
ZAPISNIK      

17. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu, održane 9. ožujka 2017. s početkom u 13:30  sati na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, 
Kralja Zvonimira 8, Zagreb. 
 
Prisutni: prof. emer. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica AMAC Saveza, prof. emer. dr. 
sc. Mladen Franz, dr. sc. Krunoslav Kovačević, prof. emer. dr. sc. Željko Korlaet, prof. emer. dr. 
sc. Ana Marija Grancarić, prof. dr. sc. Mario Šafran, prof. dr. sc. Zvonko Šošić, Paula Pavletić, 
Petra Lojen 
Ispričani: Aleksandra Brnetić, Nikola Demarin, prof. dr. sc. Jasmina Havranek, prof. dr. sc. 
Ante Padjen, Katherine Curic 
Bilješku sastavile: Petra Lojen i Paula Pavletić 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica Saveza ALUMNI UNIZG Helena Jasna Mencer i zahvalila 
svima na dolasku. Predsjednica predlaže, a prisutni jednoglasno prihvaćaju sljedeći dnevni 
red:  

1. Prihvaćanje zapisnika 16. sjednice Predsjedništva Saveza;  
2. Priprema Glasnika Saveza; 
3. Priprema Izborne skupštine Saveza 2017; 
4. Razno. 

 

Ad.1. 

Predsjednica Saveza Helena Jasna Mencer predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza jednoglasno 
prihvaćaju zapisnik s 16. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza održane 13. prosinca 2016. 

Ad.2. 

Helena Jasna Mencer je istaknula kako bi sljedeći broj Glasnika trebao izaći neposredno prije 
održavanja Izborne skupštine ALUMNI UNIZG predviđene za 30. lipanj 2017. godine, kako 
bi se isti tamo mogao podijeliti. Rekla je kako se planiraju uvezati Glasnici, izašli od 2009. 
godine do danas, u jedan veliki Glasnik kao neku vrstu izvještaja njezinog mandata kao 
predsjednice Saveza. Također je prihvaćen prijedlog da se svi ti Glasnici pohrane na CD-u i 
podijele okupljenima na Skupštini. Kao rok za dostavu priloga za Glasnik određen je 15. 
svibnja. H. J. Mencer je spomenula par riječi vezane uz sam sadržaj Glasnika a odnosi se na 
sljedeće teme: istaknula je kako planira napisati Izvješće o svome radu vezano uz protekla dva 
mandata i kritički se osvrnuti na alumne, Sveučilište i njen doživljaj i iskustva koja je imala 
sa alumnima; u već rubrici Novosti iz udruga biti će objavljene aktualne zanimljivosti vezane 
uz same udruge. Predlaže da se u Glasniku objavi popis svih članova Saveza nakon obnove 
članstva koje ćemo imati 1. svibnja te popis profesora emeritusa koji već postoji na webu, ali 
ga nema u tiskanom izdanju. Dodatno  se osvrnula na status samih profesora emeritusa za 
koje javnost smatra da u većini slučajeva ne rade ništa za javno dobro. Problem je u tome što 
nigdje nije definirano što oni moraju raditi, postoji samo preporuka što bi oni mogli i trebali 
raditi ali ih samo zvanje na to ne obvezuje. Smatra da bi profesori emeritusi trebali raditi za 
javno dobro i svog fakulteta ali i cijelog Sveučilišta. Također u Glasniku će izaći intervju sa 
prof. Mirjanom Polić Bobić, kao i sa predsjednicom Hrvatske udruge alumnija EFZG Ljerkom 
Puljić koja bi i održala prezentaciju na samoj Skupštini. Predsjednica AMAC ERF-a Zrinjka 
Stančić priprema prilog o izložbi u organizaciji alumna, a Ljiljana Igrić sa ERF-a će možda 
pripremiti članak o ulozi profesora emeritusa. Na kraju broja će uobičajeno biti Vijesti sa 



Sveučilišta. Z. Šošić je predložio da napiše članak povodom 100-te godišnjice Medicinskoga 
fakulteta jer je to jubilej koji je važno istaknuti, što je Predsjedništvo prihvatilo. 

 

Ad.3. 

Helena Jasna Mencer istaknula je kako kandidati za predsjednika Saveza trebaju dostaviti 
životopis s istaknutim alumni djelatnostima i svoj program rada za sljedeće četiri godine, a 
kandidati za člana Predsjedništva trebaju dostaviti životopis s istaknutim alumni 
djelatnostima do 19. svibnja 2017. godine. Podsjetila je da prije toga alumni udruge moraju do 
1. svibnja dostaviti svu potrebnu dokumentaciju za obnovu članstva u Savezu kako bi mogle 
ostvariti ovlaštenje za glasanje. 

Također, sljedeća zajednička sjednica Predsjedništva planirana je za 10. travanj na kojem će 
biti pozvano Nadzorno povjerenstvo i Časni sud Saveza koji bi trebali pripremiti Izvješća o 
radu u mandatnom razdoblju. Također, rektor Boras je odredio  da će pravnu pomoć vezano 
uz provedbu izbora za tijela Saveza pružati zaposlenica Rektorata, gđa. Jelena Đuran.  

H. J. Mencer predlaže da svi članovi Predsjedništva na kraju mandata prime zahvalnicu za rad. 
Također je zamolila Predsjedništvo da to sljedeće sjednice razmisle o dobitnicima nagrade 
Žarko Dolinar. Kandidati za nagradu moraju se isticati po svojim alumni aktivnostima i radu 
usmjerenom na dobrobit Saveza i Sveučilišta. Nakon donesene odluke o dobitniku ili 
dobitnicima nagrade potrebno je izraditi medalje i plakete koje će biti podijeljene na 
Skupštini te od rektora zatražiti sredstva za njihovu izradu.  

H. J. Mencer slijedom rasprave predlaže, a Predsjedništvo jednoglasno usvaja sljedeće 
termine: 

- 10. travnja 2017. – sjednica Predsjedništva, Nadzornog povjerenstva i Časnoga suda 
Saveza 

- 1. svibnja 2017. – rok za dostavu zahtjeva za obnovu / prihvaćanje članstva u Savezu 

- 4. svibnja 2017. – sjednica Predsjedništva radi primanja udruga u Savez, određivanja 
popisa udruga s pravom glasovanja na Izbornoj skupštini, definiranja dobitnika 
nagrade Žarko Dolinar 

- do 15. svibnja 2017. – rok za dostavu priloga za Glasnik Saveza 

- do 19. svibnja 2017. – ovlaštene udruge su dužne dostaviti kandidature za predsjednika 
i članove Predsjedništva Saveza s pripadajućom dokumentacijom 

-  25. svibnja 2017. – sjednica Predsjedništva radi potvrde kandidatura za predsjednika i 
članove Predsjedništva 

- do 1. lipnja 2017. – prijava osoba ovlaštenih za glasovanje na Izbornoj skupštini 

Ad.4. 

Pod točkom Razno nije bilo rasprave te je H. J. Mencer zaključila sjednicu u 15.30 sati. 
 

 
 

Prof. emer. dr. sc. Helena Jasna Mencer 
Predsjednica Predsjedništva i Saveza ALUMNI UNIZG 


