Rijeka, 16. travnja 2019. godine
ZAPISNIK

s konstituirajuće sjednice Upravnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva
„Universitas“ održane u utorak, 16. travnja 2019. godine u 13:30 sati u predavaonici U239, Sveučilišna avenija 6 (zgrada Učiteljskog fakulteta u Kampusu na Trsatu).

Prisutni:
Jasminka Ledić, Jasna Krstović, Petar Bezinović, Vesna Kovač, Mihaela Matešić i Petra Pejić
Papak

Predsjednica Udruge pozdravila je sve prisutne te se zahvalila na dolasku na konstituirajuću
sjednicu Upravnog odbora Udruge Universitas. Ovom je prigodom uručila Zahvalnice
prisutnim članovima Upravnog i Izvršnog odbora koji su u proteklom mandatu do godišnje
skupštine održane 28. ožujka 2019. godine davali doprinos u radu Udruge.

Predložila je sljedeći dnevni red:

1. Konstituiranje Upravnog odbora i izbor predsjednika/predsjednice Upravnog odbora
2. Imenovanje člana Upravnog odbora u Povjerenstvo za obilježavanje UNI2020
3. Informacije predsjednice Udruge
4. Razno
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad 1.
Upravni se odbor konstituirao u sastavu: Jasna Krstović, Petar Bezinović, Vesna Kovač,
Mihaela Matešić i Petra Pejić Papak. Na poziv predsjednice Udruge, prijedlog za
imenovanjem Jasne Krstović za predsjednicu Upravnog odbora iznijeli su Vesna Kovač i Petar

Bezinović te je Jasna Krstović jednoglasno izabrana za predsjednicu Upravnog odbora
Udruge.
Novoizabrana predsjednica Upravnog odbora Udruge zavalila se na ukazanom povjerenju i
preuzela je vođenje sjednice.

Ad 2.
Ispred Upravnog odbora u Povjerenstvo za obilježavanje UNI2020 imenovana je članica Petra
Pejić Papak.

Ad 3.
Predsjednica Udruge iznijela je niz informacija sa sjednice Izvršnog odbora održane 3.
travnja (dostupne u vidu Zapisnika sa sjednice Izvršnog odbora).
Dodatno su članovi Upravnog odbora raspravili uz prijedloge o:
-

Objavljivanju imena članova Udruge na web stranici Udruge uz prethodnu suglasnost
članova, što će se pri narednoj obnovi članstva tražiti potvrdnom izjavom,

-

Planiranim tribinama u narednom periodu s prijedlogom upućivanja poziva za
sudjelovanjem g. I.Radeki i P.Pervanu na temu tribine o Kolektivnom ugovoru te davanju
podrške i suradnji sa Sveučilištem u organizaciji tribine u kontekstu promjena odredbi
članaka Statuta o izboru Rektora u koju bi bile uključene osobe iz Rektorata Sveučilišta u
Rijeci koje rade na prijedlozima preinaka,

-

Obilježavanju obljetnice Universitasa „UNI 2020“ planiranom za 1. lipnja 2020. u sklopu
kojega će pri planiranju aktivnost sudjelovati imenovani član Upravnog odbora. Iznesen
je prijedlog da se organizacija ICED uključi u obilježavanje te je Upravni odbor preuzeo na
promišljanje i inicijative za prikupljanjem donacija za obilježavanje obljetnice

Ad 4.
Pod točkom Razno predloženo je da se iz sredstava Udruge investira u izradu roll up bunnera
Udruge koji će biti vidljiv pri raznim aktivnostima i obilježavanjima Udruge.

Predsjednica Upravnog odbora zahvalila je prisutnim članovima i zaključila konstituirajuću
sjednicu Upravnog odbora.

Sjednica je završila u 14:20 sati.

Zapisničarka: Petra Pejić Papak

Ovjerovateljica zapisnika: Jasna Krstović

Predsjednica Udruge: Jasminka Ledić

