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ZAPISNIK 

 
 
Izborne Skupštine Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI 
UNIZG održanog 30. lipnja 2017. u auli Rektorata Sveučilišta u Zaggebu, Trg maršala Tita 
14, Zagreb. 
 
Petak, 30. lipnja 2017. 
Izborna skupština Saveza u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 30. 
lipnja 2017. od 10 do 14 sati. 
 
Nazočni: 
 
Ovlašteni članovi Skupštine: 

1. Mencer Helena Jasna, predsjednica Saveza ALUMNI UNIZG:  
2. i 3. AMAC-FAZ (Agronomski fakultet): Janječić Zlatko, Matin Ana 
4. i 5. AMCA ERF (Edukacijsko rehabilitacijski fakultet): Stančić Zrinjka, Katušić Ana 
6. i 7. Hrvatska udruga alumnija EFZG (Ekonomski fakultet): Krišto Jakša, Pelko Martina 
8. i 9. AMAC Alumni-FER (Fakultet elektrotehnike i računarstva): Jelenković Leonardo, 
Seljan Srećko 
10. i 11. AMACIZ (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije): Glasnović Antun, 
Leskovac Mirela 
12. AMAC FOI (Fakultet organizacije i informatike): Drabić Dejan 
13. i 14. AMAC-FSC (Fakultet prometnih znanosti): Babić Darko, Pavlin Stanislav 
15. AMAC FSB (Fakultet strojarstva i brodogradnje): Kalman Žiha 
16. i 17. AMA FBF (Farmaceutsko-biokemijski fakultet): Pavišić-Strache Dubravka, 
Bedrica Anđelka 
18. AMCA-Geof (Geodetski fakultet): Marendić Ante 
19. AMCA FA (Građevinski fakultet): Korlaet Željko 
20. DBS-KBF / AMAC-FTC (Katolički bogoslovni fakultet): Kraft Soić Vanda  
21. AMAMUZ (Medicinski fakultet): Čikeš Nada 
22. AMAC-RGNF (Rudarsko geološko naftni fakultet): Nakić Zoran 
23. i 24. AMAC SFZG (Stomatološki fakultet): Alajbeg Ivan, Brkić Hrvoje 
25. i 26. AMCA TTF (Tekstilno-tehnološki fakultet): Grancarić Ana Marija, Botteri Lea 
27. i 28. AMAC UF (Učiteljski fakultet): Kolar Billege Martina, Knežević Željka 
29. AMCA-Paris: Guberina Ljerka 
30. AMCA-Toronto: Mustapić Krešimir 
31. AMCA-Quebec: Padjen Ante 
32. AMAC-Deutschland: Brnetić Aleksandra 

 
Ostali prisutni: 

1. prof. dr. sc. Ivan Alajbeg (AMA SFZG) 
2. Iva Ćalić (AMAC SC) 
3. doc. dr. sc. Davor Boban - prodekan Fakulteta političkih znanosti 
4. Nikola Demarin (AMAC-Toronto) 
5. Prof. emer. dr. sc. Mladen Franz (AMAC FSB) 
6. Stjepan Gotal (AMCA-Toronto) 
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7. Vida Grosl (AMCA-Toronto) 
8. prof. dr. sc. Jasmina Havranek (AMAC Alumni-FAZ) 
9. prof. dr. sc. Vladimir Jambreković – dekan Šumarskog fakulteta 
10. dr. sc. Krunoslav Kovačević (AMACIZ) 
11. Petra Lojen, mag. oec., stručna suradnica u Alumni uredu, Rektorat  
12. Paula Pavletić, Tajnica Saveza ALUMNI UNIZG, Rektorat 
13. Lada Prišlić (AMAC SFZG) 
14. prof. dr. sc.Tanja Pušić (AMCA-TTF) 
15. Irena Stoper-Rektorat Sveučilišta 
16. prof. dr. sc. Mario Šafran (AMAC-FSC) 
17. prof.dr.sc. Krunoslav Šmit- dekan Arhitektonskog fakulteta 
18. prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga-prorekotor Sveučilišta u Zagrebu 
19. Ranka Štern (AMACIZ) 
20. Nevena Tudor, savjetnica ministrice kulture Republike Hrvatske 
21. Agata Vinčić (AMCA TTF) 
22. prof. dr. sc. Bruno Zelić, dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 

 
 
Ad 1)  
Sjednicom predsjeda predsjednica Saveza AMAC/AMCA prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer 
koja je otvorila sjednicu te u svoje ime kao i u ime Predsjedništva Saveza pozdravila sve 
uzvanike. Posebno je pozdravila goste iz inozemstva, izaslanika rektora Borasa, prorektora prof. 
dr. sc. Miljenka Šimpragu, kao i dekane koji su se odazvali pozivu na Skupštinu.  
 
Prof. emer. Helene Jasne Mencer predlaže, a Skupština jednoglasno usvaja sljedeći dnevni red:  

1. Otvaranje Skupštine i pozdravi gostiju 
2. Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica Saveza: Izvješće o radu 

Predsjedništva Saveza u dva mandata (2009.-2017.)  

3. Izvješća Nadzornog povjerenstva i Časnog suda Saveza 
4. Dodjela priznanja „Žarko Dolinar“ i posebih priznanja Predsjedništva Saveza 
5. Prihvaćanje Odluke o obnovi članstva u Savezu, prihvaćanje Odluke o provođenju 

izbora za tijela Saveza 
6. Predstavljanje kandidata za predsjednika Saveza i za članove Predsjedništva Saveza 

7. Izbor članova tijela Saveza 
8. Objava rezultata izbora 
9. Predavanje prof. dr. sc. Jasmine Havranek: Uloga alumni aktivnosti u boljem 

povezivanju visokog obrazovanja i tržišta rada  
10. Rasprava i zaključci 

 
U ime rektora prof. dr. sc. Damira Borasa skup je pozdravio prorektor za  inovacije, transfer 
tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga koji je 
posebno istaknuo važnost alumni zajednice za razvoj sveučilišta i njegovu promociju u zemlji i 
svijetu. Rekao je kako zajedničkim inicijativama možemo pomoći društvu te istovremeno 
poticati prepoznavanje znanosti i visokog obrazovanja kao temelja gospodarskoga i 
društvenoga razvoja Hrvatske. Istaknuo je važnost alumna u povezivanju sveučilišta sa 
gospodarskim sektorom I povezivanja studenta s budućim poslodavcima. Zaključio je da snaga 
i ugled našega sveučilišta leže i u uspješnosti naših alumna, koji su njegovi ambasadori u zemlji 
i inozemstvu. 
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Ad 2)  
Predsjednica Saveza prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer podnijela je Izvješće o radu 
Predsjedništva  Saveza u dva mandata (2009.-2017.). Izvijestila je da je u novom broju Glasnika, 
koji su uzvanici imali priliku prvi dobiti i vidjeti na Skupštini, objavljeno detaljnije Izvješće o 
radu Predsjedništva. Istaknula je da je Savez svake godine bio obvezan dostaviti izvješće 
Rektoratu koje se prihvaća na Senatu kao dio Izvješća o radu Uprave Sveučilišta u Zagrebu i slalo 
mjerodavnim državnim institucijama. Obzirom da njoj kao predsjednici i većini predsjedništva 
ističe mandat, drugi dio Izvješća obuhvaća kratku rekapitulaciju od 2009. do 2017. godine, dakle 
period u kojem je predsjedala Predsjedništvom. Prof. Mencer je jedan dio izvješća posvetila 
filantropiji i donatorstvu, ali i  Glasniku, elementu koji je vrlo značajan svjedok vremena u 
kojem je Predsjedništvo djelovalo. Ukratko se osvrnula na Izvješće za 2016. godinu vezano uz 
status članova Saveza s obzirom na novi Zakon o udrugama, ali i činjenicu da je postojeća 
dokumentacija članova bila nepotpuna i neusklađena sa novim Statutom Saveza. 
Podsjetila je da je na prethodnoj skupštini Saveza održanoj 25. listopada 2016. za 13 udruga 
obnovljeno članstvo, a 4 udruge su tom prilikom primljene u uvjetno članstvo te je najavila 
kako će kasnije Skupštini predložiti prihvaćanje Odluke Predsjedništva o primanju u članstvo 
za jednu novu udrugu, obnovu članstva u Savezu za 9 udruga te uvjetno članstvo za dvije 
udruge. Ukratko se osvrnula na 2009. godinu kada je na prijedlog tadašnjeg rektora prof. dr. sc. 
Alekse Bjeliša izabrana za Predsjednicu Saveza. Nakon što je stupila na tu dužnost osmislila je 
strategiju u kojoj su definirane vizija, misija,strateški ciljevi i mjere koje se u predviđenom 
razdoblju planiraju poduzeti. U suradnji sa Predsjedništvom Saveza napravljena je analiza jakih 
i slabih strana kao i povoljnih prilika i prijetnji kojima je ideja alumni postojanja i razvoja bila 
izložena. Pristutne je podsjetila na knjižica „Sabor Saveza AMAC/AMCA društava bivših 
studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu (umjesto Glasnika br. 17) u kojoj je detaljno 
analizirano ostvarenje postavljenih strateških ciljeva (od 2009.-2013.) kao i mjera uz pojedini 
strateški cilj, definiran je pojam zaslužni alumni i na toj su Skupštini dodijeljena priznanja 
zaslužnim alumnima Sveučilišta. Apelirali su na alumne kao neiskorištenu snagu Sveučilišta, 
pokrenuli zaspalu svijest o dobrobiti filantropije na Sveučilištu i započeli projekt uspostave 
elektroničke adrese s jedinstvenom domenom za alumne Sveučilišta u Zagrebu. Napomenula 
je da na toj Izbornoj Skupštini 2013. nije bio izglasan novi Statut i ta činjenica kao i novi Zakon 
o udrugama, donesen u lipnju 2014., odredili su u mnogome aktivnosti Predsjedništva odnosno 
udruga udruženih u alumni Savez u narednom periodu. Istaknula je da je Sabor ponovo sazvan 
2015. na kojem su nakon brojnih rasprava među članovima Predsjedništva i malobrojnih 
primjedbi usvojili novi Statut. Prof. Mencer je naglasila da je jedan od ciljeva njihova djelovanja 
bilo organizirati što više socijalnih kontakata među alumnima uz poticanje filantopskog i 
donatorskog ponašanja. Kako je navela, tijekom proteklog promatranog perioda organizirani su 
okrugli stolovi, podizana svijest o potrebi filantropije i donatorstva kao i promocija tih pojmove 
na svakom koraku, pa i u vidu tekstova u Glasnicima. Rekla je također da je osobno volontirala 
u tri Zaklade, dvije domaće i jednoj inozemnoj u svrhu stjecanja što više iskustva u zakladništvu 
i priređeno je sve za početak djelovanja Zaklade Sveučilišta u Zagrebu. Nakon što su prebrođene 
brojne prepreke, dočekan kraj mandata rektora Bjeliša, Zaklada je imala Statut, Upravitelja, 
Odbor povjerenika i Vijeće zaklade, novac od donatora na računu Sveučilišta i potpis 
predsjednika Uprave Privredne banke na ugovoru o suradnji banke i Sveučilišta na 
menadžmentu Zaklade i godišnjim donacijama. Naglasila je da je na ugovoru manjkao samo 
potpis novo-izabranog rektora s obzirom da je tako određeno pravnim dokumentima. 
Tranzicijsko izvješće o Zakladi je predano novoj upravi na Sveučilištu 2014. u kojem je bio 
naveden prijedlog daljnjih akcija. Profesorica Mencer je rekla da su očekivali i da i dalje očekuju 
očitovanje i suradnju, što više, zajedničko daljnje djelovanje. Istaknula je da vjeruje da je svima 
jasno da je uspješnost i brzina realizacije zacrtanoga plana bila određena stanjem u određenom 
trenutku, odnosno društveno-političkim i materijalnim uvjetima za vrijeme mandata 
Predsjedništva a ne samo entuzijazmom pojedinaca, volontera.  



                                                                                                                                                           

4 

 

S obzirom na to da se strategije pišu za razdoblje od pet, deset i više godina, može se zaključiti 
da strategija koja je napisana prije sedam godina aktualna je sve do danas.  
 
Skupština je jednoglasno prihvatila Izvješće o radu Predsjednice i Predsjedništva Saveza 
društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu.  
 
Ad 3)  
Mr. sc. Anđelka Bedrica izvijestila je da je temeljem članka 22. stavka 2. i članka 25. stavka 3. 
Statuta Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu (2015.) Nadzorno povjerenstvo 
u sastavu prof. dr. sc. Mislava Ante Omazića, Damira Markića, dipl. ing.i mr. sc. Anđelke Bedrice 
podnijelo Skupštini izvješće u kojem navodi da Nadzorno povjerenstvo nije uočilo 
nezakonitosti u radu Saveza i njegovih upravnih tijela, niti u primjeni i provedbi pravnih akata 
Saveza i odluka Skupštine. Također navode da ALUMNI UNIZG ne posjeduje imovinu, niti su 
ostvareni bilo kakvi prihodi od članarina, upisnina, dobrovoljnih priloga i slično. Sve 
eventualno nastale troškove snosi Rektorat Sveučilišta, čije su službe, u skladu sa statutom, 
zadužene za obavljanje financijskih poslova.  
 
Prof. dr. sc. Mirela Leskovac, u ime Časnog suda, koje je bilo u sastavu prof. dr. sc. Anđelka 
Gašpara, dr. sc. Dubravke Pavišić-Strache i prof. dr. sc. Mirele Leskovac, je izvijestila da je 
tijekom proteklog razdoblja, od 2013. do 2017. godine, AMAC Savez u potpunosti poslovao u 
skladu sa Statutom AMAC Saveza te da nije bilo potrebe za sastajanjem.  
 
Ad 4) 
Prof. emer. Helena Jasna Mencer je najavila da će točku dnevnog reda vezano uz dodjelu 
priznanja „Žarko Dolinar“ i posebih priznanja Predsjedništva Saveza voditi prof. emer. dr. sc. 
Mladen Franz.  
Prof. dr. sc. Mladen Franz istaknuo je da je ideja o uspostavi posebnih priznanja 
najuspješnjijim i najzaslužnijim alumnima za osnutak, razvoj i napredak alumni pokreta i 
alumni društava u Hrvatskoj i svijetu potekla od g. Nine Sydneya još na Saboru 2004. te je 
prihvativši takvu inicijativu Predsjedništvo Saveza odlučilo da se takvo priznanje nazove 
imenom prof. dr. sc. Žarka Dolinara, jednog od najaktivnijih promicatelja alumni ideje u svijetu 
i u Hrvatskoj. Izrada priznanja bila je povjerena kiparu Nikoli Vudragu, tada studentu 
Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Izvijestio je kako je Predsjedništvo 
Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 19. sjednici u akademskoj 
godini 2016/2017. održanoj 4. svibnja 2017. godine donijelo odluku o dodjeli priznanja s likom 
Žarka Dolinara kako slijedi:  

‐ prof. emer. dr. sc. Heleni Jasni Mencer priznanje „Žarko Dolinar“ u obliku medalje u 
bronci za obnovu i razvoj alumni djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu. Kako je naglasio 
prof. Mencer je prva i zasada jedina rektorica Sveučilišta u Zagrebu, a nakon početka 
rektorskog mandata započela je obnavljati i ponovno stvarati alumni pokret na 
Sveučilištu. Tijekom 8-godišnjeg mandata predsjednice Saveza i u suradnji s 
Predsjedništvom realizirala je brojne uspješne aktivnosti od kojih posebno treba 
istaknuti donošenje Strategije i novoga Statuta Saveza te poticanje društveno korisnog 
rada te filantropskog i donatorskog ponašanja. 

‐ prof. emer. dr. sc. Ani Mariji Grancarić priznanje „Žarko Dolinar“ u obliku plakete u 
bronci za promicanje alumni filozofije na Sveučilištu u Zagrebu. Prof. Grancarić je do 
umirovljenja bila redovita profesorica Tekstilno-tehnološkog fakulteta, a posebno je 
važan njezin rad u alumni pokretu na istome fakultetu.  

‐ Maji i Damiru Periniću priznanje „Žarko Dolinar“ u obliku plakete u bronci za 
promicanje hrvatske kulture u Francuskoj i obogaćivanje alumni pokreta na Sveučilištu 
u Zagrebu. U njihovo ime priznanje je preuzela gospođa Nevena Tudor Perković, 
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načelnica Sektora za razvoj kulture i umjetnosti. Maja i Damir Perinić svojim su radom, 
isticanjem i doprinosom u posljednjih 26 godina zaslužni za razvoj i napredak alumni 
društva AMCA-e Paris. Zalagali su se i doprinijeli da se Hrvatska i njezina kultura 
predstave i priznaju u Francuskoj, čime su sudjelovali u održavanju i obogaćivanju 
alumni pokreta Sveučilišta koje ih je školovalo, a time i radu Saveza. 

 Također, za iznimno zalaganje svojih članova, Predsjedništvo Saveza društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu, odlučilo je dodijeliti i posebna priznanja članovima Predsjedništva: 

‐ prof. emer. dr. sc. Željku Korlaetu (AMCA-FA) za iznimno zalaganje u procesu izrade 
novoga Statuta Saveza ALUMNI UNIZG te dugogodišnji doprinos razvoju alumni 
djelatnosti Saveza 

‐ mr. sc. Srećku Seljanu (AMAC-Alumni FER) za inicijativu i izniman angažman pri 
uvođenju e-adrese s jedinstvenom domenom za alumne Sveučilišta u Zagrebu te za 
dugogodišnji društveno korisni rad.  

Mr. sc. Srećko Seljan zahvalio je sa nekoliko prigodnih riječi u svoje ime i u ime dobitnika svih 
nagrada i priznanja.  

Ad 5) 
Paula Pavletić je izvijestila da temeljem Zakona o udrugama (NN 74/14), članka 9. Statuta 
Saveza bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu i odluke Predsjedništva Saveza od 3. ožujka 2016. 
i 18. listopada 2016., Predsjedništvo Saveza bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI 
UNIZG je na svojoj 20. sjednici održanoj 25. svibnja 2017. i sjednici održanoj 7. lipnja 2017. 
elektroničkim putem donijelo sljedeću odluku. 
Na prijedlog predsjednice Saveza prof. emer. dr. sc. Helene Jasne Mencer Skupština jednoglasno 
prihvaća sljedeću 

Odluku  

I. 

Prihvaća se primanje u članstvo Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu 
– ALUMNI UNIZG za sljedeće udruge: 

1. Društvo bivših studenata Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu (DBS-KBF / AMAC-FTC) 

II. 

Prihvaća se obnova članstva u Savezu društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu 
– ALUMNI UNIZG za sljedeće udruge:  

1. Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-FER) 

2. Hrvatska udruga inženjera Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u 
Zagrebu (AMAC FSB) 

3. Društvo prijatelja Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
(AMA-FBF) 

4. Društvo bivših studenata i prijatelja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu (AMAMUZ) 

5. Udruga bivših studenata i prijatelja Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu (AMA SFZG) 

6. Udruga diplomanata i prijatelja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
(AMAC-UFZG) 



                                                                                                                                                           

6 

 

7. Udruženje bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta (AMA Croaticae -  
Deutschland e. V.)  

8. Udruženje bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta (AMCA – Paris) 

9. Udruženje bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta (AMCA Quebec) 

 

III. 

Prihvaća se uvjetna obnova članstva u Savezu društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu – ALUMNI UNIZG za sljedeće udruge:  

1. Udruga bivših studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Alumni 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu) 

2. Udruženje bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta (AMAC - UK) 

Navedene udruge bit će primljene u Savez na prvoj sljedećoj Skupštini po primitku 
cjelokupne dokumentacije u skladu s člankom 9. Statuta Saveza.  

IV. 

Za sve zainteresirane udruge koje propisanu dokumentaciju dostave naknadno odluku 
o obnovi članstva ili primanju u Savez donijet će Predsjedništvo, a potvrditi Skupština 
na budućim redovitim sjednicama.  

 
Jelena Đuran, dipl. iur. izvijestila je da je Predsjedništvo Saveza ALUMNI UNIZG na sjednici 
održanoj 10. travnja 2017. donijelo Odluku 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. 
Temeljem iste Odluke ovlaštene udruge bile su dužne dostaviti popis osoba ovlaštenih za 
glasovanje na Izbornoj skupštini.  

Konstatirala je da pravo glasovanja na ovoj skupštini ostvaruje ukupno 43 osobe, od kojih je 
na Skupštini prisutno 32 osobe te su time ispunjeni uvjeti iz članka 16. Statuta Saveza o 
provođenju glasanja. Naglasila je da se izbor za tijela Saveza provodi tajnim glasovanjem na 
pet glasačkih listića.  

Izvijestila je da je Predsjedništvo imenovalo i Izborno povjerenstvo zaduženo za pravilno 
provođenje izbornog postupka u sastavu: dr. sc. Krunoslav Kovačević, Jelena Đuran, dipl. iur., 
Petra Lojen.  

Ad 6) 

Sukladno članku 18. Statuta Saveza, 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. 

Jedini kandidat za Predsjednika Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu bio 
je prof. dr. sc. Mario Šafran, redoviti profesor na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u 
Zagrebu a od 2009.-2017. član Predsjedništva Saveza ALUMNI UNIZG. Prigodno se obratio 
okupljenima i predstavio svoj dosadašnji rad i angažman posebice onaj koji se odnosi na 
alumni djelatnost. Prof. Šafran je istaknuo svoj kontinuirani rad na okupljanju alumna 
Sveučilišta u Zagrebu što kroz tekstove koje je pisao za Glasnik, ali i javnim nastupima i 
organiziranjem događanja u skladu s vizijom i misijom provođenja alumni aktivnosti Saveza 
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ALUMNI UNIZG. Kao dio svog programa rada najavio je intenziviranje suradnje Saveza sa 
Rektoratom u provođenju alumni aktivnosti, promicanje svijesti o filantropskom i 
donatorskom ponašanju prema matičnom sveučilištu, nužnost uključivanja alumna iz 
gospodarstva u organizaciju studentskih praksi, ali i zapošljavanje završenih studenata. 
Istaknuo je važnost jačanja suradnje Predsjedništva i članica Saveza, kao i sastavnica 
Sveučilišta pri organiziranju stručnih predavanja/tribina, planirani nastavak projekta 
unificirane alias adrese elektroničke pošte i jačanje procesa informiranja alumni domus i 
mundus zajednice  (u tiskanom i elektroničkom obliku).  

Kandidati za članove Predsjedništva bili su: mr. sc. Anđelka Bedrica (AMA-FBF), prof. dr. sc. 
Hrvoje Brkić (AMA-SFZG), prof. emer. dr. sc. Nada Čikeš (AMAMUZ), prof. emer. dr. sc. 
Mladen Franz (AMAC FSB), prof. dr. sc. Zlatko Janječić (AMAC Alumni-FAZ), dr. sc. Martina 
Kolar Billege (AMAC – UF), Damir Markić, dipl. ing. (AMACIZ) i prof. dr. sc. Tanja Pušić 
(AMCA-TTF).  

Kandidati za koordinatore bili su: Lamia Barbier Ruzdic, ing. arh., (AMCA-Paris), Krešimir 
Mustapić, dipl. ing., (AMCA-Toronto) i Aleksandra Brnetić, (AMA Croaticae Deutschland e. 
V. – za Europu). Konstatirano je da nema kandidata za Australiju i ostatak svijeta te je 
zaključeno da će se izbor provesti samo za dva koordinatora, za Europu i za Sjevernu i Južnu 
Ameriku.  

Prilokom predstavljanja koordinatora, kandidat iz AMCA-Toronto gospodin Krešimir 
Mustapić obratito se auditoriju i spomenuo neke od ispunjenih aktivnosti udruge AMCA-
Toronto kao npr. organiziranje predavanja eminentnih kanadskih i hrvatskih intelektualaca 
na Faculty Club-u University of Toronto, činjenicu da su zahvaljujući AMCA i-Toronto prije 
pet godina realizirali potpisivanje višegodisnjeg sporazuma izmedju Sveučilista u Zagrebu i 
Sveučilišta u Torontu pa organizirali hrvatske studije. Također je naglasio da je uspješno 
napravljena suradnja između Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Torontu što je za posljedicu 
imalo vraćanje hrvatskog jezika kao samostalnog kolegija na Sveučilište u Torontu na način 
da studenti iz Toronta odlaze na ljetni tečaj hrvatskog jezika u Split. Gospodin Mustapić 
pozvao je udruge i istaknuo važnost davanja zajedničkog doprinosa promociji kako 
sveučilišta, tako i kulture i jezika.  

Kandidati za članove Nadzornog povjerenstva bili su : izv. prof. dr. sc. Jelena Macan 
(AMACIZ), doc. dr. sc. Ana Matin (AMAC-Alumni FAZ), Asja Ostrogović, mag. pharm. 
(AMA-FBF), Agata Vinčić, dipl. ing. (AMCA-TTF) i prof. dr. sc. Kalman Žiha (AMAC FSB). 

Kandidati za Časni sud bili su: Olga Kolobarić, dipl. ing. (AMCA-TTF), prof. dr. sc. Mirela 
Leskovac (AMACIZ) i dr. sc. Dubravka Pavišić-Strache (AMA-FBF).  

Ad 7) i Ad 8) 

Za predsjednika Saveza izabran je prof. dr. sc. Mario Šafran, AMAC FSC (24 za, 6 protiv, 2 
nevažeća), a za članove Predsjedništva Saveza izabrani su: prof. emer. dr. sc. Nada Čikeš, 
AMAMUZ (24), mr. sc. Anđelka Bedrica, AMA-FBF (23), prof. emer. dr. sc. Mladen Franz, 
AMAC FSB (22), dr. sc. Martina Kolar Billege, AMAC-UF (21) i prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, AMA 
SFZG (20). U sastav Predsjedništva nisu izabrani: prof. dr. sc. Tanja Pušić, AMCA-TTF (16), 
Damir Markić dipl. ing., AMACIZ (13) i prof. dr. sc. Zlatko Janječić, AMAC Alumni-FAZ (12).  

*Kod izbora za članove Predsjedništva od ukupno 32 glasačka listića 1 je bio nevažeći. 

Za koordinatore su izabrani: Krešimir Mustapić, AMCA –Toronto (za Sjevernu i Južnu 
Ameriku) (31) i Lamia Barbier Ruzdic, AMCA-Paris (za Europu) (16). Za koordinatora nije 
izabrana Aleksandra Brnetić, AMA Croaticae Deutschland e. V., (15). 

*Kod izbora za koordinatore od ukupno 32 glasačka listića 1 je bio nevažeći.  
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Za članove Nadzornog povjerenstva izabrani su: izv. prof. dr. sc. Jelena Macan, AMACIZ (25), 
Asja Ostrogović, mag. pharm., AMA-FBF (20) i doc. dr. sc. Ana Matin, AMAC-Alumni FAZ 
(19), a nisu izabrani: prof. dr. sc. Kalman Žiha AMAC FSB, (15) i Agata Vinčić, dipl. ing., 
AMCA-TTF (11).  

Za članove Časnog suda izabrani su: Olga Kolobarić, dipl. ing., AMCA-TTF (31), prof. dr. sc. 
Mirela Leskovac, AMACIZ (31) i dr. sc. Dubravka Pavišić-Strache, AMA-FBF (30). 

Ad 9)  

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje održala 
je predavanje pod naslovom Uloga alumni aktivnosti u boljem povezivanju visokog 
obrazovanja i tržišta rada. Prof. Havranek ukratko je predstavila rad Agencije za znanost i 
visoko obrazovanje, kao jedine nacionalne agencije za osiguranje kvalitete. Osiguravanje i 
unapređivanje kvalitete te informiranje javnosti navedeni su kao neki od ciljeva prvog 
ciklusa akreditacije visokih učilišta. Neki od glavnih nalaza reakreditacije o povezanosti 
obrazovanja i tržišta rada jest da visoka učilišta uglavnom nisu uključivala vanjske dionike 
(alumnije, poslodavce) u izradu strateških dokumenata, ali isto tako niti u izradu novih i 
reviziju postojećih studijskih programa, kao i činjenicu da Centri za alumnije i Centri karijera 
u pravilu ne postoje ili su tek u osnivanju. Prof. Havranek je istaknula važnost uključivanja 
vanjskih dionika u izradu strateških dokumenta, redovitog revidiranja studijskih programa, 
kao i redovitog prikupljanja podataka o zapošljavanju i karijerama završenih studenata.  

Kako je prof. Havranek navela, značaj alumna i njihova djelovanja ogleda se u tome što oni 
predstavljaju važne modele sadašnjim studentima i često su najbolji izvor praktične podrške 
studentima na prijelazu iz svijeta obrazovanja u svijet rada, također su ambasadori visokog 
učilišta kako u zemlji tako i u inozemstvu. Izvješće Europske komisije iz 2011. uistinu 
zagovara razvoj sustavnije suradnje između akademskog i poslovnog sektora i pokazuje da su 
karijerni centri i alumni mreže najangažiranije ustrojstvene jedinice na visokim učilištima u 
pogledu suradnje s poslodavcima. Svrha karijernih centara jest omogućiti studentima 
uspješnije studiranje i bolje definiranje vlastitih obrazovnih ciljeva te omogućiti bolje 
povezivanje visokih učilišta i tržišta rada. Kako je prof. Havranek istaknula budući plan 
AZVO-a je drugi ciklus reakreditacije visokih učilišta sa naglaskom na ishodima učenja i 
učenju usmjerenom na studente i profesionalnom razvoju nastavnog osoblja. 

Prof. Ante Padjen osvrnuo se na predavanje prof. Havranek i istaknuo da je velik napredak 
vidljiv u tom području vrednovanja. Ipak, smatra da alumni kod nas nisu još uvijek 
iskorišteni na način na koji bi to mogli biti. Postavio je pitanje kako regrutirati alumne i zašto 
jedno Sveučilište ima 20 ili 30 alumni društava. 

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek istaknula je da je Agencija jedna od rijetkih mjesta gdje se 
politika uopće nije uplela i dopustila je struci da najkonstruktivnije i najkvalitetnije obavlja 
svoj posao, a sve to sa ciljem da naše diplome i naše visoko obrazovanje bude prepoznato 
svugdje u svijetu.  

Aleksandra Brnetić rekla je da ovakvi rezultati donose veliko samopouzdanje ljudima koji 
žive izvan Hrvatske, a tako bi trebale i ljudima u Hrvatskoj. Zaželjela je prof. Havranek i 
Agenciji puno sreće u daljnjem radu.  

Ad 10)  

Nakon pročitanih rezultata izbora novoizabrani predsjednik prof. dr. sc. Mario Šafran 
zahvalio je svima na ukazanom povjerenju. Rekao je da je svjestan odgovornosti posla koji je 
pred njim i da će učiniti sve što je u njegovoj moći da uz pomoć novog Predsjedništva budu 
odrađene aktivnosti koje će uroditi rezultatima, a ti rezultati bi trebali pokazati da alumni 
filozofija i alumni priča napreduje i ide u pravom smjeru. 
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Prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić istaknula je važnost održavanja veza, brze i pravovremene 
komunikacije između Predsjedništva Saveza i predsjednika samih udruga na fakultetima.  

Dejan Drabić, preporučio je da se stavi naglasak na način na koji bi se dao značaj alumnima. 
Istaknuo je da bilo par pokušaja s ciljem uključivanja što većeg broja alumna u djelovanje, ne 
samo onih vanjskih već i onih unutar fakulteta, djelatnika, osobito asistenata. Iz potrebe za 
mladim snagama koje bi se više aktivirale oko aktivnosti i privlačenja ostalih, organizirali su 
predstavljanja asistentima. Smatra da bi novo Predsjedništvo sa predsjednikom trebalo raditi 
na tome da se doda dodatna vrijednost u cilju uključivanja što većeg broja članova, ali isto 
tako i pokušati poboljšati marketinške aktivnosti da bi se važnost i značaj alumna utkala u 
svijest studenata. 

Svečana Sjednica zatvorena je intoniranjem sveučilišne himne Gaudeamus igitur nakon koje 
su se uzvanici uputili na zajednički ručak. 

 

Subota, 1. srpnja 2017. 

Održan je zajednički izlet sudionika Skupštine Saveza u Istru. Detaljniji prikaz izleta s fotografijama 
nalazi se u prilogu zapisnika i na mrežnim stranicama Saveza. 

 
 
Zapisničar:       Predsjedavajuća: 
 
Petra Lojen, v.r.          Prof. emer. dr. sc. Helena Jasna Mencer, v.r. 
 
 
Ovjerovitelji zapisnika: 
 
Dr. sc. Krunoslav Kovačević, v.r. 
 
Prof. emer. dr. sc. Mladen Franz, v.r.  


