
ZAPISNIK 

19. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu, održane putem platforme Microsoft Teams u srijedu, 24. ožujka 2021. s početkom u 17:30 sati.  

Prisutni: prof. dr. sc. Mario Šafran, predsjednik ALUMNI UNIZG Saveza, prof. emer. dr. sc. Nada Čikeš, 
Krešimir Mustapić, prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, prof. emer. dr. sc. Mladen Franz, doc. dr. sc. Martina 
Kolar-Billege, Paula Pavletić  

Bilješku sastavila: Paula Pavletić 

Sjednicu je otvorio predsjednik Saveza ALUMNI UNIZG Mario Šafran i pozdravio prisutne članove 
Predsjedništva. Predsjednik predlaže, a prisutni jednoglasno prihvaćaju sljedeći dnevni red:  

1. Prihvaćanje zapisnika 18. sjednice Predsjedništva društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG održane 11. veljače 2021.; 

2. Priprema Izborne skupštine Saveza ALUMNI UNIZG;   
3. Razno. 

 

Ad.1. 

Predsjednik Mario Šafran rekao je da je u materijalima za 19. sjednicu Predsjednišva Saveza, svim 
članovima Predsjedništva poslan prijedlog zapisnika 18. sjednice Predsjedništva Alumni UNIZG 
Saveza te je upitao ima li primjedbi na zapisnik.  

Obzirom da nije bilo primjedbi, predsjednik Mario Šafran predlaže, a članovi Predsjedništva 
jednoglasno prihvaćaju zapisnik 18. sjednice Predsjedništva Alumni UNIZG Saveza održane 11. 
veljače 2021. godine.  

Ad.2. Priprema Izborne Skupštine Saveza ALUMNI UNIZG 

Mario Šafran je prije razgovora o Izbornoj Skupštini izvijestio o provedenim aktivnostima od prošle 
sjednice Predsjedništva: 

a. engleska verzija Glasnika Saveza br. 29 je tiskana i distribuirana prema alumni udrugama čiji 
je prilog objavljen u tome broju, kao i svim alumni udrugama u inozemstvu. Glasnik je 
dostavljen i svim fakultetima i akademijama budući da fakulteti često primaju goste iz 
inozemstva te Glasnik na engleskome jeziku također može biti jedan od 
informativnih/promotivnih materijala našega Sveučilišta.  

b.  „Naša alumni priča“ vezano uz volontiranje i alumni filozofiju u kriznim vremenima 
pandemije i razornih posljedica potresa snimljena je 5. ožujka u auli Sveučilišta. Gosti panela 
su bili Bruno Baršić, voditelj Kriznog stožera Kliničke bolnice Dubrava, Martina Kolar-Billege, 
predsjednica alumni udruge Učiteljskog fakulteta i Josip Atalić sa Građevinskoga fakulteta, 
ujedno i koordinator pri Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo. Razgovor je moderirao 
naš alumnus Mislav Togonal, urednik i voditelj na HRT-u. Goste je na početku pozdravio 
rektor Damir Boras, a završnu riječ je održao Mario Šafran. Obzirom da je objava snimke bila 
planirana u okviru sljedećeg Dana karijera, ali je isti odgođen do daljnjega, snimku smo 
objavili simbolično na godišnjicu zagrebačkog potresa 22. ožujka.  

Vezano uz pripremu Izborne Skupštine Saveza, članovima Predsjedništva su u materijalima 
dostavljeni prijedlozi odluka i obrazaca te prijedlog hodograma kako slijedi:  

15. travnja 2021. – slanje najave održavanja Skupštine uključujući obrazac za dostavu imena osoba 
ovlaštenih za glasovanje te poziv za dostavu kandidatura za tijela Saveza uz sve  popratne obrasce 

15. svibnja 2021. – rok za dostavu zahtjeva novih alumni udruga za članstvo u Savezu (ukoliko žele 
ostvariti pravo glasovanja na Skupštini) 

10. lipnja 2021. – rok za dostavu obrazaca s s popisom osoba ovlaštenih za glasovanje na Skupštini i 
dostavu kandidatura za tijela Saveza 

1. srpnja 2021. – održavanje Izborne Skupštine. Skupština će se održati uživo, online ili hibridno, 
ovisno o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, a Predsjedništvo će konačnu odluku o načinu održavanja 
sjednice donijeti najkasnije 7 dana prije održavanja Skupštine. 



Slijedom provedene rasprave, članovi Predsjedništva jednoglasno su podržali predloženi 
hodogram.  

Predsjednik Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Mario Šafran 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) Odluku o obnovi članstva ili primanju u Savez za sve zainteresirane udruge koje propisanu 
dokumentaciju dostave do 15. svibnja 2021. donijet će Predsjedništvo, a potvrditi Skupština na 
izbornoj sjednici koja će se održati 1. srpnja 2021. godine. 

(2) Na izborima za tijela Saveza za Izbornu sjednicu Skupštine koji će se održati 1. srpnja 2021. (u 
daljnjem tekstu: izbori za tijela Saveza) imaju pravo glasovati sve udruge – članovi Saveza te udruge za 
koje Predsjedništvo donese Odluku o primanju u Savez sukladno točki (1) članka I. ove Odluke.  

(3) Ovlaštene udruge dužne su na Obrascu 1 dostaviti popis osoba ovlaštenih za glasovanje na Izbornoj 
skupštini u skladu sa čl. 14 Statuta Saveza. 

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

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

(6) Ovlaštene udruge dužne su dostaviti kandidature za tijela Saveza zaključno do 10. lipnja 2021. 
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 Nadzornoga odbora i kandidata za člana Časnoga 
suda 

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

 

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

(8) 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. 

 

Predsjednik Saveza Mario Šafran je podsjetio na raspravu Predsjedništva s prošle sjednice vezano uz 
dodjelu posebnih priznanja za istaknute alumni aktivnosti u razdoblju od prošle Izborne skupštine 
održane 2017. godine. Predlaže da se ove godine zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih 
pandemijom i potresom ne dodjeljuju priznanja u obliku medalja i plaketa te predlaže dodjelu 
posebnih priznanja. 

Predsjednik Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Mario Šafran  
predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza jednoglasno donose sljedeću 

ODLUKU 

I. 

Posebno priznanje Saveza ALUMNI UNIZG dodjeljuje se: 

(1) Alumni udruzi AMCA Toronto i predsjedniku g. Krešimiru Mustapiću za promicanje hrvatske 
kulture i alumni filozofije u Kanadi te organizaciju prikupljanja donacije Crvenom križu za 
građane Republike Hrvatske u svrhu saniranja posljedica potresa. 

(2) Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za istaknuti doprinos u edukaciji, organizaciji 
i koordinaciji volontera – nastavnika, studenata i alumna, u svrhu pregleda, procjene šteta i 
sanacije građevina oštećenih u potresu.  

(3) Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za istaknuti doprinos u organizaciji i 
koordinaciji volontera - nastavnika, studenata i alumna, u svrhu sprječavanja i suzbijanja  
pandemije COVID-19. 
 

(4) Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za istaknuti doprinos u organizaciji i koordinaciji 
volontera - nastavnika, studenata i alumna, pri organizaciji nastave te različitim obilicima 
pomoći nastavnicima i učenicima za vrijeme pandemije COVID-19 i na područjima 
pogođenim potresom. 

II. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Nastavno na organizaciju Izborne skupštine, Mario Šafran  je podsjetio kako je u okviru održavanja 
Skupštine uobičajeno održati okrugli stol ili panel-diskusiju. Predlaže održavanje okruglog stola na 
temu: „Revitalizacija rada alumni udruga na Sveučilištu u Zagrebu“. Prijedlog je obrazložio 
konstatacijom kako su slijedom okolnosti pandemije i potresa, ali i ranije, aktivnosti većine alumni 
udruga zamrle te smatra da ih udruge treba potaknuti na revitalizaciju starih i provođenje novih 
alumni aktivnosti. Istaknuo je snagu alumna, ali i Saveza koji čini 24 udruge pri fakultetima i pet 
udruga u inozemstvu, čiju snagu treba iskoristiti za boljitak Sveučilišta u Zagrebu, ali i društva u 
cjelini. Važnost, snagu, ali i želju za volontiranjem su naši alumni već pokazali u ovim izazovnim 
vremenima. Činjenica je da su brojni fakulteti pokrenuli rad ureda za razvoj karijera te smatra kako je 
tu prilika udrugama da se povežu s takvim fakultetskim uredima i nađu nove modele za aktivnije 
djelovanje.  

Krešimir Mustapić  podržava ideju i prijedlog teme za raspravu na Skupštini istaknuvši kako je i sam 
pokušao potaknuti na aktivnost i druge alumni udruge u inozemstvu.   

Martina Kolar-Billege  je podržala ideju te najavila kako je njezina alumni udruga već pokrenula nove 
aktivnosti te će članovi održavati redovite mjesečne sastanke putem platforme Zoom, organizirati će 
mjesečna kratka interaktivna predavanja te će prvo predavanje biti održano kroz nekoliko dana.  

Članovi Predsjedništva su jednoglasno podržali prijedlog teme okruglog stola te će do sljedećeg 
sastanka razmisliti o prijedlozima panelista te o prijedlogu članova Izbornoga povjerenstva.  



Ad.3. Razno 

Mario Šafran je zahvalio svima na sudjelovanju te zaključno rekao kako se nada da je tema alumna na 
Sveučilišta u Zagrebu za vrijeme njegova predsjedanja i rada ovoga Predsjedništva napredovala u 
vrijeme njihova mandata, tj. u odnosu na situaciju prije četiri godine. Rekao je kako smo pojačanim 
aktivnostima doprinijeli boljoj vidljivosti i prepoznatljivosti važnosti koju Sveučilište u Zagrebu nosi 
za društvo u cijelini. Istaknuo je kako je sadašnja Uprava na čelu sa rektorom Borasom uvijek 
podržavala rad Saveza ALUMNI UNIZG, kako nominalno, tako i financijskim podupiranjem alumni 
aktivnosti što između ostalog uključuje i potporu održavanju „Alumni priče“ te tiskanju i distribuciji 
Glasnika. Najavio je da bi trebalo razmisliti i o mogućnostima financiranja putem sponzorstava ili na 
neki drugi način obzirom da pojačane aktivnosti nose i potrebu za pojačanim financiranjem.  

Obzirom da nije bilo drugih tema za raspravu, Mario Šafran je zaključio sastanak u 18.30 sati.   

Prof. dr. sc. Mario Šafran 

Predsjednik Predsjedništva i Saveza 
ALUMNI UNIZG 


