
ZAPISNIK 

7. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu, održane 06. lipnja 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, prof. emer. dr. sc. 
Nada Čikeš, 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: Krešimir Mustapić, 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 6. sjednice Predsjedništva društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG; 

2. Izvješće o provedenim aktivnostima; 
3. Primanje u članstvo Saveza Udruge bivših studenata Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu; 
4. Priprema redovite Skupštine Saveza ALUMNI UNIZG, 
5. Razno.  

Ad.1. 

Predsjednik Mario Šafran predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza jednoglasno 
prihvaćaju zapisnik s 6. sjednice Predsjedništva Alumni UNIZG Saveza održane 25. 
travnja 2018. 

Ad.2.  

U okviru ove točke Mario Šafran izvijestio je o provedenim aktivnostima od posljednje 
sjednice Predsjedništva Saveza, te zahvalio svima koji su poslali svoje članke i novosti koji će 
se objaviti u sljedećem broju Glasnika, a vezane su uz rad i djelovanje udruga. Ujedno je 
zahvalio Martini Kolar-Billege što je prihvatila biti gost-urednik ovoga broja Glasnika te je 
napravila lekturu tekstova koji će biti objavljeni u Glasniku te napisala Uvodnik. Mario Šafran 
najavio je i rekao da će krajem mjeseca lipnja Glasnik biti tiskan te će se podijeliti na Skupštini 
Saveza.   

Mario Šafran iskoristio je prigodu i čestitao Anđelki Bedrici na izboru za predsjednicu 
Udruge AMA FBF. Također je izvijestio da je zajedno sa Paulom Pavletić sudjelovao na 
Izvanrednoj skupštini Hrvatskog društva bivših studenata i prijatelja Grafičkog fakulteta – 
AMAC GRF, organiziranoj s ciljem privlačenja novih članova u Udrugu, ali i povodom njihova 
nedavnog primanja u Savez. Na sjednici su među ostalima uzvanicima prisustvovale brojni 
alumni toga fakulteta iz gospodarstva.   

Mario Šafran je potom izvijestio o održanom sastanku sa ravnateljem Srca, gospodinom 
Zoranom Bekićem vezanom uz prijedloge koji su proizašli na posljednjoj sjednici 
Predsjedništva. Naime, jedan od spomenutih prijedloga veže se uz mogućnost zadržavanja 
AAI identiteta studenata nakon njihova diplomiranja, a u svrhu zadržavanja kontakta sa 
istima. Mario Šafran je prenio da je gospodin Bekić objasnio da je AAI identitet reguliran 
Europskim zakonima koji propisuju da osoba može imati AAI identitet samo za vrijeme dok 



je član akademske zajednice, odnosno nakon što diplomira ili profesor ode u mirovinu, 
automatizmom ga gubi. Stoga je neizvediv prijedlog da osobi ostaje AAI identitet nakon što 
ista diplomira. Kao drugi prijedlog pojavila se mogućnost da se senatskom odlukom 
sastavnice obvežu Savezu dostavljati službene e-adrese svojih studenata završnih godina 
studija, kako bi ih se potom moglo informirati o mogućnosti korištenja adrese s jedinstvenom 
alumni domenom. Vezano uz ovaj prijedlog gospodin Bekić je rekao da postoji mogućnost da 
Srce preko ISVU-a (Informacijski Sustav Visokih učilišta RH) „povuče“ te adrese, uz 
prethodno donesenu odluku Senata. Smatra da je to mnogo jednostavniji način, budući da 
tada Savez ne bi morao tražiti od sastavnica da one kontinuirano šalju adrese studenata. 

Paula Pavletić u okviru ove točke je rekla da će prilikom slanja prvog newslettera biti 
uključena obavijest vezana uz Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka (GDPR) dok će prvi 
sadržaj koji će se njime slati biti vijest vezana uz novi broj Glasnika kao i poveznica na isti.  

Ad.3. 

Paula Pavletić izvijestila je članove Predsjedništva da je Udruga bivših studenata Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ispunila sve uvjete za primanje 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 Udruga bivših studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu -
Alumni Filozofskog fakulteta u Zagrebu, dostavila 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 u okviru ove točke osvrnuo se na Skupštinu Alumni UNIZG Saveza koja će se 
održati 05. srpnja 2018. godine te je predložio sljedeći program: 

1. Pozdravi uzvanika  

2. Izvješće o radu Predsjedništva Saveza u prvoj godini mandata  

3. Prihvaćanje Odluke o primanju novih članova u Savez ALUMNI UNIZG 

4. Panel-diskusija: Alumni – primjeri dobre prakse 

 



Sukladno prethodnim odlukama ovoga Predsjedništva, Skupština bi trebala potvrditi 
članstvo u Savezu trima novim udrugama: Grafičkoga fakulteta, Filozofskoga fakulteta i 
Arhitektonskoga fakulteta.  

Mario Šafran je vezano uz temu predavanja na Skupštini obrazložio je da obzirom na 
razgovor s g. Bekićem i nemogućnost zadržavanja AAI identiteta diplomiranim studentima 
smatra kako tema vezana uz elektroničko pronalaženje bivših studenata predložena na 
prošlom sastanku Predsjedništva treba biti drugačije definirana. Stoga predlaže da se umjesto 
predavanja održi panel-diskusija pod nazivom Alumni-primjeri dobre prakse na kojoj će 
predstavnici alumni udruga imati prilike razmijeniti iskustva posebno vezano uz dio 
privlačenja novih članova. Predlaže da preuzme moderiranje diskusijom te predlaže da 
panelisti budu predstavnici tri kategorije udruga prema duljini postojanja: stare, srednje i 
nove udruge kao i predstavnik udruge iz inozemstva. Nakon provedene rasprave zaključeno 
je kako će Mario Šafran kontaktirati udruge AMACIZ, ALUMNI-AF i AMAC Toronto, dok će 
osobno predstavljati udruge srednje kategorije. Naglasio je da ovakav koncept sa nekoliko 
panelista omogućava interaktivniju atmosferu i kvalitetnu raspravu čiji je cilj izrada 
smjernica za daljnji razvoj. Također je istaknuo da će unaprijed pripremiti pitanja za raspravu 
te je zamolio članove Predsjedništva da ukoliko imaju određena pitanja ili smjernice, svakako 
predlože.  

Nada Čikeš pohvalila je spomenuti prijedlog i istaknula da je ključno da prilikom panel-
diskusije atmosfera bude interaktivna i pozitivna. Kao jedan od problema je istakla veoma 
nisku lojalnost završenih studenata prema Medicinskom fakultetu, što smatra lošim i 
zabrinjavajućim posebno obzirom na naobrazbu koju su studenti dobili na tome fakultetu. 

Mladen Franz kao jedno od potencijalnih pitanja za raspravu predložio pitanje članarina u 
udrugama, u smislu potencijalnih prednosti i nedostataka koje bi iste mogle imati na 
djelovanje udruga.  

Martina Kolar-Billege je dodala kako je na zadnjoj Skupštini AMAC-UF-a raspravljano o 
tome, međutim zaključak je da bi udruge, u slučaju da uvedu članarine, trebale svojim 
članovima ponuditi nešto zauzvrat.  

Anđelka Bedrica kao jednu od tema za panel-diskusiju predložila pitanje odnosa alumnija 
tj. alumni udruga i uprave matičnog fakulteta. Također je predložila da se unaprijed pripremi 
prijedlog mogućih smjernica za daljnji razvoj alumni aktivnosti.  

Mario Šafran zahvalio je na spomenutim prijedlozima i najavio da će članovima 
Predsjedništva poslati tematska pitanja i prijedloge vezane uz diskusiju te zamolio 
članove Predsjedništva da za iduću sjednicu Predsjedništva pripreme prijedlog 
smjernica za daljnji razvoj alumni aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu. 

Ad.5. 

Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

Mario Šafran je zaključio sjednicu u 15:30 sati a sljedeća Sjednica Predsjedništva Saveza 
zakazana je za srijedu, 04. srpnja 2018. u 14:30 h. 

 
 

Prof. dr. sc. Mario Šafran 

Predsjednik Predsjedništva i 
Saveza ALUMNI UNIZG 

 


