
ZAPISNIK 

 

21. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu, održane putem platforme Microsoft Teams u utorak, 1. lipnja 2021. s početkom u 17:00 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, Petra Lojen. 

Ispričani: mr. sc. Anđelka Bedrica, red. prof. art. Mladen Janjanin 

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 20. sjednice Predsjedništva društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG održane 14. travnja 2021.; 

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

Ad.1. 

Predsjednik Mario Šafran rekao je da je u materijalima za 21. sjednicu Predsjednišva Saveza, svim 
članovima Predsjedništva poslan prijedlog zapisnika 20. 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 20. sjednice Predsjedništva Alumni UNIZG Saveza održane 14. 
travnja 2021. godine.  

Ad.2. Priprema Izborne skupštine Saveza ALUMNI UNIZG 

Ad. 2.1. Način održavanja Izborne skupštine  

U okviru ove točke Mario Šafran  podsjetio je da se na posljednjoj sjednici Predsjedništva raspravljalo 
o načinu održavanja Skupštine, odnosno o tome hoće li se ista održati uživo ili online, ovisno o 
aktualnoj epidemiološkoj situaciji. Potom je izvijestio da su u međuvremenu održani razgovori i 
konzultacije sa tvrtkom koja nudi platformu za provedbu online glasovanja. Nakon probnog 
testiranja, zaključeno je da platforma ipak ne može omogućiti i zadovoljiti minimalne kriterije koji 
moraju biti ispunjeni da bi se izbori proveli regularno i sukladno Statutu. Obzirom na poboljšanu 
epidemiološku situaciju, stekli su se uvjeti da se Skupština održi uživo i temeljem dosad navedenog 
Mario Šafran rekao je da će se Izborna skupština održati 1. srpnja 2021. u 13 sati, na Građevinskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.   

Krešo Mustapić  složio se sa načinom i vremenom održavanja Skupštine, istaknuvši da će na istoj 
sudjelovati ukoliko tada bude u Zagrebu.  

Hrvoje Brkić  upitao je koliko je glasova potrebno da izbori na Skupštini prođu legitimno, na što je 
Paula Pavletić pojasnila da Savez trenutno broji 24 domus udruge od kojih svaka ima pravo na 2 glasa, 
4 mundus udruge od kojih svaka ima pravo na 1 glas i predsjednika koji ima također pravo na 1 glas. 
Stoga, kako bi se izbori proveli legitimno potrebna je natpolovična većina što čini 27 od ukupno 53 
glasova. 

Mario Šafran podsjetio je da je 10. lipanj rok do kojeg udruge mogu poslati potpisana ovlaštenja za 
glasanje, kao i prijedloge kandidata za Predsjednika ili člana tijela Saveza. Napomenuo je da će 7.6. 
udrugama biti poslan podsjetnik o roku dostave potrebnih obrazaca kao i obavijest o načinu 
održavanja Skupštine uživo, sa mjestom i vremenom održavanja iste. Također, zahvalio je svim 
članovima Predsjedništva na dosadašnjoj suradnji i zamolio ih ukoliko se neće ponovno kandidirati 
za članove Predsjedništva, da se kandidiraju za druga tijela Saveza, Nadzorno povjerenstvo ili Časni 



sud i na taj način ostanu u suradnji sa Savezom. U raspravu se uključila Paula Pavletić  pozvavši 
članove Predsjedništva da predlože kandidate i iz redova svojih udruga, za druga tijela Saveza.  

Ad.2.2. Panel diskusija: „Revitalizacija rada alumni udruga na Sveučilištu u Zagrebu“ 

U okviru ove točke, Mario Šafran rekao je da su obavljeni razgovori i zasada su potvrđena dva 
sugovornika panel diskusije, Ivan Alajbeg sa Stomatološkoga fakulteta i Tea Žakula, sa Fakulteta 
strojarstva i brodogradnje. Dopredsjednica Udruge Ekonomskoga fakulteta se ispričala zbog privatnih 
obveza stoga je potrebno predložiti barem još jednog gosta panel diskusije. Mario Šafran pozvao je 
Krešu Mustapića da bude gost panel diskusije budući kao predsjednik Mundus udruge može uvelike 
doprinijeti raspravi i prenijeti alumni iskustva iz Kanade. Krešo Mustapić  zahvalio je na pozivu 
istaknuvši kako će rado sudjelovati kao panelist, ukoliko tada bude u Zagrebu. 

Martina Kolar Billege predložila je da potencijalni gost panel rasprave bude osoba iz područja 
psihologije koja uz to što je alumni zagrebačkoga sveučilišta govorila bi i o psihologiji druženja i 
udruživanja. Rekla je da će razmisliti o potencijalnim osobama koje dolaze iz tog područja znanosti i 
koje imaju dodirnih točaka sa temom panel diskusije.  

Paula Pavletić  istakla je da Alumni udruga Arhitektonskoga fakulteta ima novu predsjednicu, što i 
predstavlja jednu vrsta revitalizacije udruge zbog čega bi ju mogli kontatirati.  

Mario Šafran  zahvalio je na prijedlozima i zamolio članove Predsjedništva da razmisle i u sljedećim 
danima predlože osobu za koju smatraju da bi mogla biti zanimljiv sugovornik panel diskusije.  

Ad.3. Razno 

U okviru ove točke Martina Kolar-Billege  izvijestila je da je 25. svibnja na Učiteljskome fakultetu 
otvorena Digitalna učionica budućnosti, prva takva učionica u Republici Hrvatskoj za izvođenje 
kreativne nastave u digitalnom okruženju. Projekt pripremanja budućih učitelja za digitalnu 
transformaciju obrazovanja, koja je trenutno na vrhuncu diljem svijeta, pokrenut je u partnerstvu 
Učiteljskoga fakulteta, izdavačke kuće Profil Klett te jedne od najvećih kompanija na svijetu – 
Googlea.  

Hrvoje Brkić izvijestio je o nedavno održanom Simpoziju stomatologa u Rovinju koji je okupio velik 
broj sudionika,  na kojemu su sudjelovali i alumni Stomatološkoga fakulteta koji su sada tutori i 
primaju studente 6. godine na stručnu praksu u svoje ordinacije čime im pružaju praksu i dodatne 
vještine. 

Krešo Mustapić obavijestio je da će se 5. lipnja, za AMCA-u Toronto, održati online predavanje putem 
Zooma na temu Izazovi pri projektiranju i izvedbi Pelješkog mosta. Predavanje će održati glavni 
projektant Pelješkog mosta ing. Marjan Pipenbaher i glavni inženjer projekta Pelješkog mosta u ime 
Hrvatskih cesta, ing. Jeroslav Šegedin. Pozvao je sve zainteresirane, istaknuvši da će detalje i poveznicu 
na predavanje poslati tijekom tjedna.  

Mario Šafran  zahvalio je svima na sudjelovanju na ovoj sjednici i zaključio sjednicu u 18 sati. 

 

 

Prof. dr. sc. Mario Šafran 

Predsjednik Predsjedništva i Saveza 
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