
ZAPISNIK      

18. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu, održane 10. travnja 2017. s početkom u 13 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, dr. sc. Dubravka 
Pavišić Strache, prof. dr. sc. Mirela Leskovac, mr. sc. Anđelka Bedrica, Damir Markić, dipl. ing., 
Paula Pavletić, Petra Lojen, Jelena Đuran, dipl. iur. 
Ispričani: Aleksandra Brnetić, Nikola Demarin, prof. dr. sc. Jasmina Havranek, Katherine 
Curic, prof. dr. sc. Ante Padjen, prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, dr. sc. Anđelko Gašpar 
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 17. sjednice Predsjedništva Saveza;  
2. Priprema Izborne skupštine Saveza 2017; 
3. Razno. 

 

Ad.1. 

Predsjednica Saveza Helena Jasna Mencer predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza jednoglasno 
prihvaćaju zapisnik s 17. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza održane 9. ožujka 2017. 

 

Ad.2. 

Helena Jasna Mencer je istaknula kako je rektor prof. dr. sc. Damir Boras imenovao kolegicu 
Jelenu Đuran, pravnicu na Rektoratu za potrebe pravne pomoći vezano uz provođenje izbora 
za tijela Saveza u lipnju o.g. Kolegica Đuran je pomogla u izradi prijedloga Odluke o 
provođenju postupka izbora predsjednika, članova Predsjedništva, Nadzornog povjerenstva 
i Časnog suda Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje 
od četiri godine. Prijedlog je stavljen na raspravu. Predsjednica je podsjetila na prethodnu 
odluku Predsjedništva koju je potvrdila Skupština, da alumni udruge koje žele obnoviti 
članstvo u Savezu ili postati novim članom moraju do 1. svibnja o.g. dostaviti svu potrebnu 
dokumentaciju sukladno čl. 9. Statuta kako bi mogle ostvariti pravo glasa na Izbornoj 
skupštini i predlagati kandidate za tijela Saveza. Predloženi su i obrasci 1. i 2. uz Odluku koje 
alumni udruge moraju ispuniti i dostaviti zaključno s datumom 19. svibnja 2017. u svrhu 
kandidatura za tijela Saveza. Udruge bi uz kandidaturu za predsjednika/predsjednicu Saveza 
trebale priložiti program rada i kratak životopis koji se tiče kandidatova alumni djelovanja, 
dok će uz kandidaturu za člana Predsjedništva priložiti samo kratak životopis kandidata koji 
je isto tako vezan uz njegovo alumni djelovanje.  

Slijedom provedene rasprave, predsjednica Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu prof. emer. dr. sc. Helena Jasna Mencer predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza 
jednoglasno donose sljedeću 

 



O D L U K U 
O PROVOĐENJU POSTUPKA IZBORA PREDSJEDNIKA, ČLANOVA 

PREDSJEDNIŠTVA, NADZORNOG POVJERENSTVA I ČASNOG SUDA SAVEZA 
DRUŠTAVA BIVŠIH STUDENATA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU - ALUMNI UNIZG ZA 

MANDATNO RAZDOBLJE OD ČETIRI GODINE 
(u daljnjem tekstu: tijela Saveza) 

I. 

(1) Na izborima za tijela Saveza za Izbornu sjednicu Skupštine koji će se održati 30. lipnja 
2017. (u daljnjem tekstu: izbori za tijela Saveza) imaju pravo glasovati sve udruge za koje 
Predsjedništvo donese Odluku o obnovi članstva ili primanju u Savez u skladu sa 
člankom III. Odluke Predsjedništva Saveza bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – 
ALUMNI UNIZG od 18. listopada 2016. (Klasa: 605-01/16-21/3; Urbroj: 380-230/071-16-
4).  

(2) Ovlaštene udruge dužne su na Obrascu 1 dostaviti popis osoba ovlaštenih za 
glasovanje na Izbornoj skupštini.  

(3) Skupština provodi izbor za tijela Saveza tajnim glasovanjem.  

(4) Da bi se pristupilo glasovanju potrebna je nazočnost natpolovične većine ukupnog 
broja zastupnika Saveza. 

(5) Ovlaštene udruge dužne su dostaviti kandidature za tijela Saveza zaključno do 19. 
svibnja 2017. Kandidatura se predaje na Obrascu 2 koji sadrži: 

− ime i prezime kandidata za tijela Saveza 

− funkciju u alumni udruzi za kandidata za Predsjednika i kandidata za člana 
Predsjedništva  

− članstvo u alumni udruzi za kandidata člana Nadzornog odbora i kandidata za 
člana Časnog suda 

− program rada za četverogodišnje razdoblje i kratki životopis kandidata za 
Predsjednika odnosno kratki životopis kandidata za člana Predsjedništva vezano 
uz alumni djelovanje 

(6) Ovlaštene udruge predlažu kandidate iz redova vlastitih članova. Kandidatura se ne 
može istodobno istaknuti za više tijela Saveza. 

(7) Predsjedništvo Saveza, na temelju kandidature pojedinih alumni udruga - članova 
Saveza utvrđuje i predlaže Skupštini listu kandidata za izbor tijela Saveza iz točke II., 
III., IV., V. ove Odluke. 

IZBOR PREDSJEDNIKA SAVEZA 

II. 

(1) Za predsjednika Predsjedništva Saveza izabrana je osoba koja dobije većinu glasova 
ovlaštenih nazočnih zastupnika.  



 (2) U slučaju kada postoji više kandidata za predsjednika, a  u prvom krugu glasovanja 
nitko ne dobije propisanu većinu, postupak glasovanja ponovit će se samo za ona dva 
kandidata koji su u prvom krugu glasovanja ostvarili veći ili jednaki broj glasova.   

IZBOR ČLANOVA PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA 

III. 

(1) Predsjedništvo ima ukupno devet članova, a sastavljeno je od predsjednika Saveza, 
pet članova iz redova redovitih članova Saveza, jednog predstavnika pridruženih 
članova Saveza kojeg između sebe biraju koordinatori izabrani na Skupštini, prorektora 
Sveučilišta u Zagrebu kojeg imenuje rektor te tajnika Saveza koji je zaposlenik 
Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, a potvrđuje ga Predsjedništvo na konstituirajućoj 
sjednici. Skupština bira 5 članova Predsjedništva iz redovitih članova Saveza te 3 
koordinatora.  

(2) Za člana Predsjedništva Saveza izabrano je 5 osoba s glasačkog listića koje dobiju 
najviše glasova nazočnih zastupnika.  

(3) Ako više kandidata ostvari jednaki broj glasova, između kandidata s istim brojem 
glasova provodi se međuglasovanje.  

IZBOR NADZORNOG POVJERENSTVA SAVEZA 

IV.   

(1) Nadzorno povjerenstvo ima tri člana. 

(2) Za člana Nadzornog povjerenstva izabrane su tri osobe s glasačkog listića koje dobiju 
najviše glasova nazočnih zastupnika. 

(3) Ako više kandidata ostvari jednaki broj glasova, između kandidata s istim brojem 
glasova provodi se međuglasovanje.  

(4) Predsjednika Nadzornog povjerenstva izabrat će članovi između sebe na 
konstituirajućoj sjednici. 

IZBOR ČASNOG SUDA SAVEZA 

V. 

(1) Časni sud ima tri člana. 

(2) Za člana Časnog suda izabrane su tri osobe s glasačkog listića koje dobiju najviše 
glasova nazočnih zastupnika. 

(3) Ako više kandidata ostvari jednaki broj glasova, između kandidata s istim brojem 
glasova provodi se međuglasovanje.  

(4) Predsjednika Časnog suda izabrat će članovi između sebe na konstituirajućoj 
sjednici. 

 

 



VI. 

Mandat predsjednika, izabranih članova Predsjedništva, Nadzornoga povjerenstva i 
Časnoga suda traje četiri godine. 

VII. 

Postupke izbora iz točke I., II., III., IV. i V. ove Odluke provest će Izborno  povjerenstvo 
od tri člana koje imenuje Predsjedništvo. Članovi Izbornog povjerenstva ne mogu biti 
kandidati niti na jednoj kandidacijskoj listi. 

VIII. 

Obrasci 1 i 2 u prilogu su ove Odluke i čine njezin sastavni dio. 

   IX. 

Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 
ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 

X. 

Ova Odluka stupa na snagu donošenjem. 

 
H. J. Mencer je istaknula kako je u svrhu provjere valjanosti pristigle dokumentacije uz 
kandidature za tijela Saveza potrebno imenovati Izborno povjerenstvo. Podsjetila je kako se 
provode izbori za predsjednika/predsjednicu Saveza, pet članova iz redova redovitih članova 
Saveza te tri koordinatora pridruženih članova, kao i po tri člana Nadzornog povjerenstva i 
Časnoga suda. Koordinatori pridruženih članova Saveza između sebe biraju jednog 
predstavnika Predsjedništva, koji je ujedno i potpredsjednik, a ostale članove Predsjedništva 
još čine prorektor Sveučilišta u Zagrebu kojeg imenuje rektor te tajnik Saveza koji je 
zaposlenik Rektorata Sveučilišta u Zagrebu. Sve ih potvrđuje ga Predsjedništvo na 
konstituirajućoj sjednici.  

Slijedom provedene rasprave, predsjednica Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu prof. emer. dr. sc. Helena Jasna Mencer predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza 
jednoglasno donose sljedeću 

ODLUKU 

O IMENOVANJU IZBORNOG POVJERENSTVA 

I. 

U Izborno povjerenstvo za provođenje izbora za tijela Saveza društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu na Izbornoj skupštini koja će se održati 30. lipnja 2017. imenuju 
se:  

1. dr. sc. Krunoslav Kovačević, predsjednik 

2. prof. dr. sc. Mirela Leskovac, član i 

3. Jelena Đuran, dipl. iur., član 

II. 



Izborno povjerenstvo je dužno provjeriti valjanost dokumentacije pristigle uz 
kandidature za tijela Saveza i Predsjedništvu dati konačan popis kandidata koji su 
dostavili pravovaljanu dokumentaciju.  

III. 

Izborno povjerenstvo zaduženo je za provođenje izbora na Izbornoj skupštini. U cilju 
provedbe odredbe iz prethodnoga stavka ovoga članka, Izborno povjerenstvo je dužno 
donijeti Upute za postupak provedbe izbora za tijela Saveza i dostaviti ih 
Predsjedništvu. 

 

Nadalje, H. J. Mencer je izvijestila da će Savez na Izbornoj skupštini dodijeliti priznanja 
„Žarko Dolinar“ u obliku medalje i plakete alumnima zaslužnim za razvoj i napredak alumni 
pokreta i alumni društava te za istaknuti doprinos radu Saveza ALUMNI UNIZG.  

Slijedom provedene rasprave, predsjednica Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu prof. emer. dr. sc. Helena Jasna Mencer predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza 
jednoglasno donose sljedeći 

POZIV ČLANOVIMA SAVEZA ZA PODNOŠENJE  
PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA „ŽARKO DOLINAR“ 

I. 

Savez ALUMNI UNIZG dodjeljuje priznanja „Žarko Dolinar“ u obliku medalje i plakete 
zaslužnim alumnima za razvoj i napredak alumni pokreta i alumni društava te za 
istaknuti doprinos radu Saveza ALUMNI UNIZG. 

II. 

Pozivaju se alumni udruge - članovi Saveza da prijedloge za dodjelu priznanja dostave 
zaključno do 2. svibnja 2017. elektroničkim putem u Tajništvo Saveza na e-adresu: 
alumni@unizg.hr. Prijedlog mora sadržavati životopis predloženika te iscrpno 
obrazloženje o njegovom doprinosu vezanom uz alumni djelovanje i radu Saveza. 

III. 

Na temelju prijedloga iz točke 2. ove Odluke, Predsjedništvo će donijeti odluku o 
dodjeli priznanja u skladu sa člankom 19. Statuta Saveza.  

IV. 

Priznanja uručuje predsjednik Saveza na Izbornoj skupštini 30. lipnja 2017. 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

U nastavku je H. J. Mencer rekla kako će se prema planu sljedeća sjednica Predsjedništva 
održati 4. svibnja te tada treba utvrditi dnevni red za Izbornu skupštinu. Istaknula je kako 
planira sve Glasnike od 2002. do danas dati akademiku Nemecu na recenziju u kojoj će on reći 
šta misli o djelovanju Saveza u vidu Glasnika. Također napomenula je kako je udrugama već 
poslana obavijest da ukoliko imaju kakve zanimljivosti i aktivnosti  od zadnjeg tiskanja 



Glasnika dostave materijale do 15. svibnja. Podsjetila je kako će se sutradan nakon Izborne 
skupštine, 1. srpnja organizirati izlet u Istru i posjet kulturnim spomenicima vezanim uz sv. 
Apoloniju, zaštitnicu stomatologije. Izlet će biti u organizaciji umirovljenog profesora i bivšeg 
dekana Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Gorana Kneževića koji je detaljno razradio plan 
izleta, dok će M. Šafran i Fakultet prometnih znanosti osigurati prijevoz. 

Prof. Mencer zaključila je sjednicu u 15 sati. 

 


