Rijeka, 13. lipnja 2017. godine
ZAPISNIK
s Izvanredne skupštine Udruge za razvoj visokoga školstva „Universitas“ održane u utorak,
13. lipnja 2017. godine u 14.00 sati u predavaonici 231 (2. kat), Sveučilišna avenija 6
(Učiteljski fakultet u Rijeci, Kampus na Trsatu)

Prisutno 19 članova: Diana Stolac, Vesna Kovač, Mihaela Matešić, Petra Pejić Papak,
Jasminka Ledić, Jasna Krstović, Sanja Šamanić, Jasminka Mezak, Bojana Vignjević, Bojana
Ćulum, Dario Blumenschein, Boris Dudaš, Kornelija Mrnjaus, Nadja Čekolj, Stjepan Staničić,
Marta Žuvić, Nena Rončević, Ivana Miočić, Marko Turk.

Predsjednik Udruge pozdravio je sve prisutne, zahvalilo na dolasku, konstatirao kvorum te
predložio sljedeći
Dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika redovite Godišnje skupštine u 2017. godini
2. Razrješenje članice Upravnog odbora Udruge prof. dr. sc. Sanje Barić
3. Izbor člana Upravnog odbora Udruge
4. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1.
Predsjednik je članovima predstavio zapisnik s posljednje Godišnje skupštine održane 22.
ožujka 2017. godine. Zapisnik s prethodne Godišnje skupštine dostavljen je članovima
Universitasa elektroničkom poštom uz poziv na Izvanrednu godišnju skupštinu te je
postavljen na mrežnu stranicu Udruge kako bi bio dostupan svim članovima.
Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.

Ad 2.
Predsjednik Udruge informirao je članove skupštine o zahtjevu prof. dr. sc. Sanje Barić za
razrješenjem dužnosti članice Upravnog odbora udruge „Universitas“ prije isteka roka na koji
je izabrana. Profesorica Barić u svojem zahtjevu upućenom predsjednici Upravnog odbora i
predsjedniku Udruge ističe da je 23.5.2017. godine izabrana na funkciju prorektorice za
studije i studente za mandatno razdoblje 2017. - 2021., stoga obnašanje funkcije
prorektorice i dužnosti članice Upravnog odbora udruge „Universitas“ smatra neprimjerenim
i ograničavajućim za obje strane što ju osobno dovodi u sukob interesa imajući na umu
položaj i ovlasti sveučilišne uprave, s jedne strane, te bit djelovanja upravnog odbora udruge
„Universitas“, s druge strane.
Zahtjev za razrješenjem prof. Barić jednoglasno je prihvaćen.

Ad 3.
Predsjednik Udruge istaknuo je da se u skladu sa zaključkom Upravnog odbora sa sjednice
održane 6. lipnja 2017. godine za člana Upravnog odbora predlaže dr. sc. Petar Bezinović,
znanstveni savjetnik u mirovini Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Istaknuto je da
su predsjednica UO-a i predsjednik Udruge komunicirali s dr. Bezinovićem koji je iskazao
zahvalnost ovim prijedlogom te prihvatio kandidaturu za izbor u Upravni odbor Udruge.
Predsjednik Udruge zatim je pročitao sažeti životopis predloženika za člana UO-a.
U skladu sa Statutom Udruge predsjednik je pozvao članove da predlože i dodatne kandidate
za izbor člana UO-a. Budući da nije bilo dodatnih prijedloga pristupilo se proceduri izbora.
Imenovano je tročlano glasačko povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Bojana Ćulum, Bojana
Vignjević i Dario Blumenschein. Nakon obavljene procedure glasovanja Povjerenstvo je
izvjestilo da je dr. sc. Petar Bezinović sa 19 glasova za jednoglasno izabran za člana Upravnog
odbora Udruge Universitas.

Ad 4.
Pod točkom Razno, predsjednica Upravnog odbora, prof. dr. sc. Jasminka Ledić, podsjetila je
prisutne da je ovo 17 godina djelovanja Udruge Universitas te se zahvalila članovima na
doprinosu u radu Udruge.

Dr. sc. Marko Turk zahvalio je prisutnim članovima i zaključio Izvanrednu skupštinu.

Skupština je završila u 14:25 sati.

Zapisničarka: Ivana Miočić
Predsjednik Udruge: dr. sc. Marko Turk
Ovjerovateljica zapisnika: prof. dr. sc. Jasminka Ledić

