnog odbora Bojana Ćulum koja je bila zadužena za taj dio aktivnosti Udruge odlazi na studijsku godinu.
Dogovoreno je da će većinu financijske djelatnosti preuzeti član IO-a Marko Turk uz dakako stalnu komunikaciju s
predsjednicom Udruge.
Bojana Ćulum je istaknula da treba voditi računa o obrascu na kraju godine koji se dostavlja poreznoj upravi, zatim
izradi PK kartica, vođenju evidencije knjige ulaza i izlaza. Također istaknula je da bi za adekvatno financijsko
poslovanje Udruge bilo neophodno angažiranje profesionalnog knjigovodstvenog servisa. Predsjednica je istaknula da
se slaže s prijedlogom međutim da bi takav angažman bio previli financijski trošak za Udrugu. Marko Turk je predložio

da se pokuša razgovarati s dekanicom Učiteljskog fakulteta i članicom UO-a Udruge oko mogućnosti angažiranja
djelatnice Računovodstva UFRI-a za navedene poslove uz dakako odgovarajući pravni i financijski okvir. Predsjednica
Udruge preuzela je na sebe obvezu razgovora s dekanicom UFRI-a oko ove teme.
Predsjednica Udruge podsjetila je na zaključak s Godišnje skupštine oko isplate 1.000,00 kn neto članovim IO-a
Udruge Bojani Ćulum i Marku Turku za dosadašnji angažman u Udruzi. Predsjednica Udruge predlaže da se navedeni
iznos isplati članovima IO-a kao nagrada budući da prema njezinim saznanjima u tim je slučajevima oslobođen
plaćanja poreza. Predsjednica Udruge predlaže da Bojana Ćulum istraži mogućnosti oko isplate navedenih
naknada/nagrada.
Bojana Ćulum je informirala IO o potrebnim promjenama temeljnih dokumenata Udruge. Dogovoreno je da će
Bojana Ćulum najkasnije do 22. srpnja 2015. pripremiti i dostaviti svu potrebnu dokumentaciju Uredu opće uprave u
Rijeci. Marko Turk za potrebe pripreme navedene dokumentacije dužan je iskomunicirati oko zapisnika s Godišnje
skupštine s članicom IO-a Petrom Pejić Papak.
Također, dogovoreno je da nove osobe zadužene za zastupanje Udruge budu Marta Žuvić Butorac, Bojana Ćulum
(koja to već jest) i Marko Turk. Nakon što iz opće uprave Udruga zaprimi odgovarajuće Rješenje dogovoreno je da
Marta Žuvić Butorac i Marko Turk provedu potreban postupak u Erste banci.

Ad. 3)
Pod točkom 3. predsjednica Udruge iznijela je potrebu i želju za osuvremenjivanjem i revizijom mrežnih stranica
Udruge. U tom kontekstu pozvan je i Mladen Bočev, webmaster Udruge da prisustvuje sjednici IO-a kako bi mogao
iznijeti svoje prijedloge i sugestije. Mladen Bočev je istaknuo da bi bilo potrebno poboljšati sustav u kojem je
izrađena mrežna stranica, promijeniti neke od postavki servera, osuvremeniti dizajn te sa mražnih stranica maknuti
određene segmente koji se uopće ne koriste. Predsjednica Udruge dala je sugestije oko redizajniranja i strukture
mrežnih stranica koje će Mladen Bočev primijeniti u reviziji.
Marko Turk istaknuo je da s obzirom na novi način izlaženja tekstova u mrežnom izdanju Novoga lista postoji i
potreba revidiranja načina na koji objavljujemo vijesti iz navedenih novina. Bojana Ćulum je predložila da se vijest
„izreže” iz cjelokupnog teksta. Mladen Bočev je rekao da će isprobati takav način te će se u budućnosti vidjeti je li
funkcionalan.
U kontekstu raspravo o novom dizajnu stranica Marko Turk je predložio da se ide u smjeru prepoznatljivog sivobijelog dizajna Udruge. Predsjednica Udruge i članica IO-a podržale su ovaj prijedlog te je dogovoreno da će Marko

Turk kontaktirati Luku Buchbergera oko dizajna mrežnih stranica. Nakon što Luka Buchberger odgovori na upit
dogovoreno je da će ga Marko Turk povezati s predsjednicom Udruge i Mladenom Bočevom oko daljnjih dogovora
vezanih uz web dizajn.

Ad. 4)
Na tragu prethodne rasprave pod točkom razno predsjednica Udruge je predložila formiranje zajedničke adrese epošte za Izvršni i Upravni odbor Udruge. Mladen Bočev je rekao da je to moguća opcija te preuzeo ovu aktivnost koju
će pripremiti u suradnji s predsjednicom.

Sjednica IO-a završila je u 14.20 sati.

Zapisničar - dr. sc. Marko Turk
Predsjednica – prof. dr. sc. Marta Žuvić-Butorac
Ovjerovitelj zapisnika – doc. dr. sc. Bojana Ćulum

