
ZAPISNIK 

1. (konstituirajuće) sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših 
studenata Sveučilišta u Zagrebu, održane 21. rujna 2017. s početkom u 13 sati na Rektoratu 
Sveučilišta u Zagrebu, Kralja Zvonimira 8, Zagreb.  

Prisutni: prof. dr. sc. Mario Šafran, predsjednik ALUMNI UNIZG Saveza, mr. sc. Anđelka 
Bedrica, prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, prof. emer. dr. sc. Nada Čikeš, prof. emer. dr. sc. Mladen 
Franz, dr. sc. Martina Kolar Billege, izv. prof. dr. sc. Jelena Macan, Asja Ostrogović, mag. 
pharm., Olga Kolobarić, dipl. ing., dr. sc. Dubravka Pavišić-Strache, prof. emer. dr. sc. Helena 
Jasna Mencer, dr. sc. Kruno Kovačević, mr. sc. Srećko Seljan, Paula Pavletić, Jelena Đuran, 
Petra Lojen 

Ispričani: red. prof. art. Mladen Janjanin, prof. dr. sc. Mirela Leskovac, Krešimir Mustapić, 
Aleksandra Brnetić, prof. emer. dr. sc. Ana Marija Grancarić, prof. emer. dr. sc. Željko Korlaet, 
prof. dr. sc. Zvonko Šošić 

Bilješku sastavile: Petra Lojen i Paula Pavletić 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Saveza ALUMNI UNIZG Mario Šafran koji je pozdravio 
članove starog i novog Predsjedništva, članove Časnog suda i Nadzornog povjerenstva,  
zahvalio svima na dolasku te izrazio želju za budućom uspješnom suradnjom.  

Predsjednik predlaže, a prisutni jednoglasno prihvaćaju sljedeći dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika 20. sjednice Predsjedništva društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu - ALUMNI UNIZG; 

2. Konstituiranje Predsjedništva, Nadzornog povjerenstva i Časnoga suda ALUMNI 
UNIZG Saveza; 

3. Plan rada Predsjedništva za razdoblje rujan 2017.-rujan 2018.; 
4. Razno. 

 

H.J. Mencer je kao bivša predsjednica Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu 
u svoje ime ali i u ime članova bivšeg Predsjedništva istaknula kako će se uvijek rado odazvati 
na poziv te stajati na raspolaganju novom Predsjedništvu Saveza. 

Ad.1.  

Predsjednik Saveza Mario Šafran predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza jednoglasno 
prihvaćaju zapisnik s 20. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza održane 25. svibnja 2017.  

Ad. 2.  

Mario Šafran je podsjetio da se sukladno čl. 18., toč. 5. Statuta Saveza društava bivših 
studenata Sveučilišta u Zagrebu Predsjedništvo sastoji od ukupno devet članova i to od 
predsjednika Saveza, pet članova iz redova redovitih članova Saveza, jednog predstavnika 
pridruženih članova Saveza koje 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.  

U materijalima je Predsjedništvu dostavljena Odluka Skupštine o razrješenju dosadašnjih te 
izboru novih dužnosnika Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu - ALUMNI 



UNIZG iz koje je vidljivo da je za predsjednika Saveza izabran Mario Šafran, a za članove 
Predsjedništva izabrani su Anđelka Bedrica, Hrvoje Brkić, Nada Čikeš, Mladen Franz, Martina 
Kolar-Billege, a za koordinatore Krešimir Mustapić i Lamia Barbier Ruzdic. Također, za 
članove Nadzornog povjerenstva izabrani su Jelena Macan, Ana Matin i Asja Ostrogović, a za 
članove Časnoga suda izabrani su Olga Kolobarić, Mirela Leskovac i Dubravka Pavišić Strache. 

Izvijestio je kako je rektor Damir Boras za člana Predsjedništva imenovao red. prof. art. 
Mladena Janjanina, prorektora za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta. 
Također, izvijestio je kako su koordinatori izabrani na Skupštini međusobnim dogovorom 
odlučili da će član Predsjedništva biti gospodin Krešo Mustapić iz AMCA-e Toronto. 
Sukladno Statutu, član Predsjedništva je i Tajnica Saveza, gospođa Paula Pavletić. Podsjetio je 
da Nadzorno povjerenstvo i Časni sud između sebe trebaju odabrati predsjednika.  

Slijedom navedenog predsjednik Predsjedništva i Saveza ALUMNI UNIZG Mario Šafran 
je konstatirao da se sastanku odazvao dovoljan broj članova te je zaključio kako su 
Predsjedništvo, Nadzorno povjerenstvo i Časni sud konstituirani.  

Mario Šafran je podsjetio kako je Predsjedništvo temeljem članka 18. Statuta dužno izabrati 
dva dopredsjednika od kojih je jedan izabrani koordinator pridruženih članova Saveza. 
Budući da je najveći broj glasova za člana Predsjedništva na Skupštini imala prof. emer. dr. sc. 
Nada Čikeš, predlaže da upravo ona bude dopredsjednica ALUMNI UNIZG Saveza. Kako je 
gospodin Krešimir Mustapić dogovorom izabran za predstavnika koordinatora pridruženih 
članova u Predsjedništvu, temeljem čl. 18 Statuta on je i drugi dopredsjednik Saveza.  

Nada Čikeš je zahvalila na povjerenju i istaknula da velik broj glasova koje je dobila na 
Skupštini predstavlja zadovoljstvo, ali i obvezu te da se nada da će isti moći opravdati.  

 

Na temelju čl. 18. st. 2 i 3. Statuta Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu, na 
konstituirajućoj sjednici Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu održanoj 21. rujna 2017., Predsjedništvo Saveza jednoglasno donosi  

Odluku 
o imenovanju članova Predsjedništva Saveza društava bivših studenata 

Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG 
 

Prof. emer. dr. sc. Nada Čikeš imenuje se za dopredsjednicu Saveza društava bivših 
studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG te Krešimir Mustapić kao drugi 
dopredsjednik i koordinator za Sjevernu i Južnu Ameriku. 

Kao članovi Predsjedništva Saveza potvrđuju se red. prof. art. Mladen Janjanin, 
prorektor Sveučilišta u Zagrebu i Paula Pavletić, tajnica Saveza. 

II. 

U skladu s točkom 1. ove Odluke te Odluke Skupštine o razrješenju dosadašnjih te 
izboru novih dužnosnika Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu - 
ALUMNI UNIZG (Klasa: 605-01/17-08/3, Urbroj: 380-230/071-17-7) donesene na 
izbornoj sjednici Skupštine održanoj 30. lipnja 2017., utvrđuje se da Predsjedništvo 
Saveza djeluje u sljedećem sastavu:  



1. prof. dr. sc. Mario Šafran (AMAC-FSC), predsjednik 
2. prof. emer. dr. sc. Nada Čikeš (AMAMUZ), dopredsjednica 
3. Krešimir Mustapić, dopredsjednik i koordinator za Sjevernu i Južnu Ameriku 
4. mr. sc. Anđelka Bedrica (AMA FBF), član 
5. prof. dr. sc. Hrvoje Brkić (AMA SFZG), član 
6. prof. emer. dr. sc. Mladen Franz (AMAC-FSB), član 
7. red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, član 
8. dr. sc. Martina Kolar-Billege (AMAC-UFZG), član 
9. Paula Pavletić, tajnica Saveza, član 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Na temelju čl. 22. Statuta Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu 
s Odlukom Skupštine o razrješenju dosadašnjih te izboru novih dužnosnika Saveza društava 
bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu - ALUMNI UNIZG (Klasa: 605-01/17-08/3, Urbroj: 
380-230/071-17-7)  donesene na izbornoj sjednici Skušine održanoj 30. lipnja 2017. (u 
daljnjem tekstu: Odluka Skupštine), na konstituirajućoj sjednici Nadzornog povjerenstva 
Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG održanoj 21. rujna 
2017., Nadzorno povjerenstvo donosi  

Odluku  
o imenovanju predsjednika Nadzornog povjerenstva Saveza društava bivših studenata 

Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG 
 

I. 
Izv. prof. dr. sc. Jelena Macan (AMACIZ) imenuje se predsjednicom Nadzornog 
povjerenstva Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI 
UNIZG. 

II. 

U skladu s točkom 1. ove Odluke te Odluke Skupštine, utvrđuje se da Nadzorno 
povjerenstvo djeluje u sljedećem sastavu:  

1. izv. prof. dr. sc. Jelena Macan (AMACIZ), predsjednica 

2. doc. dr. sc. Ana Matin (AMAC-Alumni FAZ), član 

3. Asja Ostrogović, mag. pharm. (AMA-FBF), član 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Na temelju čl. 23. Statuta Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu 
s Odlukom Skupštine Odluke Skupštine o razrješenju dosadašnjih te izboru novih 
dužnosnika Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu - ALUMNI UNIZG 
(Klasa: 605-01/17-08/3, Urbroj: 380-230/071-17-7) donesene na izbornoj sjednici Skupštine 
održanoj 30. lipnja 2017. (u daljnjem tekstu: Odluka Skupštine), na konstituirajućoj sjednici 



Časnog suda Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG 
održanoj 21. rujna 2017., Časni sud donosi  

Odluku 
o imenovanju predsjednika Časnog suda Saveza društava bivših studenata 

Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG 
 

I. 

Prof. dr. sc. Mirela Leskovac (AMACIZ) imenuje se predsjednicom Časnog suda Saveza 
društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG. 

II. 

U skladu s točkom 1. ove Odluke te Odluke Skupštine, utvrđuje se da Časni sud djeluje 
u sljedećem sastavu:  

1. prof. dr. sc. Mirela Leskovac (AMACIZ), predsjednica 

2. Olga Kolobarić, dipl. ing. (AMCA-TTF) 

3. dr. sc. Dubravka Pavišić Strache (AMA-FBF) 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad.3. 

Mario Šafran  je iznio svoj plan rada za sljedeću godinu dana u kojem je između ostalog naveo 
organizaciju dva predavanja, jedno od strane Mundusa, drugo od strane Domusa kao i 
potencijalne teme predavanja koje bi bile bi vezane uz alumni aktivnosti. Zamolio je članove 
Predsjedništva da razmisle i da na idućoj sjednici predlože teme koje bi mogle biti zanimljive. 
Prvo takvo predavanje planirano je za kraj ove godine, a drugo za proljeće iduće godine. 
Također je predložio da se sjednice Predsjedništva organiziraju 2-3 puta godišnje kod udruga 
koje nemaju svojih članova u Predsjedništvu Saveza i da se prva takva sjednica održi u 
mjesecu studenom kod AMACIZ-a.  

Također je najavio da će se na sljedećoj sjednici Predsjedništva donijeti odluka o članovima 
Uredništva Glasnika Saveza ALUMNI UNIZG. Osvrnuo se na izgled Glasnika i rekao da će on 
ostati u obliku u kojem je bio i do sada, međutim pokušati će se uvesti obavijesti u formi 
newslettera, a sve s ciljem evolucije komunikacije koja je u duhu današnjeg vremena. 

Paula Pavletić je rekla kako u smislu predstojećih projekata postoji ideja da na internetskim 
stranicama Alumni Unizg Saveza bude uvedena rubrika pod nazivom „Istaknuti alumni“ koja 
bi sadržavala životopise poznatih i uspješnih alumna Sveučilišta u Zagrebu, a koja bi se kroz 
vrijeme punila i nadograđivala sadržajima.  

Mario Šafran je rekao kako bi svakako želio da se nastavi projekt dodjele e-adresa s 
jedinstvenom domenom alumni.unizg.hr za alumne Sveučilišta u Zagrebu te zamolio g. 
Srećka Seljana da izvijesti o trenutnoj situaciji.  



Srećko Seljan izvijestio je da je jedna od početnih ideja bila da se napravi baza alumna kao 
način povezivanja, komunikacije i prenošenja informacija alumnima Sveučilišta u Zagrebu. 
Istaknuo je da je ta ideja odlično zaživjela, međutim na tome treba dalje raditi redakcija, ali sa 
sadržajem koji ne smije biti kopija Glasnika. Izvijestio je kako je sve informacije i zaduženja 
vezano uz taj projekt prenio novom predsjedniku AMAC Alumni FER doc. dr. sc. Leonardu 
Jelenkoviću.  

Obzirom na brojna pitanja novih članova Predsjedništva zaključeno je kako će Srećko 
Seljan za jednu od idućih sjednica Predsjedništva pripremiti kratku Power Point 
prezentaciju i pobliže objasniti na koji bi način bi uvođenje e-adresa trebalo 
funkcionirati. Ukoliko će biti potrebno spreman je i organizirati radionicu za veći broj 
sudionika.  

Temeljem provedene rasprave, predsjednik Predsjedništva i Saveza prof. dr. sc. Mario Šafran 
predlaže sljedeći 

PLAN RADA PREDSJEDNIŠTVA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018. 

• SJEDNICE 
- održavanje sjednica jedanput mjesečno, a dva do tri puta godišnje u prostorijama 

alumni udruge koja nema svojeg predstavnika među članovima Predsjedništva 

• GLASNIK SAVEZA ALUMNI UNIZG 
- imenovanje novih članova Uredništva Glasnika 
- izdavanje Glasnika u prosincu 2017. i lipnju 2018. 
- po mogućnosti izdavanje Glasnika u elektroničkom obliku newsletter forme  

• PREDAVANJA 
- Organizacija predavanja o alumni aktivnostima (primjer dobre prakse) u 

12/2017. ili 2/2018. i 5/ ili 6/2018. (jedno predavanje u organizaciji pridruženih 
članova ako je moguće) 

• PROJEKT E-ADRESA S JEDINSTVENOM alumni.unizg.hr DOMENOM 
- Prezentacija projekta članovima Predsjedništva i po potrebni organizacija 

radionice za članove koji nisu uključeni u projekt 
- Nastavak projekta u cilju povećanja broja članova uključenih u projekt 
- Distribucija važnih informacija putem e-adresa s jedinstvenom domenom 

• MREŽNA STRANICA SAVEZA 

- Rad na proširenju sadržaja web stranice alumna rubrikom „Istaknuti alumni“ i 
ostalim sadržajima 

Zaključeno je da će se usvajanju Plana rada Predsjedništva za razdoblje 09/2017. – 
09/2018. pristupiti na sljedećoj sjednici Predsjedništva.  

 

Ad. 4.  

Hrvoje Brkić najavio je da će na Stomatološkom fakultetu 13. listopada biti okupljanje 
alumna generacije 1960.-1965. te je pozvao predsjednika Saveza da prisustvuje događanju 
ukoliko bude u mogućnosti.  



Helena Jasna Mencer je nove članove Predsjedništva ukratko informirala o svojem 
angažmanu kao predsjednice Saveza u osnivanju i aktivnostima Zaklade Sveučilišta u 
Zagrebu. Osnivanje Zaklade je inicirala bivša prorektorica Sveučilišta u Zagrebu, Ksenija 
Turković, a prof. Mencer je rekla kako je osobno vrlo nezadovoljna razvojem događanja 
vezano uz Zakladu. Zamolila je da se netko iz Predsjedništva dodatno angažira po pitanju 
Zaklade.   

 Mario Šafran je upozorio kako Zaklada formalno nije vezana uz Savez i svaki angažman po 
tom pitanju bi bio na volonterskoj bazi.  

Nada Čikeš istaknula je da su alumni značajni za rad Zaklade te smatra da ovo Predsjedništvo 
ima pravo i obvezu dalje se angažirati. Ujedno je predložila da se Upravu Sveučilišta u Zagrebu 
zamoli za više informacija vezanih uz rad Zaklade.  

Krunoslav Kovačević je predložio da prorektor Janjanin bude pravovremeno obaviješten o 
aktualnoj temi kako bi na iduću sjednicu Predsjedništva mogao doći sa konkretnijim 
informacijama o radu Zaklade.   

Mario Šafran smatra da je uključivanje jednog prorektora u rad Predsjedništva Saveza  u 
svojstvu njegova člana veliki napredak za rad Saveza, te smatra da će prorektor pomoći u svim 
budućim rješavanjima važnih pitanja.  

Slijedom provedene rasprave, predsjednik Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu prof. dr. sc. Mario Šafran predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza jednoglasno 
donose sljedeći  

ZAKLJUČAK 

 

Predsjedništvo Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu - ALUMNI 
UNIZG zatražiti će Upravu Sveučilišta više informacija o radu Zaklade Sveučilišta u 
Zagrebu. 

 

Mario Šafran sjednicu je zaključio u 15 sati, dok je iduću sjednicu Predsjedništva Saveza 
zakazao za srijedu, 25. listopada 2017. godine u 13 h. 

 

 

 

Prof. dr. sc. Mario Šafran, v.r. 

Predsjednik Predsjedništva i 
Saveza ALUMNI UNIZG 


