
 

Rijeka, 29. studenoga 2018. godine 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 7. elektroničke sjednice Izvršnoga odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" u 

2018. godini koja se održala u četvrtak, 29. studenoga  2018. godine. 

 

Članovi Izvršnog odbora koji su se odazvali sjednici elektroničkim putem: 

Mladen Bočev, mag. edu. inf.; Ivana Miočić, mag. paed.; doc. dr. sc. Petra Pejić Papak; izv. prof. dr. 

sc. Marta Žuvić, izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić  

 

Prihvaćen je sljedeći dnevni red: 

1. Odobravanje isplate naknada temeljem Ugovora o autorskom djelu za članice Ivanu 

Miočić i Bojanu Vignjević Korotaj (neto iznos 700,00 kn)  za angažman u pripremi 

edukacijskih materijala i provedbe edukacije za učenike srednjih škola u okviru 

projekta „Kako biti Europljanin?“ 

2. Odobravanje isplate naknade temeljem Ugovora o djelu članu Mladenu Bočevu (neto 

iznos 700 kn) za angažman u održavanju mrežnih stranica Udruge. 

 

Ad. 1)  

Članovi Izvršnog odbora na održanoj elektroničkoj sjednici jednoglasno su prihvatili prijedlog da se 

članicama Udruge Ivani Miočić i Bojani Vignjević Korotaj temeljem Ugovora o autorskom djelu isplati 

neto iznos od 700,00 kn za angažman u pripremi edukacijskih materijala i provedbi edukacije za 

učenike srednjih škola u okviru projekta „Kako biti Europljanin?“. Ivana Miočić i Bojana Vignjević 

Korotaj priredile su edukacijske materijale za učenike te održale 4 radionice u trajanju od 90 minuta 

za učenike završnih razreda iz 3 riječke srednje škole (Prva riječka hrvatska gimnazija, Srednja škola 



 

Andrije Ljudevita Adamića te Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci) u kojima je ukupno 

sudjelovalo oko 100 učenika.  

 

Ad. 2)  

Članovi Izvršnog odbora na održanoj elektroničkoj sjednici sa 4 glasa „za“ i jednim suzdržanim 

glasom, prihvatili su prijedlog da se Mladenu Bočevu, članu Izvršnog odbora Udruge, temeljem 

Ugovora o djelu, isplati naknada u neto iznosu od 700 kn za cjelogodišnji kontinuirani angažman u 

održavanju mrežnih stranica Udruge. 

 

 

Zapisničarka – Ivana Miočić  

Predsjednica Udruge – izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić 

Ovjeroviteljica zapisnika - doc. dr. sc. Petra Pejić Papak 

 

 

              


