
- PRIJEDLOG - 

ZAPISNIK 

3. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu, 
održane putem platforme Zoom u ponedjeljak, 6. prosinca 2021. s početkom u 14 sati.  

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

Ispričani: 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 2. sjednice Predsjedništva društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu – ALUMNI UNIZG; 

2. Izvješće o provedenim aktivnostima (priprema Moje/naše alumni priče – 16.12.2021.); 
3. Izvješće Uredništva o izradi 30. broja Glasnika Saveza ALUMNI UNIZG;  
4. Ostalo. 

 

Ad.1.  

Predsjednik Saveza Mario Šafran  rekao je da je u materijalima za sjednicu dostavljen tekst prijedloga 
zapisnika 2. sjednice Predsjedništva Saveza ALUMNI UNIZG zajedno sa pripadajućim odlukama 
donesenima na toj sjednici te je upitao ima li kakvih primjedbi ili sugestija na prijedlog istoga.  

Obzirom da nije bilo primjedbi, predsjednik Mario Šafran predlaže, a članovi Predsjedništva 
jednoglasno prihvaćaju zapisnik 2. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG Saveza održane 22. 
listopada 2021. godine.  

 

Ad.2.  

U okviru ove točke Mario Šafran podsjetio je da se na prošloj sjednici Predsjedništva Saveza 
raspravljalo o mogućim prijedlozima gostiju za nastavak ciklusa predavanja Moja/naša alumni priča. 
Kod odluke o izboru teme i gostiju Moje/naše alumni priče zaključeno je da je potrebno okrenuti se 
fakultetima i njihovim istaknutim pojedincima, koji bi svojim dosadašnjim angažmanom i iskustvom 
ispričali zanimljivu priču i doprinijeli konstruktivnoj raspravi. Stoga je predložio da gosti sljedećeg 
takvog predavanja budu istaknuti pojedinci/alumni Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
fakulteta na kojem je osnovana prva alumni udruga – AMACIZ. Kao goste predavanja predložio je prof. 
emer. Helenu Jasnu Mencer, dr. sc. Krunoslava Kovačevića, prof. dr. sc. Antu Jukića i dr. sc. Franju 
Jovića. Podsjetio je da je prof. emer. Helena Jasna Mencer prva rektorica Sveučilišta u Zagrebu, 
začetnica razvoja alumni aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu i predsjednica Saveza ALUMNI UNIZG 
u dva mandata, dr. sc. Krunoslav Kovačević je doajen alumni aktivnosti, nekadašnji pročelnik 
Akademskog zbora Vladimir Prelog, a ujedno i zadnji doktorand Vladimira Preloga iz Hrvatske, prof. 
dr. sc. Ante Jukić je sadašnji dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, a dr. sc. Franjo Jović 
je alumnus FKIT-a koji je trenutno zaposlen u Plivi. Mario Šafran rekao je da je u tom smislu već 
proveo konzultacije te je dogovoreno da će se okupljenima uvodno obratiti rektor Damir Boras, dok 
će on kao predsjednik Saveza iznijeti zaključni osvrt. Predavanje će se održati 16.12. u 14 sati u auli 



Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, a voditelj će biti gospodin Mislav Togonal. Zbog poštivanja 
epidemioloških mjera predavanje će biti održano uz ograničeni broj sudionika te će biti snimano i 
objavljeno na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu. Tehnička podrška biti će kolege sa Fakulteta 
prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Mario Šafran predložio je da naziv predavanja glasi Alumni 
kao snaga Sveučilišta/uspješna priča FKIT-a te je zamolio ostale da daju svoje prijedloge i komentare.  

Mirela Leskovac zahvalila je predsjedniku Saveza na povjerenju i iskazala zadovoljstvo što će kolege 
sa njezinoga matičnog fakulteta biti gosti sljedeće alumni priče, posebice stoga što je alumni udruga 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije započela sa radom paralelno sa razvojem alumni 
aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu. Smatra važnim razmjenu iskustva između udruga zbog čega se 
zalaže za međusobno predstavljanje i povezivanje istih.  

Ad.3. 

U okviru ove točke Mario Šafran  izvijestio je da su finalizirani tekstovi za objavu u 30. broju Glasnika 
Saveza te su isti poslani na prijelom. U Glasniku su obrađene uobičajene teme i vijesti sa Sveučilišta 
kao i vijesti udruga iz zemlje i svijeta. Mario Šafran rekao je da će u ovom broju izaći i intervju sa 
rektorom Damirom Borasom budući u ovoj akademskoj godini završava njegov osmogodišnji mandat 
na čelu Sveučilišta u Zagrebu. Predviđeno je da Glasnik do kraja godine bude tiskan i distribuiran na 
adrese kojima se uobičajeno šalje te će biti objavljen i na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu 
pod rubrikom „Alumni“. Mario Šafran posebno je zahvalio Martini Kolar Billege na lekturi tekstova u 
Glasniku. 

Ad.4. 

Mario Šafran izvijestio je o inicijativi Ane Matin vezanoj uz mogućnost prijave Saveza na projekt 
financiran sredstvima iz EU fondova kojima bi se pokrili troškovi financiranja predviđenih alumni 
aktivnosti te ju zamolio da ukratko izvijesti o istome.  

Ana Matin istakla je da je kontaktirala konzultantsku tvrtku koja bi bila zadužena za vođenje 
potencijalnoga projekta te bi svoje usluge naplatila iz projekta ukoliko projekt bude odobren. Nositelj 
projekta bilo bi Sveučilište u Zagrebu, a sastavnice/alumni udruge ovisno o svojim mogućnostima i 
potrebama mogle bi se priključiti u isti.  

Mario Šafran smatra da je potrebno vidjeti mogućnosti i potencijalni interes Saveza za prijavu 
projekta istaknuvši da će nakon sastanka sa predstavnicima konzultantske tvrtke izvijestiti članove 
Predsjedništva o daljnjim dogovorima i  aktivnostima. 

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 

 


