
ZAPISNIK          

5. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu, održane 22. ožujka 2018. s početkom u 14 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. Mladen Franz, dr. sc. Martina Kolar Billege, 
Paula Pavletić, Petra Lojen.  

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

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 4. sjednice Predsjedništva društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG; 

2. Izvješće o provedenim aktivnostima; 
3. Primanje u članstvo Saveza Hrvatskog društva bivših studenata i prijatelja 

Grafičkog fakulteta –AMAC GRF; 
4. Izdavanje potvrda u svrhu dokazivanja uvjeta za izbor u znanstveno-nastavna 

zvanje; 
5. Priprema redovite Skupštine Saveza ALUMNI UNIZG, 
6. Priprema Glasnika Saveza ALUMNI UNIZG; 
7. Razno. 

Ad.1. 

Predsjednik Mario Šafran predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza jednoglasno 
prihvaćaju zapisnik s 4. sjednice Predsjedništva Alumni UNIZG Saveza održane 31. 
siječnja 2018. 

Ad. 2.1. 

Mario Šafran osvrnuo se na predavanje „Kako pronaći i privući bivše studente u alumni 
organizacije“ koje je održano 8. veljače 2018. u auli Sveučilišta u Zagrebu i tom se prigodom 
zahvalio članovima Predsjedništva koji su potakli i pozvali ljude na predavanje, čime su 
uistinu doprinijeli uspješnoj realizaciji predavanja. Prof. Šafran je izvijestio da je u podlistu 
Jutarnjeg lista „Universitas“ objavljen članak o održanom predavanju, te najavio da će se i u 
narednim razdobljima nastaviti objavljivati vijesti vezane uz promicanje ključnih aktivnosti 
Saveza.  

Ad.2.2. 

Mario Šafran osvrnuo se na dogovor proizašao na posljednjoj sjednici Predsjedništva Saveza, 
koji se odnosi na sastanak sa rektorom, prof. Borasom, vezanom uz mogućnosti suradnje sa 
Zakladom Sveučilišta u Zagrebu i mogućnostima povezivanja s alumnima. Obzirom da je 
prof. Čikeš ranije izvijestila kako se prigodom 100 godina obilježavanja Medicinskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu razgovaralo o mogućnostima doniranja te postavilo pitanje rada 
Zaklade Sveučilišta u Zagrebu svrha sastanka je bila istražiti mogućnosti suradnje i 
povezivanja potencijalnih donatora sa samom Zakladom. Mario Šafran je izvijestio kako je 19. 
ožujka održan sastanak predsjednika, potpredsjednice prof. Čikeš i tajnice Saveza s rektorom 



prof. dr. sc. Damirom Borasom kojem se pridružio i prorektor red. prof. art. Mladen Janjanin 
– član Predsjedništva Saveza. Tijekom sastanka je rektor pozdravio spomenutu inicijativu i 
izvijestio da tijela Zaklade trenutačno rade na redefiniranju ciljeva rada Zaklade te će u lipnju 
biti u mogućnosti opširnije izvijestiti po tom pitanju. Istaknuo je da ukoliko postoji stvarni 
donator, isti će biti povezan sa tijelima Zaklade. Dobrom prilikom za kontakt s potencijalnim 
donatorima vidi u obilježavanju 350. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu koja će se održavati 
tijekom cijele sljedeće akademske godine.  

Ad.2.3.  

Mario Šafran izvijestio je da je kolegica Lojen uz pomoć grafičkog urednika Glasnika kolege 
Kulušića započela aktivnosti vezane uz pokretanje i izradu newslettera Alumna Sveučilišta u 
Zagrebu. Taj će newsletter predstavljati jedan od alata uspostave komunikacije sa 
potencijalnim alumnima kao i poboljšanja komunikacije sa postojećim članovima alumni 
udruga. Putem newsleterra će se obavještavati o novostima vezanim uz rad i djelovanje 
Saveza,  alumni udruga te Sveučilišta u Zagrebu. Prof. Šafran je zamolio članove 
Predsjedništva da iznesu svoje mišljenje i prijedloge o korištenju ostalih kanala 
komunikacije, kao što su to društvene mreže kao potencijalan način uspostavljanja i 
održavanja kontakata sa zainteresiranom javnošću. 

Mladen Franz je istaknuo da je Udruga AMAC FSB, na društvenoj mreži LinkedIn osnovala 
grupu čiji članovi mogu biti samo osobe koje su diplomirale na Fakultetu strojarstva i 
brodogradnje. Osoba postaje član grupe tek nakon provjere je li uistinu diplomirala na FSB-
u. Objasnio je da se objave vezane uz aktivnosti AMAC FSB-a istovremeno objavljuju i na 
službenoj stranici Udruge kao i na LinkedIn-u. Prof. Franz ključnim smatra korištenje 
društvenih mreža u svrhu promicanja i popularizacije aktivnosti alumni udruga pri čemu je 
neophodno često nadopunjavanje i ažuriranje web stranica novim vijestima i aktualnostima 
udruga.  

Mario Šafran istaknuo je da ukoliko Savez odluči prihvatiti takav pristup i izraditi grupu na 
toj društvenoj mreži, kao prepreku vidi nemogućnost provjeravanja istinitosti podataka o 
tome je li osoba uistinu diplomirala na Sveučilištu u Zagrebu.  

Paula Pavletić osvrnula se na newsletter i istaknula da je potrebno odrediti sadržaj vijesti 
koje će se slati kao i učestalost slanja istih. Također je naglasila da je važno poticati Udruge da 
redovito izvještavaju o svojim aktivnostima kako bi se dio tih vijesti mogao putem 
newslettera dalje prosljeđivati ostalim alumnima. 

Hrvoje Brkić podržao je prijedlog korištenja LinkedIn-a budući da društvene mreže vidi kao 
dobar način komuniciranja, oglašavanja i umrežavanja.  

Zaključeno je kako će se otvoriti profil Saveza na LinkedIn-u, a članovi će se primati u 
grupu nakon što dostave podatak  kada su i na kojem fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
diplomirali. Budući da provjera nije moguća, zainteresirani će se u grupu primati „na 
povjerenje“. 

Ad.2.4. 

Paula Pavletić izvijestila je da je sukladno zaključku proizašlom na prošloj sjednici 
Predsjedništva, kontaktirala AMCA-u Paris radi dogovora oko konkretnih aktivnosti vezanih 
uz organizaciju mogućeg sastanka Predsjedništva u Parizu. U telefonskom razgovoru g. 
Domijan je predložio da se sastanak održi tijekom obilježavanja obljetnice AMCA Paris, ali je 



rekao da zbog organizacijskih razloga ove godine to nije moguće. Predložio je da 
Predsjedništvo osmisli i ponudi konkretne aktivnosti vezano uz posjet Parizu.  

Ad.3. 

Mario Šafran izvijestio je članove Predsjedništva da je pristigla sva potrebna dokumentacija 
Hrvatskog društva bivših studenata i prijatelja Grafičkog fakulteta – AMAC GRF za primanje 
u članstvo Saveza. Podsjetio je da se kod prijašnjih primanja u članstvo Saveza, dokumentacija 
koju bi udruge poslale, nije prosljeđivala članovima Predsjedništva, već bi tajnica Saveza 
pregledala pristigle obrasce te temeljem istih utvrdila zadovoljavaju li uvjete primanja u 
članstvo Saveza. 

Temeljem provedene rasprave i članka 19., stavak 1.  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 primanju u članstvo Saveza društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG 

I. 

Utvrđuje se da je Hrvatsko društvo bivših studenata i prijatelja Grafičkog fakulteta – 
AMAC GRF dostavilo svu potrebnu dokumentaciju za primanje u članstvo Saveza 
ALUMNI UNIZG  u skladu sa čl. 9. Statuta Saveza društava bivših studenata Sveučilišta 
u Zagrebu. 

II. 

Društvo iz točke I. ove Odluke prima se u Savez društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu – ALUMNI UNIZG.  

III. 

Ova Odluka upućuje se na potvrđivanje Skupštini ALUMNI UNIZG Saveza. 

  

Ad.4. 

Mario Šafran je izvijestio kako je u prosincu 2017. donesena nova Odluku Rektorskoga zbora 
o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora ili reizbora u 
znanstveno-nastavna zvanja u kojoj stoji da se za napredovanje uvodi uvjet sudjelovanja u 
vođenju alumni udruga što podrazumijeva i članstvo u sveučilišnom tijelu zaduženom za 
alumne. Obzirom da je pristigla molba Anite Tarbuk, koja je od 2009.-2012. godine bila član 
Časnoga suda Saveza, te budući da ista bira u zvanje izvanrednog profesora, potrebna joj je 
potvrda koja potvrđuje da je bila član istog.   

Utvrđeno je da je predsjednik Predsjedništva i Saveza ALUMNI UNIZG ovlaštena osoba 
za potpisivanje potvrda o članstvu u tijelima Saveza.  
 

Ad.5. 

Mario Šafran je predložio da Predsjedništvo odredi datum održavanja sljedeće Skupštine 
Saveza. Uobičajeno se Skupština, zbog članova iz inozemstva, održava krajem lipnja ili 
početkom srpnja te su članovi Predsjedništva jednoglasno odlučili da će se Skupština Saveza 



ALUMNI UNIZG, održati 5. srpnja 2018. godine, u auli Sveučilišta u Zagrebu. Ujedno, prof. 
Šafran je naglasio da je potrebno usuglasiti se o temi predavanja koje će biti održano nakon 
Skupštine. Istaknuo je da bi jedna od potencijalnih tema predavanja bila vezana uz AAI 
identitet, a kao drugi prijedlog vidi mogućnost da se pronađe i zaduži osoba iz Mundusa koja 
bi održala predavanje o alumni aktivnostima u inozemstvu. Ujedno je zamolio članove 
Predsjedništva da do sljedeće sjednice razmisle o potencijalnim temama predavanja za 
Skupštinu.  

Ad.6 

Mario Šafran je podsjetio da Glasnik Saveza uobičajeno izlazi u lipnju te ponovio svoju 
najavu uvođenja gosta-urednika iz redova članova Predsjedništva za naredne brojeve 
Glasnika. Stoga je predložio da u sljedećem, 26. broju Glasnika, dr. sc. Martina Kolar-Billege 
preuzme ulogu gosta-urednika. Ujedno je zamolio članove Predsjedništva da podsjete 
članove svojih Udruga na pravovremenu pripremu i dostavu tekstova za Glasnik. Uz tiskanu 
verziju Glasnika, od sljedećeg broja isti će se slati putem newslettera i LinkedIn-a. Prof. Šafran 
je predložio da jedan od priloga sljedećeg broja Glasnika bude obavijest o obilježavanju 350. 
obljetnice Sveučilišta.  

Paula Pavletić predložila je datum 15. svibanj kao rok do kojeg se mogu slati tekstovi za 
Glasnik. 

Mladen Franz rekao je da će napisati članak o dodjeli godišnjih nagrada mladim 
znanstvenicima i umjetnicima koje dodjeljuje Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih 
znanstvenika u Zagrebu.  

Hrvoje Brkić i Anđelka Bedrica su također najavili pripremu tekstova o aktivnostima svojih 
alumni udruga.  

Ad.7. 

Hrvoje Brkić najavio je obilježavanje 70 godina studija stomatologije/ dentalne medicine na 
Sveučilištu u Zagrebu koje će se održati u mjesecu rujnu i na kojem će prisustvovati i prvi 
diplomirani doktor dentalne medicine Sveučilišta u Zagrebu. Shodno tome, tom prigodom 
bi mu, kao prvom doktoru dentalne medicine, voljeli uručiti posebnu plaketu na razini 
sveučilišta, budući da je plaketu Stomatološkog fakulteta već dobio prije nekoliko godina.  
Prof. Brkić je priupitao postoji li praksa da Sveučilište dodjeljuje takve plakete ili da mu se 
plaketa dodijeli na razini Saveza. Zaključeno je kako će se prof. Brkić raspitati na Rektoratu te 
donijeti odluku u skladu sa odgovorom s Rektorata.  

Mario Šafran je zaključio sjednicu u 15:30 sati te je dogovoreno da će se termin sljedeće 
sjednice Predsjedništva Saveza utvrditi naknadno.  

 
 

Prof. dr. sc. Mario Šafran 

Predsjednik Predsjedništva i 
Saveza ALUMNI UNIZG 

 

 

 


