
ZAPISNIK          

 

14. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu, održane 30. listopada 2019. s početkom u 13:30 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, dr. sc. Krunoslav Kovačević, Paula Pavletić, Petra Lojen.  

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

2. Izvješće o provedenim aktivnostima 
3. Plan realizacije izdavanja Glasnika 
4. Plan realizacije održavanja predavanja „Moja alumni priča - Damir Vanđelić“ 
5. Definiranje ostalih aktivnosti za ak. god.2019./20. 
6. 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 13. sjednice Predsjedništva Alumni UNIZG Saveza održane 2. srpnja 2019. 
godine. 

Ad.2. Izvješće o provedenim aktivnostima  

Ad.2.1. 

U okviru ove točke Mario Šafran  izvijestio je da je u svojstvu predsjednika Saveza ALUMNI 
UNIZG sudjelovao na obilježavanju Dana Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji se 
održao 7. listopada u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. 

Ad.2.2. 

Potom je Mario Šafran izvijestio da je prihvatio poziv gospodina Krešimira Mustapića, 
predsjednika AMCA-e Toronto i potpredsjednika ALUMNI Saveza, za posjet i gostovanje na 
Gala večeri koju AMCA Toronto tradicionalno organizira i u sklopu koje će 8. studenoga 
održati predavanje.  

Ad.2.3. 

Vezano uz projekt dodjele e-adrese s jedinstvenom alumni domenom, Mario Šafran  
izvijestio je da je Srce, temeljem Odluke Senata, nakon što je preuzelo službene elektroničke 
adrese studenata završnih godina studija, istima poslalo mail o mogućnosti dobivanja alumni 
adrese. Shodno tome, u sljedećem razdoblju očekuje se da ti studenti i zatraže svoju alumni 
e-adresu.  

Ad.3. Plan realizacije izdavanja Glasnika 

Mario Šafran rekao je da je će prof. Čikeš biti gost-urednik sljedećeg, 28. broja Glasnika, koji 
će uz uobičajena poglavlja sadržavati i tekstove vezane uz obilježavanje 350 godina Sveučilišta 
u Zagrebu. Također, zamolio je članove Predsjedništva za eventualne sugestije i prijedloge 
vezane uz novi broj Glasnika.  



Ad.4. 

Mario Šafran u okviru ove točke podsjetio je na predavanje u organizaciji Saveza ALUMNI 
UNIZG „Moja alumni priča - Damir Vanđelić“, koje će se održati 13. studenoga 2019. u auli 
Sveučilišta u Zagrebu. Rekao je da će na početku reći uvodno slovo, nakon čega će se skupu 
obratiti rektor Damir Boras, dok će razgovor moderirati glasnogovornica Sveučilišta u 
Zagrebu, Tamara Dagen. Potom je zamolio članove Predsjedništva da poziv na predavanje 
proslijede članovima svojih udruga i svim ostalim zainteresiranima. Ujedno, zamolio je 
članove Predsjedništva da osobno kontaktiraju i pozovu na predavanje predsjednike onih 
udruga čiji članovi nisu u sastavu Predsjedništva Saveza.  

Ad.5.  

Mario Šafran rekao je da je zajedno sa Pozivom na ovu sjednicu Predsjedništvu, upućena i 
molba kojom su članovi Predsjedništva zamoljeni da razmisle o aktivnostima za predstojeće 
razdoblje, a koje bi na sjednici prezentirali radi zajedničkog razmatranja i usvajanja. Potom je 
zamolio članove Predsjedništva da iznesu svoje prijedloge i ideje. 

Hrvoje Brkić smatra da bi se na sjednice Predsjedništva Saveza trebalo nastaviti pozivati 
predsjednike alumni udruga koje nemaju svog člana u Predsjedništvu, kao što je to jednom 
već bilo napravljeno. Na taj način bi Predsjedništvo kontinuirano bilo obavještavano o 
aktivnostima ostalih udruga, planovima i eventualnim poteškoćama sa kojima se u svom 
radu susreću. Smatra da bi ovakav vid druženja, predstavljao jedan od načina dodatnog 
poticanja rada drugih udruga.  

Nada Čikeš rekla je da će 26. studenoga biti održana Godišnja skupština AMAMUZ-a za koju 
će pripremiti Program, a koji će potom uputiti i Savezu.  

Anđelka Bedrica smatra da bi aktivnosti trebale biti usmjerene promoviranju iskonskih 
alumna Sveučilišta u Zagrebu, odnosno udruge bi trebale promovirati one osobe koje su 
značajno doprinijele svom matičnom fakultetu. Stoga je kao potencijalnog gosta sljedećeg 
predavanja, a ujedno i alumna Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
predložila gospodina Radwana Joukhadara, vlasnika kompanije Medical Intertrade. 

Martina Kolar-Billege predložila je organiziranje panel-diskusija koje bi pokrivale široke 
teme od društvenog interesa. 

Ad.6. 

Mario Šafran zahvalio je svima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 15 sati.  

 

Prof. dr. sc. Mario Šafran 

Predsjednik Predsjedništva i 
Saveza ALUMNI UNIZG 


