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ZapisnikZapisnikZapisnikZapisnik    

sjednice Sabora Saveza AMAC/AMCA društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu 

održane 3. srpnja 2015. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, s početkom u 11 sati. 

 

Savez trenutno tvori 25 alumni udruga od kojih 19 iz zemlje (AMAC Domus) i 6 iz inozemstva 

(AMAC Mundus). Temeljem članka 17. Statuta AMAC-a.  svaka udruga ostvaruje pravo na tri delegata 

s pravom glasa na sjednici Sabora, što uz tri člana AMAC središnjice čini ukupno 78 delegata. Saboru je 

nazočilo ukupno 46 delegata što čini natpolovičnu većinu, te je temeljem članka 18. Statuta ostvaren 

uvjet za donošenje pravovaljanih odluka. 

Sastanku su osim ovlaštenih zastupnika nazočili članovi Predsjedništva, Časnog suda i 

Nadzornog povjerenstva AMAC Saveza, rektor Sveučilišta u Zagrebu, dekani fakulteta i drugi gosti 

zainteresirani za alumni teme, tako da su u radu Sabora sudjelovala 64 sudionika. Popis sudionika 

Sabora sastavni je dio ovog zapisnika (Prilog 1).  

 

Saborom je predsjedala predsjednica Saveza, prof. emer. dr. sc. Jasna Helena Mencer, koja je 

uvodno pozdravila skup nakon čega su uslijedili kratki pozdravi uzvanika.  

Prvi se skupu obratio rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras, koji je ujedno i 

predsjednik alumni udruge Filozofskog fakulteta. Rektor je Saboru zaželio uspješan rad te sa svoje 

strane obećao punu podršku Savezu alumni društava. Predstavio je i prilog dnevnim novinama 

„Universitas“ u kojem će se, u suradnji sa Sveučilištem u Splitu, objavljivati aktualnosti iz sveučilišnog 

života Zagreba i Splita. 

Skup je zatim pozdravio prof. dr. sc. Ante Padjen, potpredsjednik AMAC Saveza i predsjednik 

AMAC-Quebec. Naglasio je stalnu vezu alumna iz svijeta i matičnog sveučilišta, te potrebu za širenjem 

suradnje i zajedništva. 

Učesnike Sabora pozdravio je i gospodin Milivoj Miki Pavletić, predsjednik AMAC MidWest-a 

(Chicago, SAD), istaknuvši da će ta udruga uskoro obilježiti 25 godina uspješnog rada. 

 

Temeljem članka 21. Statuta Saveza predsjednica prof. emer. dr. sc. Helena Jasna Mencer je u ime 

Predsjedništva predložila, a nazočni su jednoglasno prihvatili sljedeći 

Dnevni red:Dnevni red:Dnevni red:Dnevni red:    

1.1.1.1. Izvješće o radu Predsjedništva Saveza od Sabora 2013.Izvješće o radu Predsjedništva Saveza od Sabora 2013.Izvješće o radu Predsjedništva Saveza od Sabora 2013.Izvješće o radu Predsjedništva Saveza od Sabora 2013.    godine do danasgodine do danasgodine do danasgodine do danas;;;;    

2.2.2.2. Iz rada alumni udrugaIz rada alumni udrugaIz rada alumni udrugaIz rada alumni udruga;;;;    

3.3.3.3. Predstavljanje novoosnovanih alumni udrPredstavljanje novoosnovanih alumni udrPredstavljanje novoosnovanih alumni udrPredstavljanje novoosnovanih alumni udruga i njihovo primanje u Savezuga i njihovo primanje u Savezuga i njihovo primanje u Savezuga i njihovo primanje u Savez;;;;    

4.4.4.4. Donošenje Statuta Saveza alumni društava bivših studenata Sveučilišta u ZagrebuDonošenje Statuta Saveza alumni društava bivših studenata Sveučilišta u ZagrebuDonošenje Statuta Saveza alumni društava bivših studenata Sveučilišta u ZagrebuDonošenje Statuta Saveza alumni društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu;;;;    

5.5.5.5. RaznoRaznoRaznoRazno....    

 

AdAdAdAd....    1111....    Izvješće o radu Predsjedništva Saveza od Sabora 2013.Izvješće o radu Predsjedništva Saveza od Sabora 2013.Izvješće o radu Predsjedništva Saveza od Sabora 2013.Izvješće o radu Predsjedništva Saveza od Sabora 2013.    godine do danasgodine do danasgodine do danasgodine do danas    

Izvješće o radu Predsjedništva podnijela je predsjednica AMAC Saveza, prof. emer. dr. sc. Helena 

Jasna Mencer. Istaknula je nekoliko tema i akcija koje su dominirale u radu Predsjedništva Saveza u 

protekle dvije godine. Predsjedništvo je intenzivno radilo na novom prijedlogu Statuta Saveza kojeg je, 

između ostalog, trebalo uskladiti s novim Zakonom o udrugama. Prijedlog Statuta je prošao javnu 

raspravu i konzultacije te smatra da je spreman za današnje prihvaćanje na Saboru. Predsjedništvo je 

nastavilo s izdavanjem Glasnika  i u promatranom razdoblju izdalo 3 broja. Po općoj ocjeni Glasnik je 
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sve kvalitetniji i sadržajno i po svojem izgledu. Predsjednica je zahvalila svima koji sudjeluju u njegovu 

izlaženju, a posebno AMCA-FSC i Izdavačkom odjelu Fakulteta prometnih znanosti na pomoći oko 

prijedloga novog vizualnog identiteta te pomoći oko njegove grafičke pripreme. Posebno je bilo 

zapaženo predstavljanje knjige urednika gospodina Vladimira Benkovića o pomoći AMCA-Toronto 

Hrvatskoj za vrijeme Domovinskog rata. Na predstavljanju je osim urednika Benkovića govorio i dr. sc. 

Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. 

Nastavljen je projekt zajedničke elektroničke alumni adrese kojeg vodi član Predsjedništva mr. sc. 

Srećko Seljan, a uspješno se provodi na šest naših fakulteta. Predsjedništvo je nastavilo s trajnom 

aktivnosti privlačenja i osnivanja novih alumni udruga na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu što je 

rezultiralo prijedlogom za učlanjenje u Savez četiri nove alumni udruge. Istaknula je kako je sredinom 

2014. godine novoizabranom rektoru Sveučilišta prof. dr. sc. Damiru Borasu predano Tranzicijsko 

izvješće gdje su pobrojani svi poslovi, zadatci i ideje za rad alumni organizacije na Sveučilištu te očekuje 

da će ga rektor uvelike koristiti pri definiranju odnosa s alumni zajednicom. Predsjednica je zahvalila 

tajnici Saveza gđi Pauli Pavletić na pripremi ovog izvješća. Cjelovito izvješće bit će dostupno na mrežnoj 

stranici Sveučilišta u Zagrebu / Alumni. 

 

Temeljem članka 19. Statuta Saveza predsjednica Predsjedništva i Saveza prof. emer. dr. sc. Helena Jasna 

Mencer, predlaže, a nazočni članovi Sabora jednoglasno donose sljedeću  

    

ODLUKUODLUKUODLUKUODLUKU    

Sabor jednoglasno usvaja Sabor jednoglasno usvaja Sabor jednoglasno usvaja Sabor jednoglasno usvaja Izvješće Izvješće Izvješće Izvješće o radu Predsjedništva Saveza društava bivših studenata i o radu Predsjedništva Saveza društava bivših studenata i o radu Predsjedništva Saveza društava bivših studenata i o radu Predsjedništva Saveza društava bivših studenata i 

prijatelja Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 29. lipnja 2013. do 3. srpnja 2015. godine. prijatelja Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 29. lipnja 2013. do 3. srpnja 2015. godine. prijatelja Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 29. lipnja 2013. do 3. srpnja 2015. godine. prijatelja Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 29. lipnja 2013. do 3. srpnja 2015. godine.     

    

AdAdAdAd. 2. . 2. . 2. . 2. Iz rada alumni udrugaIz rada alumni udrugaIz rada alumni udrugaIz rada alumni udruga    

Na prijedlog Predsjedništva Saveza, dvije alumni udruge – jedna iz zemlje (AMAC Domus) i 

jedna iz svijeta (AMAC Mundus) predstavile su svoje djelovanje. Alumni udrugu iz zemlje AMA SFZG 

sa Stomatološkog fakulteta predstavio je dekan fakulteta prof. dr. sc. Hrvoje Brkić te sudionike upoznao 

s aktivnostima ove mlade alumni udruge. Udruga je osnovana 2013. godine i već je održala dva 

okupljanja generacija, te se uključila u projekt Saveza dodijele e-adrese s jedinstvenom alumni 

domenom. Udruga organizira završno predavanje studentima 6. godine te im se prilikom dodjele 

diploma nudi učlanjenje u AMA SFZG.  

Alumni udrugu iz svijeta, AMCA-Toronto, predstavila su dva predavača, predsjednik udruge g. 

Krešimir Mustapić i doc. dr. sc. Davor Piskač. Gospodin Mustapić je dao pregled najvažnijih aktivnosti 

ovoga društva. Istaknuo je promjenu sadržaja i ciljeva aktivnosti nakon Domovinskog rata. Kulturni 

program, sporazum sa Sveučilištem u Zagrebu o predavanju hrvatskog jezika i kolegija iz hrvatske 

kulture na Sveučilištu u Torontu te ponovo izdavanje časopisa „Gaudeamus“ samo su neke aktivnosti 

ovoga društva, koje okuplja oko 200 članova i koje uskoro obilježava 25 godina postojanja. Na njegovo 

se izlaganje nadovezao doc. dr. sc. Davor Piskač sa Hrvatskih studija, koji u sklopu projekta potaknutog 

od strane AMCA Toronto, predaje kolegije iz hrvatske kulture na Sveučilištu u Torontu.  Istaknuo je 

kako kolegiji Hrvatski jezik, Hrvatska književnost, Hrvatska kultura pobuđuju sve više interesa kod 

studenata, i to ne samo onih hrvatskog podrijetla. Od početnih 15 studenata upisanih 2012. godine, u 

2015. godini novi kolegij Hrvatski mediteranski gradovi upisalo je  66 studenata.  
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Ad. 3.Ad. 3.Ad. 3.Ad. 3.    Predstavljanje novoosnovanih alumni udruga društava i njihovo primanje u SavezPredstavljanje novoosnovanih alumni udruga društava i njihovo primanje u SavezPredstavljanje novoosnovanih alumni udruga društava i njihovo primanje u SavezPredstavljanje novoosnovanih alumni udruga društava i njihovo primanje u Savez    

Predstavljene su novoosnovane alumni udruge, kandidati za primanje u Savez: 

AMA-MEFS – Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Sisak), osnovan 2011., predstavio je prof. dr. sc. 

Anto Markotić, predsjednik udruge. 

AMAC-GFV – Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Varaždin), osnovan 2013., predstavio je g. 

Marko Šajbek, predsjednik udruge. 

AMAC-RGNF – Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, osnovan 2014., predstavio je 

prof. dr. sc. Zoran Nakić, dekan RGN fakulteta. 

AMAC-Geof – Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, osnovan 2015., predstavio je g. Damir Pahić, 

podpredsjednik udruge. 

 

Temeljem članka 19. Statuta Saveza predsjednica Predsjedništva i Saveza prof. emer. dr. sc. Helena Jasna 

Mencer, predlaže, a nazočni članovi Sabora jednoglasno donose sljedeću  

    

ODLUKUODLUKUODLUKUODLUKU    

I.I.I.I.    

Alumni udruge iz stavka I. ove Odluke ispunjavanju uvjete iz članka 11. Statuta za učlanjenje u Alumni udruge iz stavka I. ove Odluke ispunjavanju uvjete iz članka 11. Statuta za učlanjenje u Alumni udruge iz stavka I. ove Odluke ispunjavanju uvjete iz članka 11. Statuta za učlanjenje u Alumni udruge iz stavka I. ove Odluke ispunjavanju uvjete iz članka 11. Statuta za učlanjenje u 

Savez.Savez.Savez.Savez.    

IIIII.I.I.I.    

U redovito članstvo Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu primaju U redovito članstvo Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu primaju U redovito članstvo Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu primaju U redovito članstvo Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu primaju 

se: se: se: se:     

1.1.1.1. AMAAMAAMAAMA----MEFS MEFS MEFS MEFS ––––    alumni udruga Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sisak, alumni udruga Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sisak, alumni udruga Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sisak, alumni udruga Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sisak, 

osnovana 2011. godineosnovana 2011. godineosnovana 2011. godineosnovana 2011. godine, predsjednik prof. dr. sc. Ante Markotić;, predsjednik prof. dr. sc. Ante Markotić;, predsjednik prof. dr. sc. Ante Markotić;, predsjednik prof. dr. sc. Ante Markotić;    

2.2.2.2. AMACAMACAMACAMAC----GFV GFV GFV GFV ––––    alumni udruga Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin, alumni udruga Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin, alumni udruga Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin, alumni udruga Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin, 

osnovana 2013. godineosnovana 2013. godineosnovana 2013. godineosnovana 2013. godine, predsjednik Marko Šraj, predsjednik Marko Šraj, predsjednik Marko Šraj, predsjednik Marko Šrajbekbekbekbek, dipl. ing. geot., dipl. ing. geot., dipl. ing. geot., dipl. ing. geot.; ; ; ;     

3.3.3.3. AMACAMACAMACAMAC----RGNF RGNF RGNF RGNF ––––    alumni udruga Rudarskoalumni udruga Rudarskoalumni udruga Rudarskoalumni udruga Rudarsko----geološkogeološkogeološkogeološko----naftnog fakulteta Sveučilišta u naftnog fakulteta Sveučilišta u naftnog fakulteta Sveučilišta u naftnog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, osnovana 2014. godineZagrebu, osnovana 2014. godineZagrebu, osnovana 2014. godineZagrebu, osnovana 2014. godine, predsjednik Davor Štern, dipl. ing.;, predsjednik Davor Štern, dipl. ing.;, predsjednik Davor Štern, dipl. ing.;, predsjednik Davor Štern, dipl. ing.;    

4.4.4.4. AMACAMACAMACAMAC----Geof Geof Geof Geof ––––    alumni udruga Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, osnovana 2015. alumni udruga Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, osnovana 2015. alumni udruga Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, osnovana 2015. alumni udruga Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, osnovana 2015. 

gogogogodinedinedinedine, , , , predsjednik predsjednik predsjednik predsjednik prof. dr. sc. Zdravko Kapović. prof. dr. sc. Zdravko Kapović. prof. dr. sc. Zdravko Kapović. prof. dr. sc. Zdravko Kapović.     

    

AAAAdddd. 4.. 4.. 4.. 4.    Donošenje Statuta Saveza alumni društava bivših studenata Sveučilišta u ZagrebuDonošenje Statuta Saveza alumni društava bivših studenata Sveučilišta u ZagrebuDonošenje Statuta Saveza alumni društava bivših studenata Sveučilišta u ZagrebuDonošenje Statuta Saveza alumni društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu    

Uvodno objašnjenje o potrebi mijenjanja Statuta i opis procesa donošenja i usuglašavanja, te 

javne rasprave, dao je prof. emer. dr. sc. Željko Korlaet, član predsjedništva AMAC Saveza zadužen za 

provedbu izvedbe donošenja prijedloga novog Statuta. Objasnio je da nakon usvajanja, tekst Statuta ide 

na verifikaciju u Gradski ured za opću upravu, Sektor za udruge. Predložio je da, u slučaju potrebe, Sabor 

ovlasti Predsjedništvo Saveza za usklađivanje konačnog teksta Statuta s uputama Gradskog ureda za 

opću upravu, Sektora za udruge. 

Predsjedništvo Saveza je odlukom od 2. lipnja 2015. imenovalo Glasačko povjerenstvo u sastavu: 

mr. sc. Anđelka Bedrica, Damir Markić, dipl. ing. i prof. dr. sc. Mirela Leskovac. Ovlašteni predstavnici 

pojedinih alumni udruga pristupili su tajnom glasovanju.  

Glasačko povjerenstvo je objavilo rezultate glasovanja: od 46 predstavnika koji su pristupili 

glasovanju, ZA usvajanje Statuta bilo je  42 glasa, PROTIV je bilo 3 glasa i 1 listić je proglašen nevažećim. 

Na temelju ovog rezultata objavljeno je da je novi Statut, sukladno odredbama važećeg Statuta, 
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prihvaćen većinom glasova. Konačna verzija Statuta bit će objavljena na mrežnim stranicama 

Sveučilišta u Zagrebu / Alumni. 

 

Temeljem članka 29. Statuta Saveza predsjednica Predsjedništva i Saveza prof. emer. dr. sc. Helena Jasna 

Mencer, predlaže, a nazočni članovi Sabora sa 42 glasa za, 3 glasa protiv i 1 nevažećim glasom donose 

sljedeću  

ODLUKUODLUKUODLUKUODLUKU    

I.I.I.I.    

UsvajaUsvajaUsvajaUsvaja    se Statutse Statutse Statutse Statut    Saveza bivših studenata Sveučilišta u ZagrebuSaveza bivših studenata Sveučilišta u ZagrebuSaveza bivših studenata Sveučilišta u ZagrebuSaveza bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu. . . .     

II.II.II.II.    

Ovlašćuje se Predsjedništvo Saveza daOvlašćuje se Predsjedništvo Saveza daOvlašćuje se Predsjedništvo Saveza daOvlašćuje se Predsjedništvo Saveza da,,,,    u slučaju potrebeu slučaju potrebeu slučaju potrebeu slučaju potrebe,,,,    uskladi uskladi uskladi uskladi konačan konačan konačan konačan tekst Statuta sukladno tekst Statuta sukladno tekst Statuta sukladno tekst Statuta sukladno 

uputama uputama uputama uputama GradskGradskGradskGradskogogogog    ureduredureduredaaaa    za opću upravuza opću upravuza opću upravuza opću upravu, Sektor, Sektor, Sektor, Sektor    za udruge.za udruge.za udruge.za udruge.    

    

Ad 5)Ad 5)Ad 5)Ad 5)    RaznoRaznoRaznoRazno    

Gospodin Mladen Jonke iz AMAC-Deutschland je prigovorio organizatorima da nisu 
spomenuli kako je na dan održavanja Sabora, 3. srpnja rođendan dr. Žarka Dolinara, jednog od 
inicijatora ideje o osnivanju alumni udruga Sveučilišta u Zagrebu i osnivanja AMAC-a. Predsjednica 
Saveza prof. emer. dr. sc. Helena Jasna Mencer je spomenula kako je ovaj Sabor bio radni s glavnim ciljem 
primanja novih članova u Savez i donošenja Statuta usklađenog s novim Zakonom o udrugama. 
Istaknula je kako je uloga dr. Žarka Dolinara prepoznata i iznimno cijenjena u Savezu AMAC-a, te su 
stoga na Saboru 2013. godine po prvi puta dodijeljene nagrade i plakete s imenom Žarka Dolinara 
pojedincima koji su se istakli u alumni društvima. Žarko Dolinar i njegov doprinos nije i neće biti 
zaboravljen. 

 

Sjednica Sabora je završila u 13.20 zajedničkim izvođenjem studentske himne Gaudeamus 

igitur  i fotografiranjem sudionika. 

 

Zagreb, 3. srpnja 2015.     Predsjedavajuća: 

 

Klasa: 605-01/15-21/5 

Urbroj: 380-230/071-15-2    Prof. emer. dr. sc. Helena Jasna Mencer 

 

 

Zapisničar:      Ovjerovitelji zapisnika: 

 

 

 

Dr. sc. Krunoslav Kovačević    Prof. emer. dr. sc. Željko Korlaet 

 

 

    

       Prof. emer. dr. sc. Ana-Marija Grancarić 

    

    



5 

 

Prilog 1.Prilog 1.Prilog 1.Prilog 1.    

 

Popis sudionika Sabora Popis sudionika Sabora Popis sudionika Sabora Popis sudionika Sabora     

Saveza AMAC/AMCA društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu 

održanog 3. srpnja 2015. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb. 

 

Zastupnici alumni udruga ovlašteni za glasovanje:  

1. Alajbeg Ivan, AMA SFZG 

2. Babić Darko, AMAC-FSC 

3. Bago Petra, Alumni Filozofskog Fakulteta 

4. Bedrica Anđelka, AMA-FBF 

5. Bićanić Nenad, AMAC UK 

6. Brkić Hrvoje, AMA SFZG 

7. Brnetić Aleksandra , AMA Croaticae - Deutschland E.V. 

8. Caput Jogunica Romana, Alumni-KIF 

9. Čikeš Nada, AMAMUZ 

10. Džeba Ivica, AMCA-FA 

11. Filipović Davor, Alumni EFZG 

12. Govorčin Bajsić Emi, AMACIZ 

13. Grancarić Ana-Marija, AMCA-TTF 

14. Grosl Vida, AMCA Toronto 

15. Han Dovedan Ines, AMAC FAZ 

16. Havranek Jasmina, AMAC FAZ 

17. Inić Suzana, AMA FBF 

18. Ivančević Bojan, AMAC-Alumni FER 

19. Javor Andrea, AMCA Toronto 

20. Jelenković Leonardo, AMAC-Alumni FER 

21. Jonke Mladen, AMA Croaticae - Deutschland E.V. 

22. Korlaet Željko, AMAC Središnjica 

23. Kovačević Krunoslav, AMACIZ 

24. Krolo Joško, AMCA-FA 

25. Leskovac Mirela, AMACIZ 

26. Markučić Damir, AMAC-FSB 

27. Matin Ana, AMAC-FAZ 

28. Maurović Ivana, AMCA-ERF 

29. Mencer Helena Jasna, AMAC Središnjica 

30. Mijat Neven, AMAC-Alumni FER 

31. Mustapić Krešimir, AMCA Toronto 

32. Padjen Ante L., AMCA Quebec 

33. Pavišić-Strache Dubravka, AMA-FBF 

34. Pavletić Milivoj Miki, AMAC MidWest 

35. Pavletić Paula, AMAC Središnjica 

36. Pavlin Stanislav, AMAC-FSC 
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37. Pelko Martina, Alumni EFZG 

38. Pribanić Ljubica, AMCA-ERF 

39. Primorac Marko, ALUMNI EFZG 

40. Pušić Tanja, AMCA-TTF 

41. Stančić Zrinjka, AMCA-ERF 

42. Šafran Mario, AMAC-FSC 

43. Šnajdar Mateja, AMAC FSB 

44. Šošić Zvonko, AMAMUZ 

45. Tarbuk Anita, AMCA-TTF 

46. Žmak Irena, AMAC FSB 

 

Ostali prisutni: 

47. Blažić Darko, AMAC-GFV 

48. Boras Damir, rektor Sveučilišta u Zagrebu, Alumni FFZG 

49. Botteri Lea, AMCA-TTF 

50. Diminić Danko, Šumarski Fakultet 

51. Domitrović Dragutin, AMAC-RGNF  

52. Kurelec Željka, AMAC-RGNF 

53. Levačić Martina, Ekonomski fakultet 

54. Markić Damir, AMACIZ 

55. Markotić Ante, AMAC-MEF 

56. Mikelić Preradović Nives, Alumni FFZG 

57. Nakić Zoran, dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta 

58. Novina Ariana, Akademija likovnih umjetnosti 

59. Pahić Damir, AMAC-Geof 

60. Pap Klaudio, Grafički Fakultet 

61. Pernar Renata, Šumarski Fakultet 

62. Piskač Davor, Hrvatski studiji 

63. Šrajbek Marko, AMAC-GFV 

64. Zelić Bruno, dekan Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

 

 


