
                                                                                                    
ZAPISNIK 

 

Skupštine Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG održane 
elektroničkim putem 15. – 17. srpnja 2020. godine.  

Alumni udruge – članovi Saveza ALUMNI UNIZG zaključno sa datumom 8. srpnjem dostavili su 
imena i e-adrese članova koji sukladno članku 14. Statuta Saveza zastupaju udruge na ovoj 
Skupštini, kao i imena osoba kojima će se dodatno dostaviti materijali Skupštine.  

 

Članovi ovlašteni za glasovanje:  

1. Mario Šafran, predsjednik Saveza ALUMNI UNIZG 
2 i 3. AMAC-Alumni FAZ (Agronomski fakultet): Janječić Zlatko, Matin Ana 
4. i 5.  AMCA ERF (Edukacijsko rehabilitacijski fakultet): Bilonić Milošević Silvana, Matejčić    
     Klara 
6. i 7. Hrvatska udruga alumnija EFZG (Ekonomski fakultet): Aleksić Ana, Šantek Sanja 
8. i 9. AMAC Alumni-FER (Fakultet elektrotehnike i računarstva): Jelenković Leonardo, 
Seljan Srećko 
10. i 11. AMACIZ (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije): Macan Jelena, Leskovac 
Mirela  
12. i 13. AMAC FOI (Fakultet organizacije i informatike): Drabić Dejan, Lovrenčić Sandra 
14. i 15. ALUMNI FPZG (Fakultet političkih znanosti): Boban Davor, Balažević Nevena  
16. i 17. AMAC-FSC (Fakultet prometnih znanosti): Babić Darko, Ivaković Morana 
18. i 19. AMAC FSB (Fakultet strojarstva i brodogradnje): Franz Mladen, Markučić Damir 
20. i 21. AMA-FBF (Farmaceutsko-biokemijski fakultet): Bedrica Anđelka, Barišić Karmela 
22. i 23. Alumni Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Filozofski fakultet): Mikelić Preradović 
Nives, Lauc Davor  
24. i 25. AMCA-Geof (Geodetski fakultet): Mastelić Ivić Siniša, Tomić Hrvoje 
26. i 27. AMAC-GFV (Geotehnički fakultet): Presečki Ivana, Loborec Jelena 
28. i 29. AMAC GRF (Grafički fakultet): Mikota Miroslav, Žeželj Teo  
30. i 31. DBS-KBF / AMAC-FTC (Katolički bogoslovni fakultet): Matulić Tonći, Kraft Soić   
      Vanda 
32. i 33. AMAMUZ (Medicinski fakultet): Šošić Zvonko, Čikeš Nada 
34. i 35. AMA SFZG (Stomatološki fakultet): Brkić Hrvoje, Prišlić Lada 
36. i 37. AMCA-TTF (Tekstilno-tehnološki fakultet): Grancarić Ana-Marija, Botteri Lea  
38. i 39. AMAC-UF (Učiteljski fakultet): Kolar Billege Martina, Letina Alena  
40. i 41. AMAC SC (Fakultet hrvatskih studija): Skansi Sandro, Ušković Croata Petar 
42. AMCA Paris: Ruzdic-Barbier Lamia 
43. AMCA-Toronto: Mustapić Krešimir 
44. AMAC-Quebec: Padjen Ante  

 

 



Ostali prijavljeni: 

1. Damir Boras (rektor Sveučilišta u Zagrebu i počasni predsjednik Alumni Filozofskoga 
fakulteta) 

2. Mladen Janjanin (prorektor Sveučilišta u Zagrebu i član Predsjedništva Saveza ALUMNI 
UNIZG) 

3. Ana Borovečki (AMAMUZ) 
4. Ivan Alajbeg (AMA SFZG) 
5. Olga Kolobarić (AMCA TTF) 
6. Helena Jasna Mencer (AMACIZ, savjetnica Predsjedništva Saveza) 
7. Antun Glasnović (AMACIZ) 
8. Zrinjka Stančić (AMCA ERF) 
9. Gabriela Kocjan-Suchy (AMAC-UK) 
10. Mira Malovic-Yeeles (AMAC-UK) 
11. Paula Pavletić (tajnica Saveza ALUMNI UNIZG, Rektorat) 
12. Petra Lojen (Savez ALUMNI UNIZG, Rektorat) 

 

Članovima alumni udruga ovlaštenim za glasovanje su 13. srpnja dostavljeni poziv i materijali za 
elektroničku sjednicu, a ovlašteni predstavnici su se o njima mogli očitovati u razdoblju od 15.-
17. srpnja 2020. Ujedno, materijali za Skupštinu poslani su i drugim članovima alumni udruga 
sukladno uputama njihovih predsjednika.  

Dnevni red:   

1. Izvješće o radu Predsjedništva Saveza od posljednje Skupštine  
             (8. srpnja 2019. do 15. srpnja 2020.); 

2. Prijedlog smjernica za razvoj alumni aktivnosti u okviru nove Strategije 
Sveučilišta u Zagrebu;  

3. Izvješće o prikupljenim podacima o oštećenjima na zgradama Sveučilišta u 
Zagrebu zbog potresa 22. ožujka 2020.; 

4. Prilozi alumni udruga;  
5. Razno. 

 

Ad 1) Izvješće o radu Predsjedništva Saveza od posljednje Skupštine (8. srpnja 2019. 
do 15. srpnja 2020.) 

U materijalima za elektroničku sjednicu Skupštine Saveza dostavljeno je Izvješće o radu koje 
je podnio predsjednik Saveza Mario Šafran za razdoblje od prethodne Skupštine, odnosno od 
srpnja 2019. do srpnja 2020. Izvijestio je da je Predsjedništvo Saveza ALUMNI UNIZG tijekom 
zadnjih godinu dana provelo većinu planiranih aktivnosti te su održane 3 sjednice 
predsjedništva Saveza (ukupno 16 od početka mandata ovog Predsjedništva) i više 
koordinacijskih sastanaka s ciljem jačanja aktivnosti Saveza. Također, u cilju jačanja ugleda i 
imena Sveučilišta u Zagrebu te širenja svijesti u hrvatskom društvu o alumni ideji i kulturi kao 
obliku društveno odgovornog ponašanja, Predsjedništvo je nastavilo ciklus predavanja pod 
nazivom: „Moja alumni priča“. U sklopu navedenog ciklusa, drugo takvo predavanje održano 
je u studenome 2019. tijekom kojeg je Damir Vanđelić, diplomirani inženjer strojarstva i jedan 
od najistaknutijih hrvatskih menadžera, pričao o svojim studentskim danima, vrijednostima za 
koje se zalažu bivši studenti, razvoju karijera i važnosti cjeloživotnoga obrazovanja. S ciljem 
intenziviranja projekta unificirane alias e-adrese (ime.prezime@alumni.unizg.hr) te u skladu 
sa Odlukom o korištenju elektroničkih adresa studenata završnih godina studija s jedinstvenom 



alumni domenom kojom se Sveučilišnom računskom centru (Srcu) odobrava 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, u rujnu 2019. su 
poslane poruke studentima završnih godina. Odaziv na tu inicijativu je bio jako dobar te je 
prikupljeno tristotinjak kontakata netom završenih studenata – alumna našega Sveučilišta. U 
veljači 2020. godine, zbog veće operativnosti korištenja alias adrese elektroničke pošte, Srce 
je sastavilo detaljne upute za dobivanje i mogućnosti slanja elektroničke pošte s alias alumni 
adresa. U svrhu jačanja procesa informiranja nastavljeno je izdavanje on-line Newslettera i 
održavanje profila Saveza na društvenoj mreži LinkedIn putem kojih se alumni informiraju o 
događanjima u Savezu, o alumni udrugama – članicama Saveza te ostalim novostima sa 
Sveučilišta u Zagrebu. Predsjedništvo je također bilo uključeno u pripremu 28. broja Glasnika 
Saveza u nakladi od 800 primjeraka koji se distribuirao na brojne adrese alumna Sveučilišta u 
Zagrebu iz akademske zajednice i gospodarstva. Uslijed okolnosti uzrokovanih pojavom 
pandemije koronavirusa (COVID-19) te potresa koji je 22. ožujka zahvatio šire zagrebačko 
područje, izlazak 29. broja Glasnika planira se za listopad ili studeni 2020. Tijekom lipnja 2020. 
godine Predsjedništvo Saveza sastavilo je smjernice razvoja alumni aktivnosti na Sveučilištu u 
Zagrebu koje će biti ugrađene u novu Strategiju razvoja Sveučilišta u Zagrebu. Smjernice su 
napravljene na zahtjev rektora prof. dr. sc. Damira Borasa koji je sudjelovao na posljednjoj 
sjednici Predsjedništva u lipnju o.g. pri čemu predsjednik Mario Šafran smatra da je planiranje 
i realizacija alumni aktivnosti ovime dobila novi zamah koji će donijeti dobro alumnima, 
Sveučilištu te društvu u cjelini. 

U okviru ove točke ovlašteni članovi alumni udruga u razdoblju od 15. srpnja do zaključno sa 
17. srpnjem u ponoć očitovali su se o prihvaćanju Izvješća na e-adresu: alumni@unizg.hr na 
način da su u poruci elektroničke pošte naveli broj točke dnevnog reda o kojoj se izjašnjavaju 
uz navođenje „suglasan“, „protiv“ ili „suzdržan“. U uputama o glasovanju je navedeno da „u 
slučaju da u roku trajanja elektroničke sjednice nije stigao nikakav odgovor člana koji je primio 
poziv na elektroničku sjednicu, smatra se da je taj član glasao „suglasan““.  

Utvrđuje se da je od ukupno 53 člana s pravom glasovanja na Skupštini svoje sudjelovanje 
prijavilo 44 člana od kojih se njih 41 očitovalo sa „suglasan“, a četiri člana se nisu očitovala. 
Sukladno navedenim uputama o elektroničkom glasovanju zaključuje se da su članovi 
Skupštine jednoglasno prihvatili Izvješće o radu Predsjedništva Saveza društava bivših 
studenata Sveučilišta u Zagrebu ALUMNI UNIZG za izvještajno razdoblje srpanj 2019. - srpanj 
2020.  

Ad 2) Prijedlog smjernica za razvoj alumni aktivnosti u okviru nove Strategije Sveučilišta u        
         Zagrebu 

Obzirom na izradu nove strategije razvoja Sveučilišta u Zagrebu i zahtjeva rektora prof. dr. sc. 
Damira Borasa da se naprave smjernice razvoja alumni aktivnosti koje će biti ugrađene u 
cjelokupnu strategiju, sastavljeni su prijedlozi operativnih smjernica za ostvarenje strateških 
ciljeva provođenja alumni aktivnosti koji su poslani prema Rektoratu. Također, predsjednici 
alumni udruga zamoljeni su za doprinos i pomoć pri razradi smjernica alumni aktivnosti 
obzirom na bogata iskustva koje njihove udruge imaju. 

Prijedlozi operativnih smjernica za ostvarenje strateških ciljeva provođenja alumni aktivnosti: 

1. Odmah unaprijediti promidžbu i tehnički doraditi mogućnosti uključivanja alumna u 
sve predviđene aktivnosti/primjena sveprisutnih i učinkovitih aplikacija poput 
profila/grupe na LinkedIn-u 



2. Unaprjeđenje baza alumni SuZg/aplikacija/alias alumni adresa elektroničke pošte koja 
postoji od 2012. godine (u bazi zasada preko petsto alumni adresa), isticanje 
navedenog na mrežnoj stranici SuZg, definiranje trajnog modela slanja informacija o 
mogućnostima alias alumni adresa elektroničke pošte studentima završne godine 
diplomskog studija (započeto od ak. god. 2018./19.) 

3. Tijekom ove i iduće ak. godine maksimalno povezati u svakodnevnu suradnju Savez 
ALUMNI UNIZG i Ured za odnose s javnošću SuZG, zbog zajedničke distribucije 
informacija prema ciljanim skupinama te organiziranja alumni aktivnosti 

4. Trenutno pojačati značaj i mogućnosti provođenja alumni aktivnosti, panel diskusija i 
ciklusa predavanja „Moja alumni priča“ – koju pričaju i žive istaknuti alumni SuZG s 
ciljem motiviranja ostalih na zalaganje i provedbu konkretnih postupaka za dobrobit 
našeg Sveučilišta 

5. Sustavno poticati formiranje alumni ureda pri sastavnicama SuZg uz istovremeno 
pojačavanje profesionalnog alumni tima pri SuZg 

6. Stalno održavati koordinacije Saveza/Rektorata sa upravama sastavnica na temu 
ujednačenog planiranja i provođenja alumni aktivnosti (npr. dobrotvorne večere i 
ostale filantropske aktivnosti) 

7. Definiranje provođenja Strategije alumni aktivnosti s preciznim planom realizacije 
definiranog 

Krešimir Mustapić, predsjednik AMCA-e Toronto je slijedom sastanka UO-a AMCA-e Toronto 
predložio dodatne aktivnosti koje bi pomogle povećati aktivno članstvo u Savezu ALUMNI 
UNIZG te u budućnosti dovesti do postavljenih ciljeva. Prijedlozi su bazirani na sjeverno-
američkim modelima koje se uspješno primjenjuju u Torontu i za koje smatra da bi se mogle 
prenijeti i na Sveučilište u Zagrebu: 

Povezivanje alumna:  

- Angažiranje tvrtki u kojima rade alumni za prezentaciju mogućnosti zaposlenja studenata. 
Mala zakuska uz neformalne razgovore nakon prezentacije uvijek je dobrodošla 

- Formalne godišnje gala večeri s formalnim programom, “keynote speaker” na kojima bi se 
dodijeljivale godišnje nagrade ALUMNI UNIZG. 

- Nakon predavanja koja se organiziraju – neformalna druženja u motivirajućoj atmosferi 

Volontiranje alumna: 

- Mentorski programi – povezati pojedine alumne sa studentima ili nedavno diplomiranim 
alumnima (jedan na jedan) za povremeni susret (uz kavu) te prenošenje iskustava na mlađe 
kolege, odnosno pomoći kod zaposlenja i napretka. 

- Predavanja alumna studentima na fakultetima npr. o konkretnim izazovima koji ih očekuju 
nakon diplomiranja ili o konkretnim iskustvima u određenim strukama 

Sponzoriranje: 

- Ponuditi uspješnim alumnima sponzorstvo s njihovim imenima zgrada, predavaonica, 
laboratorija, itd. Na primjer Laboratorij “Ante Antić” 

- Ponuditi uspješnim alumnima sponzoriranje godišnjih stipendija studentima, s imenom 
sponzora, na primjer ALUMNI UNIZG stipendija “Ivo Ivić” 

Ad 3) Izvješće o prikupljenim podacima o oštećenjima na zgradama Sveučilišta u Zagrebu     
         zbog potresa 22. ožujka 2020. 

Obzirom na veliki interes i brojne upite naših alumna o posljedicama potresa koji je 22. ožujka 
2020. zadesio Zagreb i okolna područja, priloženo je Izvješće koje je predstavljeno na lipanjskoj 



sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu. Izvješće su pripremili izv. prof. dr. sc. Domagoj 
Damjanović, doc. dr. sc. Marta Šavor Novak i Maja Baniček, mag. inf. aedif., sa Građevinskoga 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Opširniji članak o posljedicama potresa, objaviti će se u 
sljedećem broju Glasnika u listopadu ili studenome o.g. 

Ad 4) Prilozi alumni udruga 

U okviru ove točke priloge svojih alumni udruga pripremile su i dostavile svoje priloge:  

- Hrvatska udruga diplomiranih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta 
(AMCA-ERF) koja je priložila je Izvještaj o radu za 2019. godinu kojim je obuhvatila 
ostvarene aktivnosti Udruge u protekloj godini kao i Akcijski plan za ostvarenje 
strateških ciljeva Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i udruge AMCA-ERF do 2021. 
godine.  

- Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta – AMCA 
TTF izvijestila je o poemi N. Kalyani o ZAGREB FULL COLOR19, međunarodnoj izložbi 
slika u tehnici digitalnih otisaka na ceradnom platnu, inspiriranoj Međunarodnim 
danom boja 2019.  

- Udruga AMCA Paris izvijestila je o izložbi posvećenoj slikaru, pjesniku i filmskom 
umjetniku Vladi Kristlu te ujedno jednim od najznačajnijih hrvatskih umjetnika druge 
polovice 20. stoljeća. Tim povodom su uz izložbu organizirane i večer poezije te večer 
crtanih i dokumentarnih filmova.  

- Udruga AMAC UK pripremila je Izvješće o radu za 2019./2020. godinu sa posebnim 
osvrtom na godišnji koncert održan 29. veljače u Londonu, na kojemu je izvođač bila 
poznata britanska pijanistica hrvatskog porijekla, Ivana Gavric koja je svirala djela 
Beethovena i Griega, a prihod od koncerta biti će, kao i do sada, upotrebljen za dodjelu 
godisnjih nagrada AMAC UK. 

Ad 5) Razno 

U okviru ove točke, predsjednica Hrvatske udruge diplomiranih studenata Edukacijsko-
rehabilitacijskog fakulteta - AMCA ERF prof. dr. sc. Zrinjka Stančić sastavila je i priložila pitanja 
za raspravu koje se odnose na sljedeće teme.  

 Kako povećati i ojačati članstvo?  
 Hoćemo li slijediti model Sveučilišta u Rijeci?  
 Hoće li nas i u budućnosti financirati matični Fakulteti?  
 Budućnost je u umrežavanju, jačanjem struke akcijskim djelovanjem u zajednici. 

 

Obzirom da ostali prilozi i komentari na gore navedena pitanja nisu pristigli, Predsjedništvo je 
odlučilo da će ista razmotriti na sljedećoj sjednici Predsjedništva Saveza temeljem kojih će 
sastaviti zaključke. 

 

Zapisnik sastavila:      Predsjednik Saveza ALUMNI UNIZG 

Petra Lojen      prof. dr. sc Mario Šafran 

 

Ovjerovitelji zapisnika:  

doc. dr. sc. Martina Kolar Billege    Paula Pavletić 


