
ZAPISNIK 

2. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu, održane 25. listopada 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, dr. sc. Martina Kolar Billege, Paula Pavletić, Petra Lojen 

Ispričani: prof. emer. dr. sc. Nada Čikeš, Krešimir Mustapić, prof. emer. dr. sc. Mladen Franz, 
red. prof. art. Mladen Janjanin 

Bilješku sastavile: Petra Lojen i Paula Pavletić 

Sjednicu je otvorio predsjednik Saveza ALUMNI UNIZG Mario Šafran i zahvalio svima na 
dolasku. Predsjednik predlaže, a prisutni jednoglasno prihvaćaju sljedeći dnevni red:  

1. Prihvaćanje zapisnika konstituirajuće (1.) sjednice Predsjedništva društava 
bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG; 

2. Obavijesti; 
3. Usvajanje Plana rada Predsjedništva ALUMNI UNIZG Saveza za akademsku 

godinu 2017./2018.; 
4. Prijedlog za imenovanje savjetnika Predsjedništva; 
5. Prijedlog članova Uredništva Glasnika Saveza; 
6. Razno. 

Ad.1. 

Predsjednik Mario Šafran predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza jednoglasno prihvaćaju 
zapisnik s 1. (konstituirajuće) sjednice Predsjedništva AMAC Saveza održane 21. rujna 2017. 

Ad.2.  

Mario Šafran osvrnuo se na zaključak sa prošle sjednice u kojem je rečeno da će 
Predsjedništvo ALUMNI UNIZG Saveza zatražiti Upravu Sveučilišta više informacija o radu 
Zaklade Sveučilišta u Zagrebu. Shodno tome, organiziran je sastanak s rektorom prof. dr. sc. 
Damirom Borasom na kojem je, između ostaloga, prenesena molba Predsjedništva za više 
informacija o radu Zaklade. Zaključeno je da će predsjednik Saveza uputiti službeni dopis sa 
molbom da se dostave podaci o radu Zaklade što je i napravljeno, međutim odgovor se još 
čeka.  

Mario Šafran izvijestio je, da je kao Predsjednik ALUMNI UNIZG Saveza sudjelovao na 
obilježavanju Dana Učiteljskog fakulteta i tom prilikom održao kratak govor, što mu 
predstavlja obavezu, ali i zadovoljstvo.. Također, prisustvovao je i okupljanju prve generacije 
studenata Stomatološkog fakulteta, nakon što se isti odvojio od Medicinskog fakulteta te je 
općenito pozdravio ovakvu aktivnost alumni udruga.  

Martina Kolar Billege istaknula je da, iako je Udruga diplomanata i prijatelja Učiteljskog 
fakulteta u Zagrebu AMAC-UF postojala od ranije, nikada nije zaživjela i stoga joj je posebno 
drago što je prof. Šafran svojim dolaskom uveličao taj skup. 

Mario Šafran se osvrnuo na jednu od stavki iz Plana rada Predsjedništva koja se tiče 
organizacije predavanja planiranog za početak veljače 2018. Tijekom razgovora s rektorom 
Borasom razgovaralo se i o aktivnostima udruge Filozofskoga fakulteta te modela koji su 
razvili za praćenje svojih studenata. Iz tog je razgovora niknula ideja da izv. prof. dr. sc. Davor 



Lauc, tajnik Udruge Filozofskog fakulteta, održi predavanje o mogućnostima i alatima koji bi 
mogli pomoći pri traženju bivših studenata cijelog Sveučilišta, a u svrhu boljeg umrežavanja 
istih. Drugi dio predavanja održao bi mr. sc. Srećko Seljan o projektu e-adresa s jedinstvenom 
@alumni.unizg.hr domenom. Prof. Šafran će obaviti dalje razgovore vezano uz organizaciju 
predavanja.  

Ad.3. 

Mario Šafran je rekao kako je temeljem rasprave na prošloj sjednici, članovima 
Predsjedništva dostavljen prijedlog Plana rada Predsjedništva Saveza za 2017./2018. ak. 
godinu, te je zamolio komentare prisutnih. 

Anđelka Bedrica smatra da plan nije dovoljno ambiciozan te je predložila da se isti cjelovitije 
uskladi sa misijom, vizijom i strategijom i da se nadopuni određenim aktivnostima u cilju 
bolje promocije alumna. 

Martina Kolar-Billege rekla je da joj se predloženi plan rada, naprotiv, čini vrlo ambiciozan; 
često održavanje sjednica, posao oko uređivanja Glasnika kao i vrijeme koje je potrebno 
uložiti u organizaciju predavanja su aktivnosti koje, ako se žele odraditi i realizirati kvalitetno, 
zahtijevaju mnogo uloženog vremena i truda.  

Na pitanje Hrvoja Brkića kakva je komunikacija sa članovima Mundus udruga, Paula 
Pavletić je rekla je da se aktivnost Mundus udruga dosta smanjila, pa su neke i prestale sa 
radom, a one aktivne imaju rijetku i povremenu komunikaciju sa Savezom, u skladu sa 
potrebama.  Najaktivnije udruge su AMCA-Paris koja je u većoj mjeri orijentirana na kulturne 
aktivnosti i događanja, dok je djelovanje udruge AMCA-e Toronto vrlo aktivno i najbliže 
stvarnim alumni aktivnostima.  

Mario Šafran istaknuo je da su aktivnosti udruga u inozemstvu više vezane uz povezivanje 
na nacionalnoj razini, tj. način okupljanja Hrvata u dijaspori, negoli uz same aktivnosti 
povezane sa Sveučilištem, uz iznimku AMCA Toronto koje je svojim aktivnostima pomogla 
osnivanju studija hrvatskoga jezika i kulture na Sveučilištu u Torontu.   

Hrvoje Brkić predložio je da se vezano uz jačanje promotivnih aktivnosti, u podlistu 
Jutarnjeg lista „Universitasu“ objavi kratak tekst o alumnima kojim bi se šira zajednica 
informirala o radu Saveza, a uz koji bi stajala obavijest o održavanju predavanja u veljači 2018. 
Rekao je da bi bilo korisno organizirati zajednički sastanak predsjednika alumni udruga, kako 
bi došlo do razmjene potrebnog iskustava što bi potencijalno moglo utjecati na aktivnije 
bavljenje alumni aktivnostima i bolje povezivanje alumna.  

Paula Pavletić je napomenula da je prilika za sastanak predsjednika udruga Skupština koja 
se održava jedanput godišnje te bi tada trebalo dobro razmisliti o temama za raspravu i 
organizirati neku vrstu okruglog stola na temu izmjene iskustava u alumni djelatnostima 
udruga. Predložila je da se u plan rada uz već nabrojane aktivnosti kao dodatnu točku navedu 
i promotivne aktivnosti ALUMNI UNIZG Saveza. 

Mario Šarfan je zaključio kako će doraditi prijedlog Plana rada Predsjedništva Saveza za 
2017./2018. ak. godinu koji bi Predsjedništvo moglo usvojiti na sljedećoj sjednici.  

Ad.4.  

Mario Šafran je predložio da Predsjedništvo imenuje savjetnike koje bismo konzultirali 
vezano uz posebne teme te je za te funkcije predložio troje članova bivšeg Predsjedništva: 
prof. emer. dr. sc. Helenau Jasnu Mencer za strateška pitanja, mr. sc. Srećka Seljana za e-adrese 



s jedinstvenom alumni domenom i dr. sc. Krunoslava Kovačevića za pitanja vezna uz Glasnik 
Saveza.  

Anđelka Bedrica je izrazila sumnju da je Predsjedništvo ovlašteno imenovati savjetnike, na 
što je Paula Pavletić odgovorila da se o toj temi već konzultirala s pravnicom Sveučilišta u 
Zagrebu koja je potvrdila da je temeljem članka 19., stavak 1., alineja 12. Statuta 
Predsjedništvo ovlašteno imenovati odbore, povjerenstva, uredništva i slično, te se savjetnik 
Predsjedništva može svesti pod stavku „slično“ te odredbe.  

Temeljem provedene rasprave i članka 19., stavak 1., alineja 12. Statuta Saveza društava bivših 
studenata Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Predsjedništva i Saveza prof. dr. sc. Mario Šafran 
predlaže, a članovi Predsjedništva jednoglasno donose sljedeću  

ODLUKU 

o imenovanju savjetnika Predsjedništva Saveza društava bivših studenata  
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG 

I. 

Prof. emer. dr. sc. Helena Jasna Mencer imenuje se savjetnicom za strateška pitanja  

II. 

Dr. sc. Krunoslav Kovačević imenuje se savjetnikom za izdavaštvo  

III. 

Mr. sc. Srećko Seljan imenuje se savjetnikom za projekt uvođenja e-adresa s 
jedinstvenom alumni.unizg.hr domenom  

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

Ad.5. 

Mario Šafran je podsjetio kako Savez uobičajeno izdaje Glasnik dva puta godišnje, i to u 
lipnju i prosincu. Kako je potrebno što prije pristupiti pripremi novoga broja Glasnika 
potrebno je imenovati nove članove Uredništva Glasnika.  

Temeljem članka 19., stavak 1., alineja 12.  Statuta Saveza društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Predsjedništva i Saveza prof. dr. sc. Mario Šafran predlaže, 
a članovi Predsjedništva jednoglasno donose sljedeću  

ODLUKU 

o imenovanju članova uredništva Glasnika Saveza društava bivših studenata  
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG 

 
I. 

Za članove uredništva Glasnika Saveza ALUMNI UNIZG imenuju se:  

1. prof. dr. sc. Mario Šafran, glavni urednik 

2. Paula Pavletić,  član, 



3. dr. sc. Krunoslav Kovačević, član, 

4. Ante Kulušić, grafički urednik 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Mario Šafran istaknuo je, da budući je on, po funkciji Predsjednika Saveza i predsjednik 
uredništva Glasnika, predložio je da  se u sljedećim brojevima Glasnika članovi 
Predsjedništva izmjenjuju u ulozi gosta urednika, što su prisutni članovi Predsjedništva 
prihvatili.  

Paula Pavletić je predložila da 20. studeni bude rok do kojeg udruge mogu poslati svoje 
priloge za Glasnik. Nabrojala je teme koje predlaže da se uvrste u sljedeći broj Glasnika: 
Izvještaj sa Izborne Skupštine, predstavljanje članova novoga Predsjedništva, vijesti iz udruga 
Domus i Mundus kao i vijesti sa Sveučilišta. U rubrici In memoriam prisjetili bismo se 
akademika Vladimira Stipetića, istaknutog ekonomista i nekadašnjeg rektora Sveučilišta u 
Zagrebu. 

Ad.6. 

Mario Šafran zamolio je da se dogovorom utvrdi vrijeme održavanja sljedećih sjednica koje 
najviše odgovara većini. Odlučeno je da će se sjednice održavati srijedom u 14 sati. Uredništvo 
bi se sastalo krajem mjeseca studenoga, dok je sljedeća sjednica Predsjedništva najavljena za 
mjesec prosinac, a točan datum će se naknadno definirati. 

Mario Šafran zaključio je sjednicu u 15 sati. 

 

 
Prof. dr. sc. Mario Šafran 

Predsjednik Predsjedništva i 
Saveza ALUMNI UNIZG 

 

 

 

 

 


