
ZAPISNIK 

2. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu, 
održane 22. listopada 2021. s početkom u 13 sati na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike 
Hrvatske 14, Zagreb.  

Prisutni: prof. dr. sc. Mario Šafran, predsjednik ALUMNI UNIZG Saveza, doc. dr. sc. Martina Kolar 
Billege, Krešimir Mustapić, prof. dr. sc. Ana Borovečki, prof. dr. sc. Mirela Leskovac, izv. prof. dr. sc. Ana 
Matin, Paula Pavletić i Petra Lojen.  

Ispričani: prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, red. prof. art.  Mladen Janjanin.  

Bilješku sastavila: Petra Lojen.  

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 1. (konstituirajuće) sjednice Predsjedništva društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG; 

2. Provedene i buduće aktivnosti Predsjedništva Saveza; 
3. Priprema sljedećeg broja Glasnika Saveza ALUMNI UNIZG;  
4. Razno. 

 

Ad.1.  

Predsjednik Saveza Mario Šafran rekao je da je u materijalima za sjednicu dostavljen tekst prijedloga 
zapisnika 1. (konstituirajuće) sjednice Predsjedništva Saveza ALUMNI UNIZG te je upitao ima li 
kakvih primjedbi ili sugestija na prijedlog istoga. Krešimir Mustapić  zamolio je da se u zapisnik kod 
točke 4. i prijedloga Lamie Ruždić-Barbier o tome da se Glasnik prevede i na francuski jezik, uvrsti 
njegov komentar i prijedlog o tome da tekstovi koje piše AMCA Paris budu prevedeni na francuski 
jezik, a tekstovi koje piše AMCA Toronto budu prevedeni na engleski jezik.  

Nakon uvažene primjedbe, članovi Predsjedništva jednoglasno prihvaćaju zapisnik s 1. 
(konstituirajuće) sjednice Predsjedništva Saveza ALUMNI UNIZG održane 17. rujna 2021.  

Ad.2.  

Na početku ove točke Mario Šafran izvijestio je da je zajedno sa dopredsjednicom Saveza, Martinom 
Kolar Billege, 6. listopada, gostovao u emisiji „Pametna ploča“ na Radio Sljemenu. Govorili su o 
važnosti alumna, njegovanju tradicije i kulture okupljanja i povezivanja bivših i sadašnjih studenata, 
a u svrhu poboljšanja uvjeta za sadašnje studente, unaprjeđenja kvalitete postojećih studija i 
povećanja prepoznatljivosti našega Sveučilišta.  

Također, podsjetio je da je na prošloj sjednici predstavio Plan rada Predsjedništva za ak. god. 
2021./2022. i 2022./2023. kada je i zamolio članove Predsjedništva da razmisle o konkretnim 
prijedlozima i aktivnostima koje bi se u sljedećem četverogodišnjem periodu mogle realizirati. Stoga 
je upitao postoje li potencijalne ideje vezane uz prijedloge kandidata koji bi gostovali u projektu 
„Moja/naša alumni priča“ kao i prijedloge kandidata za rubriku „Istaknuti alumni“. 

Krešimir Mustapić rekao je da udruga AMCA Toronto u nadolazećem razdoblju priprema dva 
predavanja. Prvo takvo predavanje zakazano je za 27. studenoga, a vezano je uz obilježavanje 50. godina 
od Hrvatskoga proljeća. Predavanje će se održati online, a planirani gosti su gospodin Ivan Zvonimir 
Čičak i/ili gospodin Dražen Budiša. Drugo predavanje oslanja se na 500. obljetnicu izdavanja „Judite“ 
Marka Marulića kao kapitalnog epskog dijela hrvatske književnosti, za kojeg će kao gosta pokušati 
angažirati prof. dr. sc. Slobodana Prospera Novaka. Obzirom na navedeno, smatra da netko od 
spomenutih osoba može biti gost „Moje/naše alumni priče“. U raspravu se uključila Mirela Leskovac  



podržavši prijedlog i podsjetivši da su Matica hrvatska i zagrebačko Sveučilište bili ključni faktori 
Hrvatskoga proljeća. Također, predložila je aktualnog dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije prof. dr. sc. Antu Jukića kao potencijalnoga gosta „Moje alumni priče“ istaknuvši da će na 
tu temu još s njime razgovarati i o eventualnom prijedlogu nekog drugog kandidata izvijestiti 
naknadno. 

Paula Pavletić  istakla je da je osim što je važno da potencijalni kandidati za „Moju alumi priču“ budu 
osobe uspješne u svome poslu, naglasak je na njihovu alumni djelovanju i povezanosti sa alumni 
zajednicom u smislu volontiranja, stipendiranja studenata i različitih oblika društveno korisnoga 
rada. U raspravu se uključila Martina Kolar Billege  i predložila da se sastavi popis osoba koje 
stipendiraju studente ili na drugi način pomažu studentima, te će na taj način biti jednostavnije 
izabrati kandidate za potrebe nastavka serijala „Moja alumni priča“. 

Krešimir Mustapić  predložio je pristup da se u obzir uzmu i kandidati koji nisu nužno do sada 
volontirali ili stipendirali studente, ali bi ih takav poziv mogao potaknuti da se uključe kako u 
volontiranje tako i u druge oblike rada za opće dobro. Stoga je kao potencijalne goste „Moje alumni 
priče“ predložio da se pozovu osnivači Infobip-a kao najuspješnije IT kompanije u regiji.  

Ana Matin vezano uz prijedlog kandidata za „Moju alumni priču“ predložila je akademika Franju 
Tomića i akademika Ferdu Bašića kao osobe koje su od početka uključene u alumni aktivnosti 
Agronomskoga fakulteta. 

Mario Šafran zahvalio je na prijedlozima kandidata i rekao da će razmisliti i kroz desetak dana 
obavijestiti Predsjedništvo o konačnom odabiru kandidata za „Moju alumni priču“. 

Ana Matin ukratko se osvrnula na aktivnosti koje provodi u udruzi i izvijestila da trenutno radi na 
tome da Udruga AMAC-Alumni FAZ na Agronomskome fakultetu dobije svoje prostorije kako bi 
mogli organizirati različite susrete i druženja alumna. Također se osvrnula na izazove sa kojima se 
suočava kod naplate članarina svojim članovima, pritom upitavši kolege za iskustva koja oni u tom 
pogledu imaju. Predložila je da se Savez prijavi na projekt financiran sredstvima iz EU fondova i tim 
sredstvima pokrije troškove financiranja predviđenih alumni aktivnosti.   

Krešimir Mustapić  rekao je da Udruga AMCA Toronto naplaćuje godišnje članarine svojim članovima 
te organizira donatorske večeri na kojima se, između ostalog, prikupljaju sredstva za stipendiranje 
studenata. Podržao je prijedlog Ane Matin vezan uz prijavu projekta i naglasio kako je u AMCA 
Toronto uobičajeno da osoba koja predloži aktivnost bude zadužena za realizaciju iste. Stoga je 
potrebno definirati odgovornu osobu koja će biti zadužena za izradu kvalitetnog projekta prema 
unaprijed definiranim pravilima. 

Vezano uz naplatu članarina Martina Kolar-Billege  rekla je da alumni udruga Učiteljskoga fakulteta 
ne naplaćuje članarine, dok je Mirela Leskovac  istakla da u Udruzi AMACIZ naplaćuju simboličan 
iznos članarine, te da i od fakulteta godišnje dobiju 20 000 kuna kojim se pokrivaju članarine u 
AMACIZ-u za zaposlenike Fakulteta, a sredstva su namijenjena aktivnostima udruge.  

Ad.3. 

U okviru ove točke Mario Šafran  izvijestio je da je potrebno imenovati nove članove Uredništva 
Glasnika.  

Na temelju članka 19., Statuta Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik 
Predsjedništva i Saveza prof. dr. sc. Mario Šafran predlaže, a članovi Predsjedništva jednoglasno 
donose sljedeću  

ODLUKU 

o imenovanju članova uredništva Glasnika Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu – ALUMNI UNIZG  



I. 

Za članove uredništva Glasnika Saveza ALUMNI UNIZG imenuju se: 

1. prof. dr. sc. Mario Šafran, glavni urednik 
2. doc. dr. sc. Martina Kolar Billege, član 
3. dr. sc. Krunoslav Kovačević, član 
4. Paula Pavletić, član 
5. Petra Lojen, član 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Mario Šafran  potom je podsjetio da će sljedeći, 30. broj Glasnika Saveza biti tiskan do kraja godine i 
podsjetio na praksu gosta-urednika. Obzirom da je ovo prvi broj od Izborne skupštine, predlaže da on 
kao Predsjednik Saveza bude urednik ovog 30. broja Glasnika. Zamolio je da se u sljedećim brojevima 
Glasnika članovi Predsjedništva izmjenjuju u ulozi gosta urednika, kao što je bila praksa i u prošlom 
mandatu. Izvijestio je da još uvijek pristižu tekstovi udruga za objavu u Glasniku koje će Uredništvo 
Glasnika proučiti i sadržajno urediti.  

Ana Borovečki predložila je prof. Davora Soltera i prof. Ivana Damjanova kao potencijalne osobe o 
kojima bi se pisalo u rubrici „Istaknuti alumni“ te ukoliko se Predsjedništvo složi, kontaktirati će ih i 
zamoliti za razgovor i suradnju.  

Paula Pavletić  istakla je da treba razmisliti hoće li takvi tekstovi biti pisani u formi članka o 
istaknutim osobama (alumnima) ili u formi intervjua, o čemu će Uredništvo Glasnika raspraviti.  

Ad.4. Razno 

Mario Šafran podsjetio je da su na konstituirajućoj sjednici imenovani novi članovi Predsjedništva 
Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu te da je još potrebno imenovati blagajnika 
Saveza.   

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

Odluku 
o imenovanju blagajnika Saveza društava bivših studenata 

Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG 
 

I. 
Izv. prof. dr. sc. Ana Matin imenuje se za blagajnicu Saveza društava bivših studenata Sveučilišta 
u Zagrebu – ALUMNI UNIZG. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Mario Šafran  na kraju je zahvalio svima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 14.30 sati.  

 

Predsjednik Saveza ALUMNI UNIZG 

                                                                                                               prof. dr. sc. Mario Šafran 


