
Izvješće o radu u ak. god. 2012./2013. 

Djelatnosti AMACDjelatnosti AMACDjelatnosti AMACDjelatnosti AMAC----a (Almae Matris Croaticae Alumni)a (Almae Matris Croaticae Alumni)a (Almae Matris Croaticae Alumni)a (Almae Matris Croaticae Alumni)    
U izvještajnom razdoblju Predsjedništvo Saveza AMAC/AMCA društava bivših studenata i prijatelja 
Sveučilišta u Zagrebu djelovalo je u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer (AMAC 
Središnjica), predsjednica, prof. dr. sc. Štefica Cerjan-Stefanović (AMACIZ), potpredsjednica, dr. sc. 
Krunoslav Kovačević (AMAC Središnjica), potpredsjednik i članovi prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić 
(AMCA-TTF), prof. dr. sc. Edi Maletić (AMCA-FAZ), prof. dr. sc. Uroš Peruško (AMAC Alumni FER), 
prof. dr. sc. Mario Šafran (AMAC-FSC) i prof. dr. sc. Zvonko Šošić (AMAMUZ). Koordinatori AMAC 
Mundusa bili su Mladen Jonke (za Europu), Nikola Demarin (za Ameriku) i Nino Sydney (za Australiju 
i ostatak svijeta). 
 
Predsjedništvo je nastavilo svoje djelovanje u skladu sa strategijom i planom djelovanja za razdoblje 
2009. – 2013. 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 Alma Mater i alumna.  
 
U izvještajnom razdoblju održan je redoviti Sabor te je u svrhu njegove pripreme u veljači 2013. 
Predsjedništvo imenovalo Organizacijski odbor Sabora u sastavu: prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, prof. 
dr. sc. Mario Šafran, Paula Pavletić, prof. i Damir Markić. Sjednica Sabora Saveza AMAC/AMCA društava 
bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu održana je 28. lipnja 2013. u auli Rektorata Sveučilišta 
u Zagrebu pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića i 
gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. U radu Sabora sudjelovalo je 86 sudionika od kojih je 
dio sudjelovao na izletu organiziranom  u neformalnom dijelu Sabora 29. lipnja 2013. Na Saboru su na 
mandat od četiri godine većinom glasova izabrani novi članovi Predsjedništva u sastavu: prof. dr. sc. 
Helena Jasna Mencer (AMAC Središnjica), predsjednica, prof. dr. sc. Jasmina Havranek (AMCA-FAZ), 
prof. dr. sc. Željko Korlaet (AMCA-FA), dr. sc. Krunoslav Kovačević (AMAC Središnjica), prof. dr. sc. Ana 
Marija Grancarić (AMCA-TTF), mr. sc. Srećko Seljan (AMAC Alumni FER), prof. dr. sc. Mario Šafran 
(AMAC-FSC) i prof. dr. sc. Zvonko Šošić (AMAMUZ). Za koordinatore AMAC Mundusa izabrani su 
Aleksandra Brnetić (AMAC-Deutschland, za Europu), Ante Padjen (AMAC-Quebec, za Ameriku) i 
Katica Ćurić (AMAC Sydney, za Australiju i ostatak svijeta). 
 
Savez je nastavio svoje djelovanje u skladu sa definiranim strateškim ciljevima: 
1. Ispuniti pretpostavke za uspješno djelovanje Saveza AMAC-UZ – u uredu AMAC-a je i dalje u svojstvu 
tajnika AMAC-a zaposlena jedna osoba na pola radnog vremena, Predsjedništvo je održalo tri redovite 
sjednice i veći broj sjednica u užem sastavu Predsjedništva tijekom kojih je raspravljano o strateškim 
ciljevima Saveza, redovito se održavala mrežna stranica AMAC-a i putem dva Glasnika AMAC-a  (u 
prosincu 2012. i posebnim brojem uz Sabor u lipnju 2012.) te putem maila Savez je kontinuirano 
informirao alumne o novostima i provedenim alumni aktivnostima, nastavljene su aktivnosti oko 
započetog pilot-projekta uspostave e-adrese s jedinstvenom domenom za alumne Sveučilišta u 
Zagrebu;  
2. Povećati broj fakultetskih alumni društava u članstvu Saveza/Povećati broj članova u fakultetskim 
alumni društavima iz redova bivših studenata (iz zemlje i inozemstva) – dekani i predstavnici fakulteta 
i akademija na kojima nije osnovana alumni udruga pozvani su na Sabor koji im je bio poticaj da počnu 
okupljati svoje alumne i osvijeste potrebu za alumni aktivnostima na svojoj sastavnici. U izvještajnom 
razdoblju osnovane su dvije alumni udruge: AMA SFZG (Udruga bivših studenata i prijatelja 



Stomatološkog fakulteta) i AMAC-VEF (Udruga diplomiranih studenata i prijatelja Veterinarskog 
fakulteta) te je regenerirana udruga AMAC – SC (Udruga diplomanata Hrvatskih studija), a na Saboru 
je u Savez formalno primljeno šest novih alumni udruga koliko ih je osnovano u razdoblju od 
posljednjeg održavanja Sabora 2009. godine. Kao mjera održavanja kontakata s diplomiranim 
studentima prigodom dodjela diploma nude se pristupnice za alumni udruge osnovane pri fakultetima. 
3. Uvesti pojam počasnog/zaslužnog člana AMAC-UZ – donesena je odluka o dodjeli priznanja 
zaslužnim alumnima Sveučilišta u Zagrebu s likom Žarka Dolinara koja su po prvi puta dodijeljena na 
Saboru u lipnju 2013. Priznanja u obliku plakete su dodijeljena prof. dr. sc. Branku Kunstu i prof. emer. 
dr. sc. Zvonimiru Šeparoviću, te priznanja prof. dr. sc. Ivici Džebi, dr. sc. Krunoslavu Kovačeviću, Nini 
Sydneyu, Nikoli Demarinu i prof. dr. sc. Greti Pifat (posthumno).   
4. Organizirati što više socijalnih kontakata među alumnima uz poticanje filantropskog i donatorskog 
ponašanja – u cilju poticanja filantropskog i donatorskog ponašanja Alumni ured daje podršku radu 
Zaklade te informira i poziva alumne na znanstveno popularna i stručna predavanja i događanja, 
okrugle stolove, koncerte, prijeme isl. u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu.   
 

Paula Pavletić, prof.  
Tajnica Saveza 

 


