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ZAPISNIK 

 

20. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta 
u Zagrebu, održane 25. 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. dr. sc. Mario Šafran, prof. dr. sc. Zvonko 
Šošić, prof. dr. sc. Mirela Leskovac, Paula Pavletić, Jelena Đuran, Petra Lojen.  

Ispričani: mr. sc. Srećko Seljan, prof. dr. sc. Željko Korlaet, prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić, 
prof. dr. sc. Jasmina Havranek, Aleksandra Brnetić. 
 
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 19. sjednice Predsjedništva Saveza;  
2. Priprema Izborne skupštine Saveza 2017; 
3. Razno. 

Ad.1. 

Predsjednica Saveza Helena Jasna Mencer osvrnula se na zapisnik sa 19. sjednice 
Predsjedništva Saveza i dijela u kojem je bila riječ o dodjeli zahvalnica predsjednice Saveza 
ALUMNI UNIZG svim članovima Predsjedništva u protekla dva mandata svojeg 
predsjedanja Savezom (od 2009. do 2017.) Nakon promišljanja i provedenih konzultacija 
odlučila je da se posebne zahvalnice uruče samo onim članovima koji su se posebno istaknuli 
svojim doprinosom. Članovi kojima planira uručiti zahvalnice su prof. dr. sc. Željko Korlaet i  
mr. sc. Srećko Seljan. Kao razlog njihova odabira prof. dr. sc. Mencer navela je da je prof. 
Korlaet mnogo truda uložio u statut i zaslužan je za promjenu imena iz AMAC u ALUMNI 
UNIZG, zatim napomenula je da je mr. sc. Srećko Seljan zaslužan za realizaciju projekta 
uspostave jedinstvene e-adrese za alumne Sveučilišta u Zagrebu. 

Predsjednica Saveza Helena Jasna Mencer predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza jednoglasno 
prihvaćaju izmijenjeni zapisnik s 19. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza održane 4. svibnja 
2017. 

Ad.2. 

Paula Pavletić je predložila da se krene razmatrati prijedlog programa Skupštine kako bi se 
utvrdilo je li sve potrebno navedeno te je li ostavljen dovoljan vremenski razmak između 
održavanja pojedinih dijelova programa same Skupštine.   

Kruno Kovačević, predsjednik Izbornog povjerenstva izvijestio je kako je Povjerenstvo 
donijelo Pravilnik o izborima te ga ukratko predstavio Predsjedništvu.  

Helena Jasna Mencer rekla je da će na Skupštini podnijeti Izvješće o radu Predsjedništva 
Saveza u dva mandata (2009.-2017.) zatim, nakon Izvješća Nadzornog povjerenstva i Časnog 
suda Saveza pristupiti će se dodijeli priznanja „Žarko Dolinar“ koju će voditi dr. sc. Krunoslav 
Kovačević, dok će posebna priznanja uručiti predsjednica Saveza Helena Jasna Mencer.  

Paula Pavletić je izvijestila da, na temelju odluke o obnovi članstva postoji 9 novih udruga 
koje su ispunile uvjete za obnovu članstva u Savezu, a 2 udruge za uvjetnu obnovu članstva. 
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Prof. dr. sc. Mladen Franz je upitao što točno znači uvjetna obnova članstva, na što mu je 
rečeno da to znači da su uvjetnu obnovu članstva dobile udruge koje još nisu dostavile svu 
potrebnu dokumentaciju ali obzirom da su pokazale inicijativu i zainteresiranost, članstvo 
im se stoga uvjetno obnavlja, iako nemaju pravo glasovanja na Skupštini. 

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

Odluku o obnovi članstva 

I. 

Prihvaća se obnova članstva u Savezu društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – 
ALUMNI UNIZG za sljedeće udruge:  

1. Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-FER) 

2. Hrvatska udruga inženjera Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u 
Zagrebu (AMAC FSB) 

3. Društvo prijatelja Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
(AMA-FBF) 

4. Društvo bivših studenata i prijatelja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu (AMAMUZ) 

5. Udruga bivših studenata i prijatelja Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu (AMA SFZG) 

6. Udruga diplomanata i prijatelja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
(AMAC-UFZG) 

7. Udruženje bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta (AMA Croaticae -  
Deutschland e. V.)  

8. Udruženje bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta (AMCA – Paris) 

9. Udruženje bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta (AMCA Quebec) 

II. 

Prihvaća se uvjetna obnova članstva u Savezu društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu – ALUMNI UNIZG za sljedeće udruge:  

1. Udruga bivših studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Alumni 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu) 

2. Udruženje bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta (AMAC - UK) 

Navedene udruge bit će primljene u Savez na prvoj sljedećoj Skupštini po primitku 
cjelokupne dokumentacije u skladu s člankom 9. Statuta Saveza.  

III. 

Za sve zainteresirane udruge koje propisanu dokumentaciju dostave naknadno odluku 
o obnovi članstva ili primanju u Savez donijet će Predsjedništvo, a potvrditi Skupština 
na budućim redovitim sjednicama.  

IV. 

Ova Odluka upućuje se na potvrđivanje Skupštini ALUMNI UNIZG Saveza.  

 



3 
 

Predsjedništvo je odlučilo da će Jelena Đuran, kao pravnica na Skupštini, govoriti o 
prihvaćanju Odluke o obnovi članstva u Savezu, dok će Helena Jasna Mencer voditi 
predstavljanje kandidata za predsjednika Saveza. Prije predstavljanja kandidata za 
predsjednika Saveza dogovoreno je da se javno spomenu i pročitaju imena članova Izbornog 
povjerenstva.  

Paula Pavletić je rekla da je na temelju dostavljenih kandidatura prijavljen jedan kandidat 
za predsjednika Saveza, sedam kandidata za Predsjedništvo Saveza, dva kandidata za 
koordinatore, četiri kandidata za Nadzorno povjerenstvo, te tri kandidata za Časni sud. Kao 
prilog zapisniku biti će priložena tablica sa imenima i prezimenima kandidata za sve 
navedene funkcije u Savezu. Također spomenuto je da će prof. dr. sc. Mario Šafran, kao jedini 
kandidat za predsjednika Saveza, ukratko predstaviti svoj program rada, dok će se imena 
kandidata za članove Predsjedništva samo pročitati. Također, predstavljanje će pratiti Power 
Point prezentacija u pozadini, na kojoj će uz sliku svakog kandidata biti napisan kratak tekst 
o njegovu radu i doprinosu alumni ideji. Nakon glasanja, održat će se već najavljeno 
predavanje prof. Havranek na temu Uloga alumni aktivnosti u boljem povezivanju visokog 
obrazovanja i tržišta rada, te će nakon toga biti objavljeni rezultati održanih izbora. Na kraju 
zapisnika kao prilog biti će priložen i program Skupštine Saveza.  

U konačnici je definiran sljedeći program Skupštine koji je sastavni dio ovoga zapisnika. 

Vezano uz pripremu sljedećeg broja Glasnika, Paula Pavletić je izvijestila je da je prikupljena 
većina tekstova i da se planira oko 10. lipnja ići u tisak kako bi se mogao podijeliti sudionicima 
na Izbornoj skupštini. Također odlučeno je da će se Predsjedništvo sastati još jednom, ukoliko 
bude potrebno, prije samog održavanja Skupštine. 

Ad.3. 

Pod točkom Razno nije bilo rasprave te je H. J. Mencer zaključila sjednicu u 14.15 sati. 

 

Prilozi uz zapisnik 

Prilog 1. Kandidature za Skupštinu Saveza ALUMNI UNIZG – 30. lipnja 2017. 

Prilog 2. Program Skupštine Saveza ALUMNI UNIZG – 30. lipnja 2017. 
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Prilog 1. 

Skupština Saveza ALUMNI UNIZG - 30. lipnja 2017. 
KANDIDATURE 

  
    

  PREDSJEDNIK 

  KANDIDAT Udruga Fakultet predsjednik 

1 Mario ŠAFRAN AMAC-FSC Fakultet prometnih znanosti doc. dr. sc. Darko BABIĆ 
     
 

PREDSJEDNIŠTVO 

  KANDIDAT Udruga Fakultet predsjednik 

1 Anđelka BEDRICA AMA-FBF  Farmaceutsko-biokemijski fakultet dr. sc. Dubravka PAVIŠIĆ-
STRACHE 

2 Martina KOLAR 
BILLEGE 

AMAC-UF Učiteljski fakultet dr. sc. Martina KOLAR 
BILLEGE 

3 Hrvoje BRKIĆ AMA SFZG Stomatološki fakultet  prof. dr. sc. Ivan ALAJBEG 

4 Nada ČIKEŠ AMAMUZ Medicinski fakultet prof. dr. sc. Zvonko ŠOŠIĆ 

5 Mladen FRANZ AMAC FSB  Fakultet strojarstva i brodogradnje  prof. dr. sc. Mladen FRANZ 

6 Damir MARKIĆ AMACIZ Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije 

prof. dr.sc. Antun 
GLASNOVIĆ 

7 Tanja PUŠIĆ AMCA-TTF Tekstilno-tehnološki fakultet prof. dr. sc. Ana Marija 
GRANCARIĆ       

KOORDINATORI 

  KANDIDAT Udruga Fakultet predsjednik 

1 Krešimir MUSTAPIĆ AMCA-
Toronto 

Kanada Krešimir Mustapić 

2 Lamia BARBIER 
RUZDIC 

AMCA-Paris Francuska Lamia Barbier Ruzdic 

     
 

NADZORNO POVJERENSTVO 

  KANDIDAT Udruga Fakultet predsjednik 

1 Kalman ŽIHA AMAC FSB  Fakultet strojarstva i brodogradnje  prof. dr. sc. Mladen FRANZ 

2 Jelena MACAN AMACIZ Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije 

prof. dr.sc. Antun 
GLASNOVIĆ 

3 Asja OSTROGOVIĆ AMA-FBF  Farmaceutsko-biokemijski fakultet dr. sc. Dubravka PAVIŠIĆ-
STRACHE 

4 Agata VINČIĆ AMCA-TTF Tekstilno-tehnološki fakultet prof. dr. sc. Ana Marija 
GRANCARIĆ      

 
ČASNI SUD 

  KANDIDAT Udruga Fakultet predsjednik 

1 Olga KOLOBARIĆ AMCA-TTF Tekstilno-tehnološki fakultet prof. dr. sc. Ana Marija 
GRANCARIĆ 

2 Mirela LESKOVAC AMACIZ Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije 

prof. dr.sc. Antun 
GLASNOVIĆ 
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3 Dubravka PAVIŠIĆ-
STRACHE 

AMA-FBF  Farmaceutsko-biokemijski fakultet dr. sc. Dubravka PAVIŠIĆ-
STRACHE 

 

Prilog 2.                          

PROGRAM 
Skupštine Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu  

ALUMNI UNIZG 

koja će se održati  

30. lipnja 2017. u 10 sati 

u auli na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb 

 

30. lipnja 2017. 

od 9:00 Registracija sudionika i prijava za izlet 

10:00 Otvaranje Skupštine i pozdravi gostiju 

10:10 Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica Saveza: Izvješće o radu 
Predsjedništva Saveza u dva mandata (2009. – 2017.)   

10:25 Izvješća Nadzornog povjerenstva i Časnog suda Saveza 

10:30 Dodjela priznanja „Žarko Dolinar“ i posebnih priznanja predsjednice Saveza 

10:45 Prihvaćanje Odluke o obnovi članstva u Savezu 

 Prihvaćanje Odluke o provođenju izbora za tijela Saveza  

 Predstavljanje kandidata za predsjednika Saveza 

 Predstavljanje kandidata za članove Predsjedništva Saveza 

 Izbor članova tijela Saveza  

12:00 Pauza za kavu 

12:20 Predavanje prof. dr. sc. Jasmine Havranek: Uloga alumni aktivnosti u boljem 
povezivanju visokog obrazovanja i tržišta rada 

12:50 Objava rezultata održanih izbora  

13:00 Rasprava i zaključci 

13:30 Domjenak 

 

1. srpnja 2017. 

7:30 IZLET:  ISTRA – Motovun, Draguć, Pazin, Beram, Vrsar 

 


