
ZAPISNIK          

 

12. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu, održane 23. svibnja 2019. s početkom u 14:00 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. emer. dr. sc. Mladen Franz, Paula Pavletić, Petra 
Lojen.  

Ispričani: Krešimir Mustapić, prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, red. prof. art. Mladen Janjanin, doc. dr. 
sc. Martina Kolar-Billege. 

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

2. Izvješće o provedenim aktivnostima; 
3. Primanje u Savez Alumni UNIZG Udruge diplomanata Hrvatskih studija 

Sveučilišta u Zagrebu i Udruge bivših studenata i studentica Fakulteta 
političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu; 

4. Priprema Skupštine Saveza ALUMNI UNIZG 
5. Razno.  

Mario Šafran je na početku sjednice srdačno pozdravio prisutne članove Predsjedništva te im 
zahvalio na dolasku.  

Ad.1. 

Predsjednik Mario Šafran predlaže, a članovi Predsjedništva jednoglasno prihvaćaju 
zapisnik s 11. sjednice Predsjedništva Alumni UNIZG Saveza održane 13. ožujka 2019. 

Ad.2. Izvješće o provedenim aktivnostima  

U okviru ove točke Mario Šafran osvrnuo se na predavanje koje su u sklopu ciklusa Naša 
alumni priča 19. ožujka 2019. u auli Sveučilišta u Zagrebu održali izv. prof. dr. sc. Boris Vujčić, 
predsjednik alumni udruge Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i guverner 
Hrvatske narodne banke i Dina Levačić, studentica završne godine Edukacijsko-
rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i daljinska plivačica. Potom je zamolio 
članove Predsjedništva za njihovo mišljenje vezano uz održano predavanje, na što je Mladen 
Franz rekao da je predavanje bilo zanimljivo te je posebno pohvalio predavače koji su bili 
zanimljivi i inspirativni. Mario Šafran smatra da je ovakav oblik predavanja jedan od načina 
promoviranja alumni djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu te smatra da je odaziv na predavanje 
bio dosta loš, budući da je predavanju nazočilo 30-tak osoba.    

Mario Šafran nadalje je podsjetio da je 1. travnja u sklopu emisije Sveučilišni Zagreb na Z1 
televiziji gostovao na temu alumna Sveučilišta u Zagrebu, a u sklopu koje je bila prikazana i 
reportaža o održanom predavanju kao i razgovori sa predavačima te rektorom i 
predstavnicima nekih udruga. Vezano uz nastavak provedbe projekta dodjele e-adrese s 
jedinstvenom alumni domenom, izvijestio je da je trenutno 20-ak sastavnica dostavilo 
tražena odobrenja za povlačenje e-adresa studenata završnih godina, te će se njima poslati 
obavijest o mogućnosti dobivanja alumni adrese. Također je izvijestio da su izrađeni 
promotivni privjesci za ključeve koje će Savez prigodno, na određenim događanjima dijeliti 
članovima udruga i ostalim alumnima te je iste podijelio članovima Predsjedništva.  

Ad.3. Primanje u Savez Alumni UNIZG Udruge diplomanata Hrvatskih studija 
Sveučilišta u Zagrebu i Udruge bivših studenata i studentica Fakulteta političkih 
znanosti Sveučilišta u Zagrebu 



 
Mario Šafran na početku ove točke osvrnuo se na zaključak sa prošle sjednice Predsjedništva 
na kojoj se kod Odluke o primanju u Savez, raspravljalo o nazivu Udruge diplomanata 
Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, zbog sporne riječi „diplomanti“, međutim uvidom u 
nazive ostalih udruga, utvrđeno je da više njih u svom nazivu sadrži riječ „diplomanti“. 
Smatra da je pitanje naziva formalna stvar o kojoj odlučuje svaka udruga zasebno te ne postoji 
razlog da se udruga ne primi u Savez. 
 
Potom je izvijestio da su Udruga diplomanata Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i 
Udruga bivših studenata i studentica Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 
dostavile svu potrebnu dokumentaciju i ispunili sve uvjete za primanje u Savez. 
 
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 su: 

1. Udruga diplomanata Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu – AMAC-SC i 

2. Udruga bivših studentica i studenata Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u 
Zagrebu - Alumni FPZG 

dostavile svu potrebnu dokumentaciju za primanje u članstvo Saveza ALUMNI UNIZG 
u skladu sa čl. 9. Statuta Saveza ALUMNI UNIZG. 

II. 

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

III. 

Ova Odluka upućuje se na potvrđivanje Skupštini ALUMNI UNIZG Saveza. 

 
Ad.4. Priprema Skupštine Saveza ALUMNI UNIZG 
 
Mario Šafran je u okviru ove točke najavio kako je potrebno organizirati redovitu godišnju 
Skupštinu Alumni UNIZG Saveza. Predlaže da se Skupština održi u petak, 28. lipnja 2019. 
godine. Izvijestio je da su odrađeni pripremni razgovori vezani uz odabir potencijalnog 
predavača za predavanje koje će se održati nakon redovnog dijela Skupštine kojim bi se 
nastavio započeti ciklus „Moja/Naša alumni priča“. Slijedom toga, predložio je da predavanje 
održi gospodin Damir Vanđelić, alumnus Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u 
Zagrebu i trenutni predsjednik Uprave Croatia Osiguranja te kandidat za predsjednika 
Uprave Adris grupacija. Gospodin Vanđelić ima vrlo zanimljiv životni put te je od karijere 
strojara došao do pozicije top-menadžera. Potom je zamolio članove Predsjedništva za 
mišljenje ili druge prijedloge za predavanje.  
 
Članovi Predsjedništva složili su se da je prijedlog Marija Šafrana zanimljiv, ali obzirom da 
se Skupština Saveza organizira u akademskoj godini u kojoj se ujedno i obilježava 350-ta 
obljetnica Sveučilišta u Zagrebu, složili su se da bi bilo prikladnije organizirati predavanje 



vezano uz povijest i razvoj Sveučilišta u Zagrebu. Predavanje bi mogla održati prof. dr. sc. 
Mirjana Polić Bobić, budući da ona već nekoliko mjeseci radi na monografiji Sveučilišta u 
Zagrebu te je upućena u materiju. Također, predloženi datum, 28. lipnja nije najbolji, budući 
da se neposredno prije tog datuma obilježavaju neki državni praznici, te su to neradni dani, 
velika je mogućnost da se na predavanje ne odazove zadovoljavajući broj ljudi. Stoga je bolji 
termin Skupštine početak mjeseca srpnja.  
 
Mario Šafran zahvalio je na sugestijama te rekao kako će točan termin predavanja i Skupštine 
dogovoriti u skladu s raspoloživosti prof. Polić Bobić. 
 

Ad.5. Razno 

Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

Mario Šafran zaključio je sjednicu u 15.30 sati.  

 

Prof. dr. sc. Mario Šafran 

Predsjednik Predsjedništva i 
Saveza ALUMNI UNIZG 


