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U izvještajnom razdoblju Predsjedništvo Saveza AMAC društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta 
u Zagrebu1 nastavilo je svoje djelovanje u skladu sa strategijom i planom djelovanja te definiranom 
misijom Saveza: širenje svijesti u hrvatskom društvu o alumni ideji i kulturi kao obliku društveno 
odgovornog ponašanja; širenje ugleda i promoviranje imena Sveučilišta; povećanje osjećaja pripadnosti 
i lojalnosti alumna svojoj Alma Mater; poboljšanje životnih i radnih uvjeta alumna; jačanje veza između 
matičnog Sveučilišta i generacija bivših i sadašnjih studenata kao i njihovih prijatelja u zemlji i svijetu; 
štićenje zajedničkih interesa Almae Mater. 

U izvještajnom razdoblju održane su četiri redovite sjednice Predsjedništva Saveza na kojima je izrađen 
novi prijedlog Statuta Saveza usklađen sa novim Zakonom o udrugama te se Predsjedništvo u užem 
sastavu sastajalo više puta u cilju konzultacija oko aktualnih alumni tema. Predsjedništvo je bilo 
uključeno u pripremu Glasnika Saveza te su u izvještajnom razdoblju objavljena dva Glasnika (u siječnju 
i srpnju 2014.) kojima Savez kontinuirano informira alumne o novostima i provedenim alumni 
aktivnostima na Sveučilištu i njegovim sastavnicama.  Nastavljen je pilot-projekt uspostave alumni e-
adrese sa zajedničkom domenom @alumni.unizg.hr s ciljem poboljšanja komunikacije među 
alumnima, a time i jačanjem ugleda našeg Sveučilišta te se redovito održavala mrežna podstranica 
Alumni Sveučilišta u Zagrebu.  

Redovito se provode akcije kojima Predsjedništvo potiče sastavnice na osnivanje alumni udruga tamo 
gdje one još ne postoje te se nastavilo s aktivnostima u cilju poticanja alumna na filantropsko ponašanje 
te uključivanje u aktivnosti Zaklade Sveučilišta u Zagrebu.  

 

Paula Pavletić, prof.  
Tajnica Saveza 

 

                                                 
1 Članovi Predsjedništva: prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica, AMACIZ, dr. sc. Krunoslav Kovačević, 

potpredsjednik, AMACIZ,  mr. sc. Srećko Seljan, AMAC Alumni FER, prof. dr. sc. Jasmina Havranek, AMCA-FAZ, prof. dr. 

sc. Ana Marija Grancarić, AMCA TTF,  prof. dr. sc. Željko Korlaet, AMA-FA, prof. dr. sc. Mario Šafran, AMAC-FSC i prof. dr. 

sc. Zvonko Šošić, AMAMUZ. Za koordinatore iz svijeta (AMAC Mundus) izabrani su: Aleksandra Brnetić (za Europu), prof. 

dr. sc. Ante Padjen, potpredsjednik, (za Ameriku) te Katherine Curic (za Australiju i ostatak svijeta).  


