
ZAPISNIK 

 

22. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta 
u Zagrebu, održane putem platforme Microsoft Teams u utorak, 24. 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, mr. sc. Anđelka Bedrica, prof. emer. dr. sc. Mladen Franz, 
Paula Pavletić, Petra Lojen. 

Ispričani: prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, doc. dr. sc. Martina Kolar Billege. 

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 21. sjednice Predsjedništva društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG održane 1. lipnja 2021.; 

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

 

Ad.1. Prihvaćanje zapisnika 21. sjednice Predsjedništva društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG održane 1. lipnja 2021. 

Predsjednik Mario Šafran predlaže, a članovi Predsjedništva jednoglasno prihvaćaju 
zapisnik 21. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG Saveza održane 1. lipnja 2021. godine. 
 

Ad.2. Priprema Izborne skupštine Saveza ALUMNI UNIZG  

U okviru ove točke Mario Šafran  izvijestio je članove Predsjedništva o aktivnostima vezanim 
uz organizaciju Izborne skupštine Saveza ALUMNI UNIZG koja će se održati u četvrtak, 1. 
srpnja 2021. na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s početkom u 13 sati. Rekao je 
da su poziv i materijali za Skupštinu poslani svim ovlaštenim glasačima i kandidatima za 
tijela Saveza te da je na konačnoj listi prijavljeno 39 ovlaštenih glasača. Vezano uz kandidature 
za tijela Saveza izvijestio je da je pristigao jedan prijedlog za predsjednika Saveza, šest 
prijedloga kandidata za članove Predsjedništva, dva prijedloga kandidata za koordinatore, pet 
prijedloga kandidata za članove Nadzornog povjerenstva i tri prijedloga kandidata za članove 
Časnog suda Saveza. Navedeno ukazuje da interes udruga postoji te se nada dobrom odazivu 
sudionika na Skupštinu uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Potom se osvrnuo na 
dodjelu posebnih priznanja Saveza koja će biti dodijeljena na Skupštini i podsjetio na Odluku 
20. sjednice Predsjedništva Saveza održane 14. travnja 2021. kojom je Predsjedništvo Saveza 
odlučilo da se posebna priznanja dodjeljuju alumni udruzi AMCA Toronto i predsjedniku 
Krešimiru Mustapiću, Građevinskom fakultetu, Medicinskom fakultetu i Učiteljskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Potom je izvijestio o konzultacijama provedenim sa 
dekanom Građevinskoga fakulteta koji je zamolio da se dodjela posebnog priznanja 
Građevinskom fakultetu odgodi do daljnjega. Molbu je predsjednik Saveza uvažio istaknuvši 
kako će Savez sljedećom odgovarajućom prilikom uručiti posebno priznanje Građevinskom 
fakultetetu, posebno obzirom na nemjerljiv doprinos kojeg su nastavnici, studenti i alumni 
toga fakulteta pružili u danima nakon potresa.  



Prof. dr. sc. Mario Šafran predlaže, a Predsjedništvo Saveza ALUMNI UNIZG jednoglasno 
donosi sljedeću  

ODLUKU  

O ODGODI DODJELE POSEBNOG PRIZNANJA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU 

 

I. 

Temeljem konzultacija s dekanom Građevinskoga fakulteta, dodjela posebnog priznanja 
Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG 
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 odgađa se do daljnjega.  

II. 

Posebno priznanje Građevinskome fakultetu dodijelit će se u dogovoru između 
Predsjedništva Saveza ALUMNI UNIZG i dekana Građevinskoga fakulteta.  

 

III. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Ad.3. Razno 

Pod točkom Razno nije bilo rasprave. 

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 ALUMNI UNIZG 

 

 


