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ZAPISNIK          

 

19. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu, održane 4. svibnja 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, mr. sc. Srećko Seljan, prof. dr. sc. Mario Šafran, prof. dr. sc. Zvonko 
Šošić, prof. dr. sc. Jasmina Havranek, Nikola Demarin, Paula Pavletić, Petra Lojen.  

Ispričani: Aleksandra Brnetić, prof. dr. sc. Ante Padjen 
Odsutni: 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 18. 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 18. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza održane 10. travnja 2017. 

Ad.2. 

Obnova članstva u Savezu 

Helena Jasna Mencer je podsjetila kako su alumni udruge koje su htjele obnoviti članstvo ili 
postati novim članom trebale do 1. svibnja 2017. poslati svu potrebnu dokumentaciju 
sukladno čl. 9. Statuta kako bi mogle ostvariti pravo glasa na Izbornoj skupštini i kako bi 
mogli predlagati kandidate za tijela Saveza, međutim određene udruge to nisu stigle 
napraviti zbog preopterećenja Gradskog ureda za udruge.  

Paula Pavletić je pojasnila da neke udruge nisu poslale izvadak iz Registra udruga koja 
uključuje stavku o usklađenosti statuta s novim Zakonom o udrugama te, budući da je prošlo 
više od godinu dana kada su predali svoje statute, obećano je da će potvrdu ishoditi kroz 
nekoliko dana. Sukladno tome predložila je da se rok za dostavu dokumentacije produži do 
19. svibnja, kada je i rok za dostavu kandidatura te prijave ovlaštenih predstavnika udruga na 
Izbornoj skupštini. Na taj način bi se na sljedećoj sjednici 25. svibnja pod 1. točkom mogla 
donijeti odluka o primanju članova u Savez te bi se pod sljedećom točkom mogla definirati 
lista kandidata za tijela Saveza, budući da je članstvo u Savezu uvjet za kandidaturu.  

Slijedom provedene rasprave i dostavljene dokumentacije, prof. emer. dr. sc. Helena Jasna 
Mencer predlaže, a Predsjedništvo Saveza ALUMNI UNIZG jednoglasno donosi sljedeću 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OBNOVI ČLANSTVA ILI PRIMANJA U SAVEZ 
DRUŠTAVA BIVŠIH STUDENATA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU – ALUMNI UNIZG 

I. 

Odluka o obnovi članstva ili primanja u Savez društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu – ALUMNI UNIZG (Klasa: 605-01/16-21/3; Urbroj: 380-230/071-16-4) koju je 
Predsjedništvo donijelo na svojoj 14. sjednici održanoj 27. rujna 2016. i sjednici održanoj 
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elektroničkim putem 18. listopada 2016., mijenja se na način da se u svim dijelovima 
teksta Odluke datum „1. svibnja 2017.“ zamjenjuje datumom „19. svibnja 2017.“ 

II. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Prijedlozi za priznanja „Žarko Dolinar“ 

Helena Jasna Mencer je podsjetila kako su alumni udruge do 2. svibnja trebale poslati svoje 
prijedloge za dodjelu priznanja. Svoje su prijedloge dostavile sljedeće udruge: AMA FBF, 
AMCA TTF, AMAC FSC, AMACIZ, te AMCA Paris. Posebno je pojasnila sve pristigle 
prijedloge. 

Prijedlog udruge AMA FBF je bio da se priznanje posthumno dodijeli prof. dr. sc. Marijanu 
Pribaniću, jednom od inicijatora osnivanja alumni udruge na Farmaceutsko-biokemijskom 
fakultetu i dugogodišnjem predsjedniku iste udruge, koji je preminuo još 2008. godine. 
Većina prisutnih su poznavali prof. Pribanića i njegov rad koji su pohvalili. Nakon provedene 
rasprave zaključeno je kako su priznanja u vremenu prije mandata prof. Mencer (do 2009.) 
dodijeljena na prošlom Izbornom Saboru te Predsjedništvo smatra da priznanja trebaju dobiti 
osobe koje su intenzivnije povezane sa radom i razvojem samoga Saveza, posebno jer svaka 
pojedina udruga ima mogućnost dodijeliti posebno priznanje svojim članovima za razvoj 
vlastite udruge. Također, posthumno je priznanje dodijeljeno jedino prof. Pifat koja je bila 
prva predsjednica Saveza. Iz navedenih razloga nije prihvaćen prijedlog AMA FBF-a. 

Udruge AMAC FSC i AMACIZ  predložile su da se prof. Mencer dodijeli medalja „Žarko 
Dolinar“ uz podrobno objašnjenje njezinog djelovanja u obnovi i razvoju alumni djelatnosti 
na Sveučilištu u Zagrebu u vrijeme kada je obnašala dužnost rektorice, te posebno za vrijeme 
svojega osmogodišnjeg mandata predsjednice Saveza. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da 
se prof. emer. dr. sc. Heleni Jasni Mencer dodijeli medalja „Žarko Dolinar“.  

Također, prijedlog  udruga AMAC FSC, AMACIZ i AMAC TTF  je da se prof. emer. dr. sc. Ana 
Mariji Grancarić dodijeli priznanje, plaketa „Žarko Dolinar“ za brojne alumni aktivnosti u 
svojoj matičnoj udruzi kao i na razini Saveza, kao i za istaknuti doprinos alumni pokretu na 
Sveučilištu u Zagrebu. 

AMCA Paris za dodjelu priznanja „Žarko Dolinar“ predlaže bračni par Maju i Damira Perinića 
koji su se svojim entuzijazmom i upornosti zalagali i doprinijeli da se Hrvatska i njezina 
kultura predstave i priznaju u Francuskoj čime su sudjelovali u održavanju i obogaćivanju 
alumni pokreta zagrebačkog sveučilišta koje ih je školovalo, a time i radu Saveza.  

 

Slijedom provedene rasprave i dostavljene dokumentacije, prof. emer. dr. sc. Helena Jasna 
Mencer predlaže, a Predsjedništvo Saveza ALUMNI UNIZG jednoglasno donosi sljedeću 

ODLUKU 

I. 

Priznanje „Žarko Dolinar“ u obliku medalje u bronci dodjeljuje se:  

prof. emer. dr. sc. Heleni Jasni Mencer (AMACIZ i Savez ALUMNI UNIZG) za obnovu i 
razvoj alumni djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu. 
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II. 

Priznanje „Žarko Dolinar“ u obliku plakete u bronci dodjeljuje se: 

prof. emer. dr. sc. Ana Mariji Grancarić (AMAC TTF) za promicanje alumni filozofije na 
Sveučilištu u Zagrebu i 

Maji i Damiru Perinić (AMCA Paris) za promicanje hrvatske kulture u Francuskoj i 
obogaćivanje alumni pokreta na Sveučilištu u Zagrebu. 

III. 

Priznanja iz točke I. i II. ove odluke uručit će se na Izbornoj skupštini koja će se održati 
30. lipnja 2017. 

IV. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Zahvalnice predsjednice Saveza ALUMNI UNIZG 

Helena Jasna Mencer je najavila kako planira dati zahvalnice svim članovima Predsjedništva 
u protekla dva mandata svojega predsjedanja Savezom (od 2009. do 2017.). Koordinatorima 
neće dodjeljivati posebne zahvalnice jer oni, između ostaloga, zbog fizičke spriječenosti 
većinom nisu aktivno sudjelovali u radu Predsjedništva. 

Glasnik Saveza 

Helena Jasna Mencer je izvijestila kako će se na Izbornoj skupštini sudionicima pokloniti 
CD-i sa svim do sada izdanim brojevima Glasnika. Također je podsjetila kako je rok za dostavu 
članaka za sljedeći broj Glasnika 15. svibnja te će se taj Glasnik tiskati u lipnju i biti podijeljen 
sudionicima Skupštine.  Također je dodala kako će sve Glasnike koji su izlazili od 2002. do 
danas dati akademiku Nemecu na recenziju u kojoj će on reći šta misli o djelovanju Saveza u 
vidu Glasnika.  

Nikola Demarin smatra da bi bilo vrlo korisno kada bi se pratilo koliko su ti Glasnici efikasni, 
odnosno da bi se sa digitalnim pristupom moglo mjeriti koliko su oni uistinu čitani. Iako su 
dostupni na mrežnim stranicama nemamo podatak o čitanosti, na što je Srećko Seljan rekao 
da za to postoji tražilica pomoću koje se točno može saznati tko, što i koliko čita, međutim za 
takvo što je potrebno vrijeme za razvoj takve tražilice.  

Paula Pavletić je podsjetila kako se na sljedećem sastanku Predsjedništva treba definirati 
dnevni red Izborne skupštine uz najavu predavanja Jasmine Havranek o povezanosti tržišta 
rada i visokoga obrazovanja.  

Ad.3. 

Pod točkom Razno nije bilo rasprave te je H. J. Mencer zaključila sjednicu u 14.30 sati. 

 


