
                                                                                                    

ZAPISNIK 

 
Skupštine Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG održane 
08. srpnja 2019. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb. 

 

Ponedjeljak, 08. srpnja 2019. 

Skupština Saveza održana je u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 
08. srpnja 2019. od 14 do 15:30 sati. 

 

Nazočni: 

 

Ovlašteni članovi Skupštine:  

1. Mario Šafran, predsjednik Saveza ALUMNI UNIZG 
2 i 3. AMAC-Alumni FAZ (Agronomski fakultet): Janječić Zlatko, Matin Ana 
4. AMCA ERF (Edukacijsko rehabilitacijski fakultet): Kovačić Mara 
5. i 6. Hrvatska udruga alumnija EFZG (Ekonomski fakultet): Aleksić Ana, Šantek Sanja 
7. AMAC Alumni-FER (Fakultet elektrotehnike i računarstva): Jelenković Leonardo  
8. AMACIZ (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije): Kovačević Krunoslav 
9. i 10. AMAC-FSC (Fakultet prometnih znanosti): Modrić Maja, Habuzin Igor 
11. AMAC FSB (Fakultet strojarstva i brodogradnje): Franz Mladen 
12. AMA-FBF (Farmaceutsko-biokemijski fakultet): Bedrica Anđelka 
13. Alumni Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Filozofski fakultet): Lauc Davor 
14. i 15. AMAC GRF (Grafički fakultet): Mikota Miroslav, Žeželj Teo 
16. DBS-KBF / AMAC-FTC (Katolički bogoslovni fakultet): Matulić Tonći 
17. i 18. AMAMUZ (Medicinski fakultet): Čikeš Nada, Šošić Zvonko 
19. i 20. AMA SFZG (Stomatološki fakultet): Brkić Hrvoje, Prišlić Lada 
21. i 22. AMCA TTF (Tekstilno-tehnološki fakultet): Botteri Lea, Grancarić Ana-Marija 
23. i 24. AMAC-UFZG (Učiteljski fakultet): Kolar Billege Martina, Budinski Vesna 
25. AMCA-Paris: Domjan Davor 
26. AMCA-Quebec: Padjen Ante 

 
Ostali prisutni: 

1. prof. dr. sc. Ivan Alajbeg (AMA SFZG) 
2. izv. prof. dr. sc. Davor Boban, (Alumni FPZG) 
3. prof. dr. sc. Damir Boras (rektor Sveučilišta u Zagrebu i počasni predsjednik Alumni 

Filozofskoga fakulteta) 
4. prof. emer. Igor Čatić (AMAC-FSB) 



5. Iva Ćalić, (AMAC-SC) 
6. Dunja Jurić Vukelić (AMAC-SC) 
7. Olga Kolobarić (AMCA TTF) 
8. Petra Lojen, Alumni ured, Rektorat 
9. prof. emer. Helena Jasna Mencer (AMACIZ) 
10. prof. dr. sc. Klaudio Pap (AMAC GRF) 
11. Josip Papak (AMAC-SC) 
12. Paula Pavletić, tajnica Saveza ALUMNI UNIZG, Rektorat 
13. prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić 
14. Ermila Pozaić (AMCA TTF) 
15. Marija Ferko (AMAC FSC) 
16. doc. dr. sc. Alena Letina (AMAC UFZG) 
17. doc. dr. sc. Lidija Cvikić (AMAC UFZG) 
18. Jelena Jurić (MEF Zagreb)  
19. Tamara Dagen, Rektorat 
20. Irena Stopfer  
21. Ranka Štern 

 

Ad 1)  

Prije službenog početka Skupštine, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras zamolio 
je okupljene da se minutom šutnje oda počast dvojici istaknutih profesora, prof. emer. Branku 
Kunstu i prof. dr. sc. Mladenu Vraniću, koji su svojim aktivnostima značajno obilježili razvoj 
alumni pokreta te se zalagali za širenje alumni filozofije na Sveučilištu u Zagrebu i u iseljeništvu,  

Prof. emer. Branko Kunst bio je redoviti profesor na Fakultetu kemijskog inženjera i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, utemeljitelj i prvi predsjednik Društva diplomiranih inženjera i prijatelja 
Kemijsko-tehnološkog studija (AMACIZ) te član Predsjedništva AMAC Saveza (2005. – 2007.), dok 
je prof. dr. sc. Mladen Vranić bio je redoviti profesor fiziologije i interne medicine Sveučilišta u 
Torontu, počasni predsjednik AMCA-e Toronto, počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu i dopisni 
član HAZU / Razred za medicinske znanosti.  

Službeni dio sjednice otvorio je predsjednik Saveza ALUMNI UNIZG prof. dr. sc. Mario Šafran te 
rektora da se uvodno obrati skupu. Rektor prof. dr. sc. Damir Boras pozdravio je prisutne te 
uvodno pohvalio dosadašnju suradnju između Sveučilišta i Saveza naglasivši da će nastaviti sa 
daljnjom podrškom. Istaknuo je ulogu i važnost koju alumni zajednica ima za sveučilište, budući 
da je ista zaslužna za jačanje njegova ugleda i prepoznatljivosti u zemlji i svijetu. Smatra da je za 
razvoj Sveučilišta iznimno važno održavati kontakte sa svojim alumnima i pratiti njihove karijere, 
a one koji su svoje karijere nastavili izvan Hrvatske poticati na povratak i nastavak karijere u 
domovini. 

Potom je predsjednik Saveza ALUMNI UNIZG, prof. dr. sc. Mario Šafran u svoje ime kao i u ime 
Predsjedništva Saveza pozdravio prisutne predsjednike i članove alumni udruga te ostale 
uzvanike redovite Skupštine Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu. Također je 
zahvalio rektoru Borasu na uspješnoj suradnji i svesrdnoj podršci koju Sveučilište pruža radu 
Saveza ALUMNI UNIZG, budući bez iste Savez ne bi mogao raditi i djelovati na ovaj način.  

Prof. dr. sc. Mario Šafran predlaže, a Skupština jednoglasno usvaja sljedeći dnevni red:  

1. Pozdravi uzvanika 



2. Izvješće o radu Predsjedništva Saveza na polovici mandata 
3. Primanje novih članova u Savez ALUMNI UNIZG 
4. Predstavljanje rada alumni udruga 
5. Rasprava i zaključci 
6. Predavanje prof. dr. sc. Mirjane Polić Bobić: Kako prikazati 350 godina Sveučilišta u 

Zagrebu?. 

Nazočni članovi Skupštine su jednoglasno prihvatili predloženi Dnevni red.  

Ad 2) 

Predsjednik Saveza prof. dr. sc. Mario Šafran podnio je Izvješće o radu Predsjedništva Saveza 
na polovici mandata (srpanj 2017. – srpanj 2019.) 

Prof. dr. sc. Mario Šafran podsjetio je da Predsjedništvo Saveza čini devet članova, uz njega 
kao predsjednika, to su, prof. emer. dr. sc. Nada Čikeš, Krešimir Mustapić, mr. sc. Anđelka 
Bedrica, prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, prof. emer. dr. sc. Mladen Franz, red. prof. art. Mladen 
Janjanin, dr. sc. Martina Kolar-Billege i Paula Pavletić. Koordinatori su Krešimir Mustapić za 
Sjevernu i Južnu Ameriku i Lamia Barbier Ruzdic za Europu. Nadzorno povjerenstvo čine, izv. 
prof. dr. sc. Jelena Macan, doc. dr. sc. Ana Matin, Asja Ostrogović, dok Časni sud čine, prof. dr. 
sc. Mirela Leskovac, Olga Kolobarić i dr. sc. Dubravka Pavišić-Strache.  

Nadalje je izvijestio da je u prve dvije godine mandata rada, Predsjedništva Saveza održalo 13 
sjednica Predsjedništva, dok su u cilju jačanja suradnje Uprave Sveučilišta i Saveza, održana i 
dva koordinacijska sastanka s rektorom Sveučilišta u Zagrebu, prof. Borasom. Također, 19. 
prosinca 2018. održano je božićno druženje sa rektorom i predsjednicima alumni udruga u 
prostorijama AMAC FSB-a. Prof. Šafran je kao predsjednik Saveza sudjelovao na raznim 
događanjima kao što su redovite skupštine alumni udruga, okupljanja generacija, Dani 
fakulteta, a kronološki posljednje bilo je njegovo predavanje pod nazivom Povijest Sveučilišta 
kroz djelovanje Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG na 
Arhivskim danima Sveučilišta u Zagrebu.  

Govoreći o ostalim promotivnim aktivnostima Saveza, prof. Šafran je podsjetio kako je u 
proteklih godinu dana izašao 27. broj Glasnika Saveza putem kojeg Savez kontinuirano 
informira o svim događajima na Sveučilištu i o novostima i zanimljivostima alumni udruga u 
zemlji i inozemstvu. Prof. Šafran istaknuo je da je u proteklom izvještajnom razdoblju 
promijenjena dinamika izlaženja Glasnika te je odlučeno da će Glasnik izlaziti u veljači i 
listopadu, uz uvjerenje da će tada biti bolja i veća čitanost istoga. Glasnik se izdaje u tiskanom 
obliku, u naknadi od oko 800 primjeraka, a od 2018. godine prvi puta se distribuira i putem 
Newslettera. Savez putem Newslettera redovito obavještava svoje alumne o novostima i 
događanjima na Sveučilištu u Zagrebu, pa je stoga, kao doprinos poboljšanju promotivnih 
aktivnosti, otvoren profil „Alumni Sveučilišta u Zagrebu” na poslovnoj društvenoj mreži 
Linkedin.  

Jedna od novijih aktivnosti Saveza je organizacija predavanja, pa je tako tijekom 2018. 
organizirano predavanje pod nazivom „Kako pronaći i privući bivše studente u alumni 
organizacije” koje je održao izv. prof. dr. sc. Davor Lauc, tajnik alumni udruge Filozofskoga 
fakulteta, dok je u 2019. godini započeo ciklus predavanja „Naša alumni priča“. Prvo takvo 
predavanje održano je 19. ožujka ove godine, a predavači su bili izv. prof. dr. sc. Boris Vujčić, 
predsjednik udruge Alumni EFZG i guverner Hrvatske narodne banke i Dina Levačić, studentica 
Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i daljinska plivačica. Iskoristio je 



priliku pozvati okupljene da članovima svojih udruga distribuiraju informacije o predavanjima 
kako bi se osigurala bolja posjećenost istih te je za jesen najavio sljedeće predavanje u istome 
ciklusu.  

Potom se osvrnuo na provođenje projekta e-adresa s jedinstvenom alumni.unizg.hr domenom 
te je izvijestio da je u proteklih godinu dana, točnije 13. studenoga 2018., donesena senatska 
Odluka kojom se Savezu daje podrška za nastavkom provođenja pilot projekta dodjele 
elektroničkih adresa s jedinstvenom alumni domenom na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. 
Ujedno, tom Senatskom odlukom daje se odobrenje Sveučilišnom računskom centru (Srce) da 
iz Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) i LDAP imenika sastavnica Sveučilišta u Zagrebu 
preuzima službene elektroničke adrese studenata završnih godina studija radi informiranja 
studenata o mogućnosti korištenja adresa s jedinstvenom alumni domenom. Trenutno je 20 
sastavnica dostavilo tražena odobrenja za povlačenje e-adresa studenata završnih godina, te 
će se tim studentima u mjesecu rujnu poslati obavijest o mogućnosti dobivanja alumni e-
adrese. Prof. Šafran tom je prilikom još jednom zamolio predsjednike udruga čije sastavnice 
nisu dostavile tražena dopuštenja, da isto učine.  

Također, izvijestio je da je još uvijek u tijeku rad na proširenju sadržaja mrežne stranice alumna 
Sveučilišta u Zagrebu rubrikom „Istaknuti alumni“. Prof. Šafran je istaknuo kako se sve 
promotivne aktivnosti Saveza kontinuirano provode, pa je tako jedna od tema emisija 
Sveučilišni Zagreb, koja je prikazuje na Z1 televiziji bila vezana uz alumne Sveučilišta u Zagrebu. 
U spomenutoj emisiji, prof. Šafran je bio gost u studiju a u sklopu iste bila je prikazana i 
reportaža o održanom predavanju „Naša alumni priča – Boris Vujčić i Dina Levačić“ kao i 
razgovori sa predavačima te rektorom i predstavnicima pojedinih alumni udruga.  

Prof. Šafran nadalje je izvijestio da je Savez u protekloj akademskoj godini, izradio promotivne 
privjeske za ključeve s natpisom alumni, koje će prigodno, na određenim događanjima dijeliti 
članovima udruga i ostalim alumnima Sveučilišta u Zagrebu, kao najvećim promicateljima 
imena i ugleda Sveučilišta. Ujedno je napomenuo da je trošak izrade privjesaka financirao 
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.  

Prof. Šafran potom je obavijestio da je u ciklusu Hrvatski velikani, izašla (edicija) knjižica o 
Vladimiru Prelogu, dobitniku Nobelove nagrade i istaknutom alumnu zagrebačkoga 
sveučilišta. Vladimir Prelog je u listopadu 1990. na osnivačkoj Skupštini Društva bivših 
studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu izabran za doživotnog počasnog predsjednika 
Društva. Autor spomenute knjige je Krunoslav Kovačević, savjetnik Predsjedništva i član 
uredništva Glasnika.  

Skupština Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatila 
Izvješće o radu u prvoj godini mandata Predsjedništva Saveza koje je dao predsjednik Saveza 
prof. dr. sc. Mario Šafran.  

 

Ad 3) 

Predsjednik Saveza, prof. Šafran, izvijestio je da je Predsjedništvo na temelju pristigle 
potrebne dokumentacije donijelo odluku kojom se u Savez primaju dvije alumni udruge: 
Udruga diplomanata Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu - AMAC-SC i Udruga bivših 
studentica i studenata Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu - Alumni FPZG. 
Sukladno Statutu, Odluke se upućuju Skupštini ALUMNI UNIZG Saveza na potvrđivanje. Potom 
je prof. Šafran zamolio nazočne predsjednike tih dviju Udruga da ih ukratko predstave.  



Iva Ćalić u ime Udruge AMAC-SC –a zahvalila se na prilici i istakla da se Udruga diplomanata 
Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu oformila 2003. godine i trenutno broji 300 članova. 
Temeljni cilj je izgradnja i jačanje veza i suradnja između diplomanata Hrvatskih studija, a 
pristupanjem u Savez ostvaruje se dodatni cilj, a to je jačanje veza između matičnog sveučilišta 
i generacija bivših i sadašnjih studenata kao i njihovih prijatelja u zemlji i svijetu te širenje 
ugleda i promoviranje imena Sveučilišta u Zagrebu. 

Izv. prof. dr. sc. Davor Boban u ime Udruge Alumni FPZG zahvalio je Predsjedništvu Saveza što 
je podržalo  molbu za primanjem u Savez, spomenuvši da je Udruga osnovana prije godinu 
dana iako je formalna registracija iste, pri nadležnim tijelima, trajala poprilično dugo. Cilj 
Udruge je ostvariti i provoditi alumni ideju i poticati alumni duh i to ne samo druženjem bivših 
studenata, već i povezivanjem sa sadašnjim studentima jer će tako ista ostvariti svoj doprinos, 
kako na fakultetu, tako i na Sveučilištu, ali i u cjelokupnom društvu.  

Tajnica Saveza Paula Pavletić utvrdila je kako Skupštinu čini ukupno 48 članova te je u trenutku 
glasovanja nazočno 26 osoba s pravom glasa te se može pristupiti glasovanju o potvrdi Odluke 
Predsjedništva Saveza ALUMNI UNIZG od 23. svibnja 2019. kojom se u Savez primaju udruge 
AMAC-SC i Alumni FPZG. 

Temeljem članka 17.  Statuta Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu, 
predsjednik Predsjedništva i Saveza prof. dr. sc. Mario Šafran predlaže, a članovi Skupštine 
jednoglasno prihvaćaju sljedeću 

Odluku 

I.  

Potvrđuje se Odluka Predsjedništva Saveza bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu - ALUMNI 
UNIZG od 23. svibnja 2019. kojom se u redovito članstvo Saveza primaju sljedeće udruge: 

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

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

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

Predsjednik Saveza je zaželio dobrodošlicu novim članovima te je utvrdio da Savez sada broji 
24 redovita člana, 4 pridružena člana te jednu udrugu među pridruženim članovima s uvjetnim 
članstvom.  

 

Ad 4) Predstavljanje rada alumni udruga 

U okviru ove točke, prof. Šafran je pozvao prisutne da izvijeste o radu ili o novostima svojih 
alumni udruga. Za riječ se javio Davor Domijan, član Upravnog odbora AMCA Paris.  

Davor Domijan ukratko je izvijestio o radu AMCA-e Paris te rekao da je rad Udruge uglavnom 
fokusiran na promociju hrvatske kulture stoga Udruga funkcionira kao alternativni hrvatski 
kulturni centar u Francuskoj. Aktivnosti Udruge su uglavnom bazirane na organizaciji izložbi i 
predavanja, a centralni događaj prošle godine je bila izložba Fotokluba Split „100 godina u 100 
fotografija“ koja je bila smještena i na još dvije lokacije izvan Pariza. Istaknuo je da je rad 



Udruge zamijećen te je dobivena i financijska potpora iz Hrvatske za neke projekte na kojima 
je udruga radila. Kao dugoročni, petogodišnji projekt naveo je inicijativu da jedan trg ili ulica 
dobiju ime po Hrvatskoj.  

Mario Šafran zahvalio je gospodinu Domijanu na izvješću i zaželio puno uspjeha u daljnjem 
radu Udruge.  

Budući da ostali nazočni nisu izrazili želju govoriti o radu svojih udruga, prof. Šafran je 
predložio da se nastavi s dnevnim redom te dao riječ prof. dr. sc.  Mirjani Polić-Bobić, redovitoj 
profesorici Filozofskog fakulteta i glavnoj urednici monografije o 350 godina Sveučilišta u 
Zagrebu. 

 

Prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić je održala predavanje na temu Kako prikazati 350 godina 
Sveučilišta u Zagrebu?  kroz koje je slikovito vodeći okupljene kroz povijest Sveučilišta, opisala 
teme koje pokriva monografija o 35o godina Sveučilišta u Zagrebu. Predavanje je izazvalo 
veliko zanimanje okupljenih te je tijekom rasprave prof. Polić-Bobić odgovorila na brojna 
pitanja te dodatno pojasnila detalje koji će se naći u monografiji.  

Predsjednik Saveza ALUMNI UNIZG prof. dr. sc. Mario Šafran zahvalio je svima na sudjelovanju 
te zaključio sjednicu u 16 sati. Svečana sjednica je završena intoniranjem akademske himne 
Gaudeamus igitur.  

 
 
Zapisnik sastavila:      Predsjednik Saveza ALUMNI UNIZG 
 
 
Petra Lojen      prof. dr. sc Mario Šafran 
 
 
Ovjerovitelji zapisnika:  
 
 
doc. dr. sc. Martina Kolar Billege 
 
 
 
Paula Pavletić 


