
ZAPISNIK 

1. (konstituirajuće) sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu, održane 17.  rujna 2021. s početkom u 12 sati na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, 
Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb.  

Prisutni: prof. dr. sc. Mario Šafran, predsjednik ALUMNI UNIZG Saveza, prof. dr. sc. Damir Boras, prof. 
dr. sc. Ivan Alajbeg, prof. dr. sc. Ana Borovečki, doc. dr. sc. Martina Kolar Billege, prof. dr. sc. Mirela 
Leskovac, Paula Pavletić, prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, prof. dr. sc. Jelena Macan, Stjepan Gotal, dr. sc. 
Krunoslav Kovačević, Marijan Špiljak i Petra Lojen. Putem aplikacije Teams na konstituirajućoj 
sjednici  Saveza sudjelovali su Krešimir Mustapić i Lamia Ruždić-Barbier. 

Ispričani: red. prof. art.  Mladen Janjanin, izv. prof. dr. sc. Ana Matin i doc. dr. sc. Vanja Jurišić.  

Bilješku sastavile: Paula Pavetić i Petra Lojen.  

Konstituirajuću sjednicu je otvorio predsjednik Saveza ALUMNI UNIZG Mario Šafran koji je 
pozdravio novoizabrane članove Predsjedništva, Časnog suda i Nadzornog povjerenstva,  zahvalio 
svima na dolasku te izrazio želju za budućom uspješnom suradnjom. Posebno je pozdravio rektora, 
prof. dr. sc. Damira Borasa i zahvalio na svesrdnoj podršci koju pruža radu Saveza te ga zamolio da 
uputi par pozdravnih riječi.  

Damir Boras  na početku je iskazao zadovoljstvo što sudjeluje na današnjoj konstituirajućoj sjednici 
Predsjedništva Saveza ALUMNI UNIZG, kao krovne ustanove koja povezuje sve bivše i sadašnje 
studente Sveučilišta u Zagrebu. Istaknuo je ulogu i važnost bivših studenata za razvoj i promicanje 
Sveučilišta u Zagrebu, zbog čega je briga o okupljanju i povezivanju alumna kao i praćenje karijera 
istih od izuzetne važnosti za naše Sveučilište. Ponovio je da Sveučilište u Zagrebu kao stožerna 
znanstvena, nastavna, društvena i kulturna institucija ima poziv i odgovornost javno progovarati o 
svojim mišljenjima vezanima uz razvoj Republike Hrvatske, a sa ciljem stvaranja odgovornih građana. 
Također je naglasio da Sveučilište u Zagrebu kao 15. sveučilište po starosti u Europi i dalje nije na 
zadovoljavajućoj razini financiranja zbog čega je potrebno i dalje ustrajati u nastojanjima da se 
povećaju izdvajanja za znanost i visoko obrazovanje. Na kraju je novoizabranom Predsjedništvu 
zaželio puno uspjeha u daljnjem radu.  

Predsjednik predlaže, a prisutni jednoglasno prihvaćaju sljedeći dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika 22. sjednice Predsjedništva društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu – ALUMNI UNIZG; 

2. Izbor dva dopredsjednika Saveza; 
3. Konstituiranje Predsjedništva, Nadzornog povjerenstva i Časnoga suda ALUMNI UNIZG 

Saveza;  
4. Plan rada Predsjedništva za ak. god. 2021./2022. i 2022./2023.  
5. Razno. 

 

Ad.1.  

Predsjednik Saveza Mario Šafran predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza jednoglasno 
prihvaćaju zapisnik s 22. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG Saveza održane 24. lipnja 2021.  

Ad.2. i Ad.3. 

Mario Šafran je podsjetio da se sukladno čl. 18., toč. 5. Statuta Saveza društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu Predsjedništvo sastoji od ukupno devet članova i to od predsjednika Saveza, pet 
članova iz redova redovitih članova Saveza, jednog predstavnika pridruženih članova Saveza koje 
između sebe biraju koordinatori izabrani na Skupštini, prorektora Sveučilišta u Zagrebu kojeg 



imenuje rektor te tajnika Saveza koji je zaposlenik Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, a potvrđuje ga 
Predsjedništvo na konstituirajućoj sjednici.  

U materijalima je Predsjedništvu dostavljena Odluka Skupštine od 1. srpnja 2021. o razrješenju 
dosadašnjih te izboru novih dužnosnika Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu - 
ALUMNI UNIZG iz koje je vidljivo da je za predsjednika Saveza izabran Mario Šafran, a za članove 
Predsjedništva izabrani su: prof. dr. sc. Ivan Alajbeg (AMA SFZG), prof. dr. sc. Ana Borovečki 
(AMAMUZ), doc. dr. sc. Martina Kolar Billege (AMAC-UFZG), prof. dr. sc. Mirela Leskovac (AMACIZ) 
i izv. prof. dr. sc. Ana Matin (AMAC-Alumni FAZ), a za koordinatore pridruženih članova izabrani su 
Krešimir Mustapić (AMCA Toronto) i Lamia Ruždić-Barbier (AMCA-Paris).  Također, izvijestio je da 
su za članove Nadzornog povjerenstva izabrani: prof. dr. sc. Hrvoje Brkić (AMA SFZG), doc. dr. sc. 
Vanja Jurišić (AMAC-Alumni FAZ) i prof. dr. sc. Jelena Macan (AMACIZ). U Časni sud izabrani su: 
Stjepan Gotal (AMCA Toronto), dr. sc. Krunoslav Kovačević (AMACIZ) i Marijan Špiljak (AMCA TTF).  

Potom je rekao kako je rektor Damir Boras za člana Predsjedništva imenovao red. prof. art. Mladena 
Janjanina, prorektora za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta. Također, izvijestio 
je kako su koordinatori izabrani na Skupštini međusobnim dogovorom odlučili da će član 
Predsjedništva biti gospodin Krešo Mustapić iz AMCA-e Toronto. Sukladno Statutu, član 
Predsjedništva je i Tajnica Saveza, gospođa Paula Pavletić. Podsjetio je da Nadzorno povjerenstvo i 
Časni sud između sebe trebaju odabrati predsjednika.  

Slijedom navedenog predsjednik Predsjedništva i Saveza ALUMNI UNIZG Mario Šafran je 
konstatirao da se sastanku odazvao dovoljan broj članova te je zaključio kako su Predsjedništvo, 
Nadzorno povjerenstvo i Časni sud konstituirani.  

Mario Šafran je podsjetio kako je Predsjedništvo temeljem članka 18. Statuta dužno izabrati dva 
dopredsjednika od kojih je jedan izabrani koordinator pridruženih članova Saveza. Budući da je 
najveći broj glasova za člana Predsjedništva na Skupštini (31) imala dosadašnja članica Predsjedništva 
doc. dr. sc. Martina Kolar-Billege, predložio je da upravo ona bude dopredsjednica ALUMNI UNIZG 
Saveza. Kako je gospodin Krešimir Mustapić dogovorom izabran za predstavnika koordinatora 
pridruženih članova u Predsjedništvu, temeljem čl. 18 Statuta on je i drugi dopredsjednik Saveza.  

Na temelju čl. 18. st. 2 i 3. Statuta Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu, na 
konstituirajućoj sjednici Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu održanoj 17. rujna 2021., Predsjedništvo Saveza jednoglasno donosi  

Odluku 
o imenovanju članova Predsjedništva Saveza društava bivših studenata 

Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG 
 

I. 
Doc. dr. sc. Martina Kolar-Billege imenuje se za dopredsjednicu Saveza društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG te Krešimir Mustapić kao drugi dopredsjednik i 
koordinator za Sjevernu i Južnu Ameriku. 

Kao članovi Predsjedništva Saveza potvrđuju se red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor 
Sveučilišta u Zagrebu i Paula Pavletić, tajnica Saveza. 

II. 

U skladu s točkom 1. ove Odluke te Odluke Skupštine o razrješenju dosadašnjih te izboru novih 
dužnosnika Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu - ALUMNI UNIZG (Klasa: 
605-01/21-08/1, Urbroj: 380-230/304-21-5) donesene na Izbornoj sjednici Skupštine održane 1. 
srpnja 2021., utvrđuje se da Predsjedništvo Saveza djeluje u sljedećem sastavu:  



1. prof. dr. sc. Mario Šafran (AMAC FSC), predsjednik 
2. doc. dr. sc. Martina Kolar Billege (AMAC-UFZG), dopredsjednica 
3. Krešimir Mustapić (AMCA Toronto), dopredsjednik i koordinator za Sjevernu i Južnu 

Ameriku 
4. prof. dr. sc. Ivan Alajbeg (AMA SFZG), član 
5. prof. dr. sc. Ana Borovečki (AMAMUZ), član 
6. red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, član 
7. prof. dr. sc. Mirela Leskovac (AMACIZ), član 
8. izv. prof. dr. sc. Ana Matin (AMAC-Alumni FAZ), član 
9. Paula Pavletić, tajnica Saveza, član 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Na temelju čl. 22. Statuta Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s 
Odlukom Skupštine o razrješenju dosadašnjih te izboru novih dužnosnika Saveza društava bivših 
studenata Sveučilišta u Zagrebu - ALUMNI UNIZG (Klasa: 605-01/21-08/1, Urbroj: 380-230/304-21-5)  
donesene na izbornoj sjednici Skupštine održanoj 1. srpnja 2021. (u daljnjem tekstu: Odluka 
Skupštine), na konstituirajućoj sjednici Nadzornog povjerenstva Saveza društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG održanoj 17. rujna 2021., Nadzorno povjerenstvo donosi  

Odluku  
o imenovanju predsjednika Nadzornog povjerenstva Saveza društava bivših studenata 

Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG 
 

I. 
Prof. dr. sc. Jelena Macan imenuje se predsjednicom Nadzornog povjerenstva Saveza društava 
bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG. 

II. 

U skladu s točkom 1. ove Odluke te Odluke Skupštine, utvrđuje se da Nadzorno povjerenstvo 
djeluje u sljedećem sastavu:  

1. prof. dr. sc. Jelena Macan (AMACIZ), predsjednica 
2. prof. dr. sc. Hrvoje Brkić (AMA SFZG), član 
3. doc. dr. sc. Vanja Jurišić (AMAC-Alumni FAZ), član 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Na temelju čl. 23. Statuta Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s 
Odlukom Skupštine Odluke Skupštine o razrješenju dosadašnjih te izboru novih dužnosnika Saveza 
društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu - ALUMNI UNIZG (Klasa: 605-01/21-08/1, Urbroj: 
380-230/304-21-5) donesene na izbornoj sjednici Skupštine održanoj 1. srpnja 2021. (u daljnjem 
tekstu: Odluka Skupštine), na konstituirajućoj sjednici Časnog suda Saveza društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG održanoj 17. rujna 2021., Časni sud donosi  

Odluku 
o imenovanju predsjednika Časnog suda Saveza društava bivših studenata 

Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG 
 



I. 

Dr. sc. Krunoslav Kovačević imenuje se predsjednikom Časnog suda Saveza društava bivših 
studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG. 

II. 

U skladu s točkom 1. ove Odluke te Odluke Skupštine, utvrđuje se da Časni sud djeluje u 
sljedećem sastavu:  

1. dr. sc. Krunoslav Kovačević (AMACIZ), predsjednik 
2. Stjepan Gotal (AMCA Toronto), član 
3. Marijan Špiljak, dipl. ing., (AMCA TTF), član  

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Ad.4. 

Mario Šafran u okviru ove točke iznio je Plan rada Predsjedništva za ak. god. 2021./2022. i 2022./2023., 
pritom podsjetivši na dosad provedene aktivnosti Saveza i mogućnosti poboljšanja istih.  Najavio je 
da će sljedeći, 30. broj Glasnika Saveza izaći do kraja godine, a budući da su sredstva za prijevod 
osigurana, Glasnik će ponovno osim na hrvatskom, izaći i na engleskom jeziku. Udrugama će biti 
poslana obavijest sa molbom da do sredine 10. mjeseca pošalju svoje priloge za Glasnik. Želja je 
doraditi mrežne stranice ALUMNI UNIZG Saveza, a u svrhu bolje prepoznatljivosti i lakšeg 
pronalaska relevantnih informacija koje korisnici pretražuju. U skladu s time mrežna stranica će se 
nadopuniti rubrikom pod nazivom „Istaknuti alumni“ koja bi sadržavala životopise poznatih i 
uspješnih alumna Sveučilišta u Zagrebu te bi se kroz vrijeme nadograđivala sadržajima. Tako bi se i 
intervjui sa istaknutim alumnima, objavljivani u prethodnim brojevima Glasnika, kao i oni koji će se 
u budućem vremenu realizirati, objedinili i objavili na mrežnoj stranici Alumna. Obzirom na 
navedeno, Mario Šafran zamolio je članove Predsjedništva da pregledaju postojeći sadržaj na mrežnoj 
stranici Saveza i za sljedeću sjednicu pripreme konkretne prijedloge eventualnih poboljšanja iste. 
Vezano uz nastavak ciklusa predavanja Moja alumni priča, Mario Šafran podsjetio je da se predavanja 
organiziraju dva puta godišnje, stoga je zamolio članove Predsjedništva da razmisle o potencijalnim 
gostima za sljedeće takvo predavanje koje će biti organizirano na zimu. Ususret obilježavanju 20. 
godišnjice postojanja alumni udruge AMAC FSC, na proljeće sljedeće godine, biti će održano još jedno 
predavanje Moja alumni priča, pa je predsjednik Saveza sebi dao u zadatak da za isto pronađe 
zanimljivog gosta/goste. Mario Šafran izvijestio je da se projekt unificirane alias adrese elektroničke 
pošte uspješno nastavlja provoditi te je trenutno u bazi prikupljeno oko 1000 kontakata završenih 
studenata - alumna našega Sveučilišta.  

U raspravu se uključila Lamia Ruždić-Barbier  i upitala postoji li mogućost da se Glasnik prevede i na 
francuski jezik na što je Mario Šafran odgovorio da će ispitati mogućnosti i ukoliko se pronađe 
prihvatljiv model financiranja, može se razmisliti o predloženoj opciji.  

Mario Šafran  na kraju je zamolio članove Predsjedništva da razmisle o konkretnim prijedlozima i 
aktivnostima koje bi se u sljedećem četverogodišnjem razdoblju mogle realizirati, a u svrhu jačanja i 
poboljšanja aktivnosti Saveza. Zahvalio je svima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 13 sati.  

 

 

Predsjednik Saveza ALUMNI UNIZG 

                                                                                                               prof. dr. sc. Mario Šafran 


