
ZAPISNIK 

20. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu, održane putem platforme Microsoft Teams u srijedu, 14. travnja 2021. s početkom u 18:00 
sati.  

Prisutni: prof. dr. sc. Mario Šafran, predsjednik ALUMNI UNIZG Saveza, prof. emer. dr. sc. Nada Čikeš, 
mr. sc. Anđelka Bedrica, prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, prof. emer. dr. sc. Mladen Franz, doc. dr. sc. Martina 
Kolar-Billege, Paula Pavletić, Petra Lojen. 

Ispričani: Krešimir Mustapić 

Bilješku sastavila: Petra Lojen  

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 19. sjednice Predsjedništva društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG održane 24. ožujka 2021.; 

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

Ad.1. 

Predsjednik Mario Šafran rekao je da je u materijalima za 20. sjednicu Predsjednišva Saveza, svim 
članovima Predsjedništva poslan prijedlog zapisnika 19. 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 19. sjednice Predsjedništva Alumni UNIZG Saveza održane 24. 
ožujka 2021. godine.  

Ad.2. Priprema Izborne skupštine Saveza ALUMNI UNIZG 

Ad. 2.1. Dodjela posebnih priznanja  

U okviru ove točke Mario Šafran podsjetio je da je Predsjedništvo na posljednjoj sjednici prihvatilo 
hodogram aktivnosti vezan uz datume slanja dokumentacije i obrazaca potrebnih za održavanje i 
organiziranje Izborne skupštine. Vezano uz dodjelu posebnih priznanja za istaknute alumni 
aktivnosti za proteklo četverogodišnje razdoblje ponovio je nazive priznanja predložene na prošloj 
sjednici Predsjedništva upitavši Predsjedništvo slaže li se sa prijedlozima tekstova istih.  

Nakon manjih dorada tekstova priznanja, prof. dr. sc. Mario Šafran predlaže, a Predsjedništvo Saveza 
ALUMNI UNIZG jednoglasno donosi sljedeću 

ODLUKU 

O DODJELI POSEBNIH PRIZNANJA 

I. 

Posebno priznanje Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG 
dodjeljuje se: 

(1) Alumni udruzi AMCA Toronto i predsjedniku Krešimiru Mustapiću za promicanje 
hrvatske kulture i alumni filozofije u Kanadi te organizaciju prikupljanja donacija za 
Crveni križ kojima će se građanima Republike Hrvatske pomoći sanirati posljedice 
potresa.  

(2) Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za istaknuti doprinos u edukaciji, 
organizaciji i koordinaciji volontera – nastavnika, studenata i alumna, u svrhu pregleda 
oštećenih građevina, procjene šteta i izradu smjernica za obnovu građevina oštećenih u 
zagrebačkom i petrinjskom potresu 2020. godine. 



(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 oblicima pomoći odgojiteljima, učiteljima, djeci i učenicima tijekom 
pandemije COVID-19, osobito na područjima pogođenima potresom. 

 

II. 

Priznanja iz točke I. ove odluke uručit će se na Izbornoj skupštini koja će se održati 1. srpnja 2021.  

 
III. 

 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Mario Šafran  potom je rekao da će se pristupiti izradi posebnih priznanja.  

Ad.2.2. Imenovanje članova Izbornog povjerenstva 

Mario Šafran rekao je kako je u svrhu provjere valjanosti pristigle dokumentacije uz kandidature za 
tijela Saveza potrebno imenovati Izborno povjerenstvo. Slijedom provedene rasprave, predsjednik 
Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mario Šafran 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 1. srpnja 2021. imenuju se: 

1. prof. emer. Mladen Franz, predsjednik 

2. Jelena Đuran, dipl. iur., član  

3. Petra Lojen, mag. oec., 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 
provedbu postupka izbora za tijela Saveza.  

 

Ad.2.3. Panel diskusija: „Revitalizacija rada alumni udruga na Sveučilištu u Zagrebu“ 

Budući da je u okviru održavanja Izborne skupštine uobičajeno organizirati okrugli stol ili panel 
diskusiju, Mario Šafran  podsjetio je da Savez ove godine planira organizirati panel diskusiju pod 
naslovom: „Revitalizacija rada alumni udruga na Sveučilištu u Zagrebu“. Želja je da potencijalni 
panelisti budu proaktivne osobe koje svojim primjerom kroz rad u udrugama mogu istaknuti i 
prezentirati primjere dobre prakse. Kao primjer spomenuo je alumni udruge Arhitektonskoga i 



Ekonomskoga fakulteta, kao i udrugu Fakulteta kemijskoga inžinjerstva i tehnologije kao najstariju. 
Sa predsjednicima spomenutih udruga obaviti će potrebne razgovore i razmotriti mogu li oni 
predložiti potencijalne goste okruglog stola. Nadalje je upitao članove Predsjedništva za sugestije oko 
mogućih prijedloga panelista.  

Hrvoje Brkić uključio se u raspravu istaknuvši da studenti 6. godine Stomatološkoga fakulteta odlaze 
na stručnu praksu kod tutora koji su istovremeno alumni Stomatološkoga fakulteta, čime im pružaju 
praksu i dodatne vještine te ukoliko bi takva tematika bila zanimljiva za diskusiju razmisliti će o 
prijedlogu potencijalnoga panelista.  

Anđelka Bedrica  smatra da, budući je udruga Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta aktivna, netko 
od članova iste mogao bi biti jedan od gostiju okrugloga stola.  

Mladen Franz rekao je da će kontaktirati kolegicu Teu Žakulu, inače jednu od organizatorica „Bala 
strojara“ na Fakultetu strojarstva i brodogradnje koji se tradicionalno organizira duži niz godina i 
upitati je da li je zainteresirana biti panelistica.  

Mario Šafran zahvalio je na prijedlozima i rekao da će se u narednom periodu obaviti razgovori sa 
potencijalnim panelistima i potom odlučiti o konačnom izboru sugovornika okruglog stola. 

Ad.2.4. Način održavanja Izborne skupštine 

Vezano uz način održavanja Izborne Skupštine, Mario Šafran  napomenuo je da u ovom trenutku još 
uvijek nije poznato hoće li se održati uživo, online ili hibridno, obzirom na situaciju pandemije 
koronavirusa. Potom je izvijestio da je obavio razgovor sa tvrtkom koja nudi platformu koja 
omogućava cijeli postupak online glasovanja, čime zadovoljava sve odredbe Statuta oko provođenja 
postupka izbora. Iznajmljivanje usluga profesionalne tvrtke smatra transparentnijim budući da je ista 
odgovorna za regularnost i provođenje postupka glasovanja u skladu s potpisanim ugovorom za 
realizaciju navedenih aktivnosti. 

Mladen Franz rekao je da bi u slučaju održavanja Izborne skupštine uživo, trebalo osigurati prostor 
koji veličinom udovoljava epidemiološkim standardima, posebice zbog provođenja postupka 
glasovanja.  

Martina Kolar-Billege  smatra da, posebice jer je riječ o pandemijskom razdoblju, nužno omogućiti 
glasovanje i onima koji iz određenih razloga nisu u mogućnosti fizički prisustvovati, stoga je predložila 
hibridni model kao mogući oblik organiziranja i održavanja Skupštine. U raspravu se uključio Mladen 
Franz istaknuvši kako smatra da je na način uživo ili online jednostavnije organizirati i provesti 
postupak održavanja Skupštine u odnosu na hibridnu organizaciju koja kombinira dva pristupa. 

Sa navedenim se složio i Mario Šafran zaključivši da će se, ovisno o epidemiološkoj situaciji, do 1. 
lipnja odlučiti o načinu održavanja Izborne skupštine, kako bi u slučaju potrebe održavanja Skupštine 
online, na vrijeme mogli angažirati tvrtku zaduženu za provođenje izbora online.  

Ad.3. Razno 

U okviru ove točke Martina Kolar-Billege  izvijestila je o nedavno održanom online predavanju u 
organizaciji AMAC UFZG-a u kojem je doc. dr. sc. Draženko Tomić održao predavanje „Trska i/ili 
hrast?“. Zadovoljna je odazivom sudionika, nadajući se da će Udruga zadržati kontinuitet takvih 
druženja i na taj način ojačati alumni zajednica Učiteljskoga fakulteta.  

Mario Šafran  zahvalio je svima na sudjelovanju na ovoj sjednici i zaključio sjednicu u 18.45 sati. 

 

 

Prof. dr. sc. Mario Šafran 

Predsjednik Predsjedništva i Saveza 
ALUMNI UNIZG 

 

 


