
ZAPISNIK          

 

13. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu, održane 02. srpnja 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. dr. sc. Hrvoje Brkić, prof. emer. dr. sc. Mladen Franz, 
doc. 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 12. sjednice Predsjedništva društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG; 

2. Izvješće o provedenim aktivnostima; 
3. Priprema Skupštine Saveza ALUMNI UNIZG; 
4. 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 12. sjednice Predsjedništva Alumni UNIZG Saveza održane 23. svibnja 2019. 
godine. 

Ad.2. Izvješće o provedenim aktivnostima  

U okviru ove točke Mario Šafran rekao je da je ova sjednica Predsjedništva sazvana ponajprije 
ususret održavanju redovite Skupštine Saveza ALUMNI UNIZG, 8. srpnja 2019. u 14 sati u auli 
Rektorata Sveučilišta u Zagrebu o kojoj će više riječi biti pod točkom 3. 

Ad.2.1.  

Mario Šafran rekao je da je 10. lipnja obilježen Dan arhiva Sveučilišta u Zagrebu tijekom kojeg 
je prikazana izložba svih dokumenata i tiskovina Sveučilišta u Zagrebu u okviru kojeg je 
predstavljen Glasnik Saveza. Nakon izložbe održano je predstavljanje povijesti i arhivske 
baštine Sveučilišta u Zagrebu. U okviru programa predsjednik Saveza Mario Šafran održao je 
predavanje „Povijest Sveučilišta kroz djelovanje Saveza društava bivših studenata Sveučilišta 
u Zagrebu – ALUMNI UNIZG”. Ujedno je izvijestio da je 27. lipnja nazočio predstavljanju 
AMCA-e Toronto Hrvatskoj u prostorima „Matice Hrvatske“, koje je održao potpredsjednik 
Saveza Krešimir Mustapić govoreći o povijesti i radu AMCA-e Toronto, nakon čega je 
organiziran prigodni domjenak.  

Ad.2.2. 

Vezano uz nastavak provedbe projekta dodjele e-adrese s jedinstvenom alumni domenom, 
Mario Šafran izvijestio je da je trenutno 20-ak sastavnica dostavilo tražena odobrenja za 
povlačenje e-adresa studenata završnih godina te će njima u rujnu po prvi puta biti poslana 
obavijest o mogućnosti dobivanja alumni adrese.  

Ad.3. Priprema Skupštine Saveza ALUMNI UNIZG 

U okviru ove točke Mario Šafran je ukratko prošao kroz točke dnevnog reda nadolazeće 
Skupštine rekavši da će rektor Boras uvodno pozdraviti skup, nakon čega će predsjednik 
Saveza podnijeti Izvješće o radu Predsjedništva Saveza na polovici mandata (srpanj 2017. – 
srpanj 2019.), nakon čega slijedi primanje u Savez dvije nove alumni udruge: Udruge 



diplomanata Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu - AMAC-SC i Udruge bivših studentica 
i studenata Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu - Alumni FPZG. Skupu će se 
obratiti i predsjednici novih alumni udruga primljenih u Savez, kao i predsjednici svih drugih 
udruga koji žele izvijestiti o radu istih, napomenuvši da se za sada samo prijavio gospodin 
Davor Domijan iz AMCA-e Paris. Nakon formalnog dijela Skupštine prof. dr. sc. Mirjana Polić 
Bobić s Filozofskoga fakulteta, inače urednica monografije o 350 godina Sveučilišta u Zagrebu, 
održat će predavanje „Kako prikazati 350 godina Sveučilišta u Zagrebu?“. Mario Šafran ujedno 
je zamolio članove Predsjedništva da članovima svojih udruga proslijede informaciju o 
predavanju kako bi posjećenost istoga bila zadovoljavajuća. 
Također je podsjetio na započetu aktivnost Predsjedništva koja se odnosi na nastavak ciklusa 
predavanja „Moja/Naša alumni priča“ te zamolio članove Predsjedništva da predlože 
potencijalne predavače za jedno od budućih predavanja.  
Mladen Franz predložio je da predavanje održi g. Damir Vanđelić, alumnus Fakulteta 
strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i trenutni predsjednika Uprave Croatia 
Osiguranja te kandidat za predsjednika Uprave Adris grupacija. Naime, na jednoj od prošlih 
sjednica Predsjedništva već se raspravljalo o mogućnosti da g. Vanđelić održi predavanje,  
kada je odlučeno da tema predavanja u okviru Skupštine mora biti sveučilišna. Stoga je 
zaključeno kako će se g. Vanđelića zamoliti da predavanje u okviru ciklusa „Moja/Naša alumni 
priča“ održi u jesen o.g. Mladen Franz smatra da gospodin Vanđelić ima vrlo zanimljiv životni 
put jer je od karijere diplomiranog inženjera strojarstva došao do pozicije top-menadžera, 
zbog čega bi bio odličan kandidat za takvu vrstu predavanja. Spomenuti prijedlog podržali su 
Predsjednik Saveza kao i prisutni članovi Predsjedništva. 
 
Ad.4. Razno 
 
Krunoslav Kovačević rekao je da je u Ciklusu Hrvatski velikani priredio knjižicu o Vladimiru 
Prelogu o čemu bi bilo potrebno izvijestiti u sljedećem broju Glasnika. Zaključeno je da će 
predsjednik Saveza o toj knjižici izvijestiti prisutne na Skupštini.  
 
Mario Šafran zahvalio je svima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 15 sati.  

 

Prof. dr. sc. Mario Šafran 

Predsjednik Predsjedništva i 
Saveza ALUMNI UNIZG 


