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ZAPISNIKZAPISNIKZAPISNIKZAPISNIK    
 

Sabora Sabora Sabora Sabora AMACAMACAMACAMAC/AMCA/AMCA/AMCA/AMCA    Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu održanog održanog održanog održanog 
od od od od 22226666. . . . do 28. do 28. do 28. do 28. lipnja 2013. lipnja 2013. lipnja 2013. lipnja 2013.     

    
Sabor Saveza AMAC/AMCA društava bivših studenata i i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu održan je pod 
visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ive Josipovića i gradonačelnika 
Grada Zagreba gospodina Milana Bandića.  
 
ČČČČetvrtak, 27. lipnja 2013.etvrtak, 27. lipnja 2013.etvrtak, 27. lipnja 2013.etvrtak, 27. lipnja 2013.    
Posjet posljednjim počivalištima istaknutih alumna Sveučilišta u ZagrebuPosjet posljednjim počivalištima istaknutih alumna Sveučilišta u ZagrebuPosjet posljednjim počivalištima istaknutih alumna Sveučilišta u ZagrebuPosjet posljednjim počivalištima istaknutih alumna Sveučilišta u Zagrebu    
Predstavnici Predsjedništva Saveza i sudionika su dan prije početka službenog dijela Sabora na 
gradskom groblju Mirogoj posjetili posljednja počivališta istaknutih alumna Sveučilišta u Zagrebu, 
nobelovca Vladimira Preloga, prof. dr. sc. Žarka Dolinara i prof. dr. sc. Grete Pifat-Mrzljak, odali im 
počast, položili cvijeće i zapalili svijeće na njihovim grobovima. 
 
Petak, Petak, Petak, Petak, 28. lipnja 2013.28. lipnja 2013.28. lipnja 2013.28. lipnja 2013.    
Izborna sjednica Sabora u auli Rektorata Izborna sjednica Sabora u auli Rektorata Izborna sjednica Sabora u auli Rektorata Izborna sjednica Sabora u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 28. lipnja 2013. Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 28. lipnja 2013. Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 28. lipnja 2013. Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 28. lipnja 2013. 
od 9 do 1od 9 do 1od 9 do 1od 9 do 17777    sati.sati.sati.sati.    
 
Nazočni: 
Zastupnici sastavnica AMACZastupnici sastavnica AMACZastupnici sastavnica AMACZastupnici sastavnica AMAC/AMCA/AMCA/AMCA/AMCA    SavezaSavezaSavezaSaveza    ((((Domus) Domus) Domus) Domus)     

Alumni FFZGAlumni FFZGAlumni FFZGAlumni FFZG (Filozofski fakultet): Boras Damir, Jelaska Zrinka, Mencer Salluzzo Martina, Mikelić 
Preradović Nives, Vince Pallua Jelka 
Alumni KIFAlumni KIFAlumni KIFAlumni KIF (Kineziološki fakultet): Caput-Jogunica Romana, Škegro Dario 
AMCA ERFAMCA ERFAMCA ERFAMCA ERF    (Edukacijsko rehabilitacijski fakultet):    Maurović Ivana, Pintarić Mlinar Ljiljana    
AMCA FAZ AMCA FAZ AMCA FAZ AMCA FAZ (Agronomski fakultet): Han Dovedan Ines, Havranek Jasmina 
AMACAMACAMACAMAC    Alumni Alumni Alumni Alumni FER FER FER FER (Fakultet elektrotehnike i računarstva): Ivančević Bojan, Jelenković Leonardo, 
Krovinović Zdravko, Ledinščak Željko, Petić Aleksandar, Pitarević Miho, Seljan Srećko, Turčić 
Prstačić Ivana 
AMACIZAMACIZAMACIZAMACIZ    (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije): Cerjan Stefanović Štefica (AMACIZ i 
Središnjica), Glasnović Antun, Kunst Branko, Leskovac Mirela, Macan Jelena, Markić Damir, Poznić 
Koraljka, Štern Ranka, Kovačević Krunoslav (AMACIZ i Središnjica), Mencer Helena Jasna (AMACIZ 
i Središnjica) 
AMAC FOI AMAC FOI AMAC FOI AMAC FOI (Fakultet organizacije i informatike): Lovrenčić Sandra, Mesarić Krunoslav, Prikratki 
Kristijan 
Hrvatska udruga diplomiranih ekonomistaHrvatska udruga diplomiranih ekonomistaHrvatska udruga diplomiranih ekonomistaHrvatska udruga diplomiranih ekonomista    EFZG EFZG EFZG EFZG ((((Ekonomski fakultet): Omazić Mislav Ante, 
Šimić Petar, Džeba Jasna, Keller Goroslav, Pavičić Jurica 
AMAC FSC AMAC FSC AMAC FSC AMAC FSC (Fakultet prometnih znanosti): Radulović Siniša, Šafran Mario (AMAC FSC i 
Središnjica), Pavlin Stanislav  
AMAC Učiteljskog fakulteta u Zagrebu:AMAC Učiteljskog fakulteta u Zagrebu:AMAC Učiteljskog fakulteta u Zagrebu:AMAC Učiteljskog fakulteta u Zagrebu: De Zan Ivan, Pavuna Stanka, Puževski Valentin 
AMA AMA AMA AMA FBF FBF FBF FBF (Farmaceutsko-biokemijski fakultet): Bedrica Anđelka, Inić Suzana, Pavišić-Strache 
Dubravka, Pepić Ivan, Vrsalović Mirjana 
AMCA FA AMCA FA AMCA FA AMCA FA (Građevinski fakultet): Antić Miljenko, Džeba Ivica, Fresl Krešimir, Korlaet Željko, Petek 
Diana  
AMAMUZ AMAMUZ AMAMUZ AMAMUZ (Medicinski fakultet): Šošić Zvonko 
AMAC FSB AMAC FSB AMAC FSB AMAC FSB (Fakultet strojarstva i brodogradnje): Franz Mladen, Fulanović Davor, Juraga Ivan, 
Markučić Damir, Šnajdar Musa Mateja 
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AMAC SC AMAC SC AMAC SC AMAC SC (Hrvatski studiji): Pavić Dario, Račić Ifigenija 
AMAC SFZGAMAC SFZGAMAC SFZGAMAC SFZG (Stomatološki fakultet): Keros Jadranka, Njemirovskij Vera, Mehulić Ketij 
AMCA TTF AMCA TTF AMCA TTF AMCA TTF (Tekstilno-tehnološki fakultet): Grancarić Ana Marija, Parać-Osterman Đurđica, Ujević 
Darko, Vinčić Agata 
AMAC Središnjica AMAC Središnjica AMAC Središnjica AMAC Središnjica (Rektorat Sveučilišta): Bjeliš Aleksa, Milić Josip, Pavletić Paula, Skočić Andrea, 
Stopfer Irena 
AMAC AMAC AMAC AMAC VEFVEFVEFVEF (Veterinarski fakultet): Gjurčević Kantura Vesna, Konjević Dean 

    
Predstavnici Predstavnici Predstavnici Predstavnici AMAC/AMCAAMAC/AMCAAMAC/AMCAAMAC/AMCA    MundusMundusMundusMundus    

Australija 
AMAC SYDNEYAMAC SYDNEYAMAC SYDNEYAMAC SYDNEY: Curic Katica, Sydney Vera, Sydney Nino 
Europa 
AMAC AMAC AMAC AMAC ––––    DEUTSCHLANDDEUTSCHLANDDEUTSCHLANDDEUTSCHLAND: Brnetić Aleksandra, Jonke Mladen 
AMCA PARISAMCA PARISAMCA PARISAMCA PARIS: Barbier Ruzdic Lamia 
Kanada 
AMCA CANADA AMCA CANADA AMCA CANADA AMCA CANADA ––––    QUEBECQUEBECQUEBECQUEBEC: Padjen Ante 
AMCA TORONTOAMCA TORONTOAMCA TORONTOAMCA TORONTO: Demarin Lada, Demarin Nikola, Klinger Ksenija 
Sjedinjene Američke Države 
AMACUS MIDWESTAMACUS MIDWESTAMACUS MIDWESTAMACUS MIDWEST: Brusic Kaufman Vlasta  

    
Gosti:Gosti:Gosti:Gosti:    

Josipović Ivo, Bandić Milan, Damaška Mirjan, Devčić Katica, Drusany Deniza, Jeren Branko, Koletić 
Miroslav, Lukapčević Augustin, Mrzljak Anna, Turković Vera, Vedriš Mladen, Vašiček Vesna, 
Vudrag Nikola 

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

1. Otvaranje Sabora, pozdravni govori 
2. Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica Saveza: Izvješće o radu Predsjedništva Saveza Izvješće o radu Predsjedništva Saveza Izvješće o radu Predsjedništva Saveza Izvješće o radu Predsjedništva Saveza 

od posljednjeg Sabora 2009. od posljednjeg Sabora 2009. od posljednjeg Sabora 2009. od posljednjeg Sabora 2009.     
3. Dodjela priznanja zaslužnim alumnima 
4. Prof. dr. sc. Ivica Džeba, predsjednik AMCA-FA: O nazivu AMAC/AMCA O nazivu AMAC/AMCA O nazivu AMAC/AMCA O nazivu AMAC/AMCA  
5. Dr. sc. Krunoslav Kovačević, potpredsjednik AMAC Saveza: AlumniAlumniAlumniAlumni    ––––    (neiskorištena) snaga (neiskorištena) snaga (neiskorištena) snaga (neiskorištena) snaga 

Sveučilišta Sveučilišta Sveučilišta Sveučilišta   
6. Prof. dr. sc. Vesna Vašiček, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu: Zaklada Sveučilišta u ZagrebuZaklada Sveučilišta u ZagrebuZaklada Sveučilišta u ZagrebuZaklada Sveučilišta u Zagrebu    
7. Mr. sc. Srećko Seljan, predsjednik AMAC Alumni FER-a: Uspostava eUspostava eUspostava eUspostava e----adrese s jedinstvenom adrese s jedinstvenom adrese s jedinstvenom adrese s jedinstvenom 

domenom za alumnedomenom za alumnedomenom za alumnedomenom za alumne    Sveučilišta u ZagrebuSveučilišta u ZagrebuSveučilišta u ZagrebuSveučilišta u Zagrebu 
8. Rasprava  
9. Predstavljanje novoosnovanih alumni udruga i njihovo primanje u Savez  
10. Donošenje Odluke o provođenju izbora za tijela Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu  
11. Izbor novog vodstva AMAC Saveza  
12. Prijedlog izmjene Statuta Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu  
13. Objava rezultata izbora  
14. prof. dr. sc. Ante Padjen, predsjednik AMAC-Quebec: AMAC Mundus kao izvor potpore AMAC Mundus kao izvor potpore AMAC Mundus kao izvor potpore AMAC Mundus kao izvor potpore 

matičnim ustanovama matičnim ustanovama matičnim ustanovama matičnim ustanovama  
15. Nikola Demarin, predsjednik AMAC-Toronto: Suradnja jedne AMAC Mundus udruge s Suradnja jedne AMAC Mundus udruge s Suradnja jedne AMAC Mundus udruge s Suradnja jedne AMAC Mundus udruge s 

AMAC SavAMAC SavAMAC SavAMAC Savezom ezom ezom ezom     
16. Okrugli stol: AMAC AMAC AMAC AMAC ––––    jučer, danas, sutrajučer, danas, sutrajučer, danas, sutrajučer, danas, sutra 
17. Zaključci  
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Ad 1) Ad 1) Ad 1) Ad 1)     
 Sjednicom predsjeda predsjednica Saveza AMAC/AMCA    prof. dr. sc. Helena Jasna Mencerprof. dr. sc. Helena Jasna Mencerprof. dr. sc. Helena Jasna Mencerprof. dr. sc. Helena Jasna Mencer koja 
je otvorila sjednicu i u ime Predsjedništva Saveza i Organizacijskog odbora Sabora pozdravila sve uzvanike 
te posebno drage goste iz svijeta: Amerike, Kanade, Australije, Njemačke i Francuske te se posebno 
zahvalila alumnima našeg Sveučilišta, predsjedniku Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivi Josipoviću i 
gradonačelniku gospodinu Milanu Bandiću što su svojom nazočnošću uveličali ovaj skup, i to ne samo u 
svojstvu predsjednika i gradonačelnika već i kao alumna Sveučilišta u Zagrebu.  
 U svojem obraćanju domaćin Sabora rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr.sc. Aleksa Bjeliš prof. dr.sc. Aleksa Bjeliš prof. dr.sc. Aleksa Bjeliš prof. dr.sc. Aleksa Bjeliš je u 
svojem izlaganju podsjetio kako je prije više od dvadeset godina osnovano Društvo bivših studenata i 
prijatelja Sveučilišta u Zagrebu, čime je započelo sustavno promišljanje o završenim studentima te 
započeo organizirani rad na njihovu okupljanju. Uspostavom prve alumni organizacije 1989. godine 
stvoren je preduvjet za provedbu različitih organiziranih djelatnosti prema uzoru na one koje se provode 
na sveučilištima s dugim i razvijenim tradicijama širom svijeta. Posebno se zahvalio svima koji su u 
proteklom razdoblju svojim entuzijazmom i volonterskim aktivnostima širili svijest o ulozi Sveučilišta u 
društvu te pomagali jačanju alumni organizacije, posebice u prijelomnim trenucima u nedavnoj povijesti 
naše domovine i našega Sveučilišta. Ukazao je na važnost održavanja Sabora kao jednog od ključnih 
čimbenika intenziviranja postojećih aktivnosti i pokretanja novih alumni inicijativa, te na važnost 
sustavnog praćenja relevantnosti studija mjerenu kroz uspješnost svojih bivših studenata u njihovim 
radnim okruženjima. Jednako je tako važno promicanje ideje zajedništva, jačanje osjećaja trajne 
povezanosti bivših studenata sa svojim sveučilištem i poticanje filantropije koja, između ostalog, može 
značajno pridonijeti sustavnom poticanju uspješnosti i kreativnosti novih mladih generacija studenata.  
Osnivanjem Zaklade Sveučilišta u Zagrebu stvoren je preduvjet za širenje postojeće alumni inicijative 
filantropskim i donatorskim aktivnostima. Organizacijom različitih javnih događanja i širenjem svijesti u 
društvu, ne samo o ključnoj ulozi istraživačkoga rada i visokog obrazovanja u razvoju zemlje i naroda, nego 
i o ideji i kulturi okupljanja alumna kao obliku društveno odgovornog ponašanja, možemo potaknuti 
promjene koje će pozitivno utjecati na cijelo Sveučilište i njegov ugled u društvu.  
Uprava Sveučilišta u Zagrebu daje punu i svestranu podršku Predsjedništvu Saveza AMAC društava u 
provedbi njegove Strategije i ispunjavanju ciljeva zacrtanih za sljedeće razdoblje. 
 Gradonačelnik Milan BandićGradonačelnik Milan BandićGradonačelnik Milan BandićGradonačelnik Milan Bandić pozdravio je sve nazočne te u svojem izlaganju istaknuo da je 
znanstvena izvrsnost ove zemlje ono najbolje što imamo i ono čime se možemo ponositi. Naglasio je da 
moramo biti svjesni kako kao mala zemlja drugima možemo konkurirati znanjem, obrazovanjem, 
organizacijom, kompetencijom i strukom. Nada se da će se zajedničkim radom stvoriti preduvjeti za nove 
projekte kako bi nam svima bilo bolje, te da će se na više mjesta čuti "kranovi" poput onih s Glazbene 
akademije u susjedstvu Rektorata Sveučilišta. Istaknuo je da će se uvijek rado boriti za ovakve projekte te 
da će status alumnusa svojim radom nastojati i opravdati.  
 U pozdravnom govoru prof. dr. sc. Ivo Josipović, predsjednik Republike Hrvatskeprof. dr. sc. Ivo Josipović, predsjednik Republike Hrvatskeprof. dr. sc. Ivo Josipović, predsjednik Republike Hrvatskeprof. dr. sc. Ivo Josipović, predsjednik Republike Hrvatske istaknuo je 
važnost Sveučilišta kao glavne pokretačke snage za sve alumne. Sveučilište ima misiju da obrazuje i odgaja 
te da bude pokretačka snaga razvoja društva u čemu su ujedinjene sve generacije onih koji su na Sveučilištu 
studirali ili podučavali. Kada nakon puno godina sretnemo ljude s kojima smo studirali ili one koji su 
studirali na našem Sveučilištu, osjetimo povezanost, bez obzira što ih možda nismo sreli zbog 
generacijskog jaza ili studiranja na različitim fakultetima koji su, nažalost, razasuti po cijelom gradu a ne u 
okviru jednog kampusa, osjetimo da smo radili nešto korisno za društvo, a ne samo za nas osobno. 
Zaključio je kako ovdje okupljeni očito imaju taj osjećaj misije na čemu je zahvalan. Suradnja naše 
akademske zajednice jedna je od onih pokretačkih sila u društvu i pri ulasku Hrvatske u Europsku uniju 
treba se sjetiti i zahvaliti svima onima koji su kroz svoj akademski rad dali doprinos da nam Hrvatska bude 
bolja i uspješnija. Predsjednik je Saboru zaželio uspješan rad a prisutnima da ne zaborave misiju Sveučilišta.  
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Ad 2)Ad 2)Ad 2)Ad 2)  
 Predsjednica Saveza prof. dr. sc. Helena Jasna Mencerprof. dr. sc. Helena Jasna Mencerprof. dr. sc. Helena Jasna Mencerprof. dr. sc. Helena Jasna Mencer podnijela je „Izvješće o radu 
Predsjedništva AMAC/AMCA Saveza u razodblju od 2009. do 2013. g.“ 
 U prethodnom razdoblju napravljeni su značajni pomaci u radu Saveza prema ranije postavljenim 
strateškim ciljevima. Ispunjene su osnovne pretpostavke za uspješno djelovanje Saveza i osigurana je 
potrebna logistika. Izrađen je pečat i memorandum u skladu sa Statutom, osiguran je prostor i radno 
mjesto za Alumni ured, otvorena je web stranica Saveza i osigurano je održavanje stranice i veza na 
fakultetske alumni udruge. Putem Glasnika Saveza osigurano je kontinuirano informiranje članstva o 
radu Saveza. Osigurano je financiranje Saveza iz proračuna Sveučilišta do ostvarivanja vlastitih sredstava. 
Uspostavljena je bolja komunikacija s fakultetima, što je rezultiralo osnivanjem novih alumni udruga. 
Uveden je pojam počasnog zaslužnog alumna te je inaugurirana medalja/plaketa s likom Žarka Dolinara 
koje će se na ovom Saboru po prvi puta dodijeliti zaslužnim pojedincima. Prof. Mencer je istaknula kako 
se kontinuirano radi na organiziranju društvenih kontakata među alumnima u cilju postizanja 
filantropskog i donatorskog djelovanja. Osnovana je Zaklada Sveučilišta u Zagrebu a namjera je Saveza da 
se alumni uključe u aktivnosti Zaklade. U tom cilju u Glasniku su objavljeni prilozi o zakladništvu i 
filantropiji i Alumni ured je sudjelovao u organizaciji Okruglog stola na tu temu.  
 Na kraju izvješća prof. Mencer se najljepše zahvalila Sveučilištu u Zagrebu na potpori, te istaknula 
kako Predsjedništvo Saveza djeluje kao središnje savjetodavno tijelo koje je u proteklom razdoblju 
ispunilo svoju misiju u smislu ostvarenja zadanih strateških ciljeva. Napominje da je za razvitak i širenje 
velike ideje o zajedničkom alumni djelovanju za dobrobit naše Alma Mater zaslužan i veliki trud malog 
broja volontera (s obzirom na broj alumna koji su stekli neku od diploma na Sveučilištu u Zagrebu i koji 
bi mogli biti aktivni u alumni društvima), te da je teško uhvatiti korak sa sveučilištima u kojima je 
stoljećima stvarana uspješna alumni klima i njegovana tradicija alumni ponašanja. Napominje da u 
projektu prihvaćanja alumni filozofije ulazimo u područje promjene percepcije sveučilišta i sveučilištaraca 
u javnosti i to u teškom političkom i društvenom trenutku te da je za „prozaične" promjene poput 
osiguravanja pretpostavki za rad gospodarska situacija još veća prepreka.  
(cjelovito izvješće nalazi se u knjižici Sabora) 
 
Ad 3)Ad 3)Ad 3)Ad 3)        
 Po prvi put od početka djelovanja AMAC Saveza dodijeljena su priznanja „Žarko Dolinar“ 
zaslužnim alumnima za razvoj i napredak alumni pokreta i AMAC društava u Hrvatskoj i inozemstvu.     
 PPPProf. dr. sc. Helena rof. dr. sc. Helena rof. dr. sc. Helena rof. dr. sc. Helena Jasna MencerJasna MencerJasna MencerJasna Mencer uvodno je rekla nekoliko riječi o inicijativi za ustanovljavanje 
posebnih priznanja najuspješnijim i najzaslužnijim alumnima za osnutak, razvoj i napredak alumni 
pokreta AMAC društava u Hrvatskoj i svijetu koja je potekla od Nine Sidneya iz Australije još na Saboru 
2004., a prijedlog je ponovljen i na Saboru 2009. Predsjedništvo Saveza prihvatilo je ovu inicijativu te je 
odlučeno da se takva nagrada nazove prema prof. dr. sc. Žarku Dolinaru, znamenitom hrvatskom 
medicinaru i sportašu koji je djelovao u Švicarskoj i jednom od najaktivnijih promicatelja alumni ideje u 
svijetu i u Hrvatskoj. Izrada priznanja povjerena je studentu Akademije likovnih umjetnosti Nikoli 
Vudragu, koji je prema mišljenju Predsjedništva opravdao ukazano povjerenje.    
 Na sjednici održanoj 31. siječnja 2013. Predsjedništvo Saveza odlučilo je o dobitnicima priznanja 
„Žarko Dolinar“ zaslužnim pojedincima u području alumni aktivnosti te zaključilo da se medalje dodijele 
prof. emer. dr. sc. Zvonimiru Šeparoviću, za iniciranje ideje okupljanja alumna na Sveučilištu u Zagrebu i 
prof. emer. dr. sc. Branku Kunstu, za osnivanje prve alumni udruge na Sveučilištu u Zagrebu 1990. godine. 
Plakete za promicanje alumni filozofije na Sveučilištu u Zagrebu dodijeljene su prof. dr. sc. Greti Pifat-
Mrzljak (posthumno), prof. dr.sc. Ivici Džebi i dr.sc. Krunoslavu Kovačeviću iz Hrvatske, te Nini Sydneyu 
iz Australije i Nikoli Demarinu iz Toronta. Iscrpni alumni životopisi dobitnika koji ih kvalificiraju za 
priznanja nalaze se u knjižici Sabora.     
Priznanja „Žarko Dolinar“ dodijelio je rektor Sveučiilšta u Zagrebu prof. Aleksa Bjeliš.  
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 Prof. Prof. Prof. Prof. dr. sc. dr. sc. dr. sc. dr. sc. Branko Branko Branko Branko KunstKunstKunstKunst je u u ime dobitnika zahvalio Predsjedništvu Saveza na dodijeljenim 
priznanjima. Istaknuo je da im posebnu čast čini što priznanja nose ime prof. Dolinara zbog njegovih 
velikih zasluga na propagiranju alumni ideje putem svojih kontakata u svijetu, kao i zbog činjenice da je 
on bio čovjek koji je u teškim vremenima svojim optimizmom ujedinio akademičare širom svijeta. Trebalo 
je doći i vrijeme kada je tadašnji rektor prof. Šeparović mogao i službeno organizirati osnivanje Saveza 
AMAC-a i posebno istaknuo kako mu je žao što prof. Šeparović nije prisutan da kaže koju riječ o tome. 
Prof. Kunst je podsjetio na riječi prof. Dolinara koji je rekao – mi u svijetu možemo dosta toga učiniti ali 
srce organizacije mora biti u Zagrebu, na Zagrebačkom sveučilištu.     
 Nakon dodjele Priznanja prof. dr. sc. Vera Turkovićprof. dr. sc. Vera Turkovićprof. dr. sc. Vera Turkovićprof. dr. sc. Vera Turković ukratko je iznijela podatke o pristupu izrade 
medalje i priznanja i podatke o autoru priznanja, darovitom studentu Akademije likovnih umjetnosti i 
njezinom studentu, Nikoli Vudraga. Istaknula je kako je Nikola Vudrag student kiparskoga odsjeka 
programa modula mala plastika ili medaljerstvo i izniman je talenat koji izazovima ovog vremena ili 
vremena kada dominira konceptualna umjetnost ima sposobnost nevjerojatnih figuracija što je upravo 
jedan od imperativa male plastike i medalje. Zaključuje kako je student ALU izvrsno izvršio povjereni 
zadatak. 

*** 
 PPPProf. dr. sc. Helena Jasna Mencerrof. dr. sc. Helena Jasna Mencerrof. dr. sc. Helena Jasna Mencerrof. dr. sc. Helena Jasna Mencer je najavljujući glazbeni predah istaknula kako je politika 
Sveučilišta u Zagrebu i alumni udruga što više zajedničkih događanja i zajedničkih projekata te pohvalila 
suradnju naše tri akademije i Tekstilno tehnološkog fakulteta na tri opere koje su doživjele veliki uspjeh.  
 Glazbenu točku Andante iz 2. sonate za solo violinu u a-molu izveo je student violine 5. godine 
Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu Ivan JakšekovićIvan JakšekovićIvan JakšekovićIvan Jakšeković (mentor: prof. Kuzman Silvana).      
    
Ad 4) Ad 4) Ad 4) Ad 4)     
    Rad Sabora nastavljen je predavanjem “AMAC ili AMCA” koje je održao    pppprof.rof.rof.rof.    dr. sc. dr. sc. dr. sc. dr. sc. Ivica Ivica Ivica Ivica 
Džeba. Džeba. Džeba. Džeba. Tijekom izlaganja prof. Džeba je pojasnio razlike između naziva AMAC i AMCA te ukazao na 
podrijetlo riječi alumni, alumnus i Alma Mater. 
 Riječ alumni je množina riječi alumnus koja na latinskom jeziku znači hranjenik ili pitomac, a 
vjerojatno potječe od skolastičkog načina obrazovanja. Oni su živjeli, hranili se i radili u posebnim 
ustanovama - alumnatima. U novije doba taj je naziv vezan uz kampuse sveučilišta, mjesta gdje 
studenti i nastavnici zajedno žive i rade, a kao posljedica toga se bivši studenti nazivaju alumnima, što 
je posebno karakteristično u anglosaksonskim zemljama. Tako je danas uobičajeno da se i na 
sveučilištima koja nemaju karakteristike alumnata (koleđa, kampusa i slično), bivši studenti također 
nazivaju alumni. Alma Mater znači majka hraniteljica, što je danas sveučilište gdje postoji izvor znanja 
i gdje se obrazuju ljudi koji će dalje obrazovati nove generacije mladih ljudi.  
 Kratice AMCA i AMAC  – Alma Matris Croaticae Alumni i Alma Matris Alumni Croaticae, 
jednakog su značenja. Dodavanjem riječi Croaticae uz Alma Matris Alumni (AMA), htjelo se naglasiti 
da su to bivši studenti iz Hrvatske, dakle hrvatskih sveučilišta. Kako je kratica AMCA već bila 
iskorištena, odnosno zaštićena u SAD-u, kod kratice AMCA prebačena su dva slova i udruga je dobila 
novi naziv AMAC. Posebno je istaknuo važnost pravilnog korištenja termina vezanih uz alumne, 
alumni, alumnus. Kada se govori o pojedincu tada se kaže da je on alumnus sveučilišta, ako se govori u 
množini tada su to alumni određenog sveučilišta. Ako se govori samo o jednoj osobi ženskog roda, tada 
je ona alumna ili u množini alumne. (cjelovito izvješće nalazi se u knjižici Sabora) 
 
Ad 5) Ad 5) Ad 5) Ad 5)     
 U izlaganju pod naslovom „Alumni – (neiskorištena) snaga sveučilišta“, dr. dr. dr. dr. Krunoslav Krunoslav Krunoslav Krunoslav 
KovačevićKovačevićKovačevićKovačević govorio je o razlici alumni organizacija u svijetu i u Hrvatskoj.  Dok u svijetu važan dio 
aktivnosti alumni društava čini posredovanje pri zapošljavanju, usmjeravanje studenata prema 
potrebama gospodarstva, izrada planova za karijeru budućih stručnjaka i sl., kod nas su aktivnosti 
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većinom društvene: kulturne, sportske, stručne, zabavne i sl. Alumni društva u svijetu se osim 
članarinama i ugovornim donacijama financiraju i organiziranjem posebnih događaja (sportska 
natjecanja, degustacija vina, izložbe, dan otvorenih vrata, kuća slavnih alumna i sl.) te privlače 
institucije-partnere koje na temelju ugovora o dugoročnoj suradnji daju određene povlastice članovima 
za njihove usluge. Rašireni oblik prikupljanja sredstava su i sponzorstva, kojima se alumni udruge 
obvezuju širiti i popularizirati sponzorovo ime ili proizvod među svojim članovima. Posve je jasno da 
na Sveučilištu u Zagrebu nije bilo moguće u kratkom vremenu dostići razmjere tih uspješnih 
organizacija. Također, baš u tom vremenu je započeo Domovinski rat, pa su novostvorene organizacije 
u svijetu (AMAC Mundus) usmjerile svoju djelatnost na pomaganje Hrvatskoj tijekom njezine borbe za 
samostalnost. Osim materijalne pomoć koja je bila vrlo velika, snažna je bila i lobistička uloga u 
matičnim državama na informiranju tamošnjih građana i političara, te napori za zaustavljanje rata u 
Hrvatskoj i njezino priznanje. No prošlo je dovoljno vremena i skupljeno je dovoljno iskustava, te 
ubuduće treba usmjeriti aktivnosti na zajedničke, integrirajuće akcije uz zadržavanje postojećih 
aktivnosti različitih AMAC/AMCA društava. Dvije takve aktivnosti su osnivanje Zaklade Sveučilišta u 
Zagrebu, te mogućnost da svaki alumni dobije e-mail adresu domene @alumni.unizg.hr. Predstoji i 
integriranje Ureda za razvoj karijera u strukturu Sveučilišta. 
(cjelovito izvješće nalazi se u knjižici Sabora) 
 
Ad 6)Ad 6)Ad 6)Ad 6)  
 Prorektorica Sveučilišta u Zagrebu    pppprof.rof.rof.rof.    dr. sc.dr. sc.dr. sc.dr. sc.    Vesna VašičekVesna VašičekVesna VašičekVesna Vašiček u svojem je izlaganju iznijela 
razloge osnivanja Zaklade Sveučilišta u Zagrebu te istaknula kako je ta inicijativa puno mlađa od 
inicijative i aktivnosti samih alumni udruga. Zaklada je potaknuta donatorskim sredstvima iz 
inozemstva te osnovana 2010. godine. Naglasila je kako je zaklada po definiciji imovina koja je 
namijenjena da prihode koje stječe trajno koristi za ostvarenje općekorisne svrhe zbog koje je osnovana. 
Trenutna vrijednost zakladne imovine Zaklade Sveučilišta u Zagrebu je 1,9 mlijuna kuna, a temelji se 
na donatorskim sredstvima privatnih donatora naših iseljenika  - zajednice hrvatskih iseljenika Croatia 
Centre (Pty) Ltd. iz Južnoafričke Republike čiji je predstavnik Nj.E. Tvrtko Andrija Mursalo imenovan 
za člana Upravnog odbora, te donacijom iz nasljedstva gospodina Josipa Sepčića, hrvatskog iseljenika u 
Sjedinjenim Američkim Državama. Sami donatori su odredili namjenu doniranih sredstava, a to je 
stipendiranje djece hrvatskih iseljenika za učenje hrvatskog jezika i studiranje na Sveučilištu u 
Zagrebu. Upravitelj Zaklade je rektor Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom 2012. i 2013. radilo se na razvoju 
Zaklade s ciljem otvaranja novih stipendijskih programa uz istodobno definiranje prepoznatljive 
politike korištenja prikupljenih sredstava. Misija Zaklade je da svojim prihodima, koje stječe trajno, 
pruža potporu općekorisnim infrastrukturnim, razvojnim i istraživačkim sveučilišnim projektima iz 
svih područja i stupnjeva sveučilišnog obrazovanja, znanosti i umjetnosti, financijski podupire 
nastavnike i posebno nadarene studente te potiče međunarodnu suradnju i suradnju s hrvatskom 
dijasporom. 
 
Ad 7) Ad 7) Ad 7) Ad 7)     
    Mr. sc. Srećko SeljanMr. sc. Srećko SeljanMr. sc. Srećko SeljanMr. sc. Srećko Seljan, predsjednik udruge AMAC Alumni FER je izvijestio prisutne o projektu 
uspostave jedinstvene e-adrese za alumne Sveučilišta u Zagrebu, čiji je voditelj.  Alias e-adresa 
ime.prezime@alumni.unizg.hr trebala bi olakšati komunikaciju s bivšim studentima Sveučilišta u 
Zagrebu, a polazni motiv jest registracija svih članova alumni zajednice, bez obzira jesu li članovi neke 
od postojećih udruga alumna. Ne radi se o uobičajenom pretincu elektroničke pošte nego o tzv. alias 
adresi, servisu za preusmjeravanje pošte upućene na tu na e-adresu koju je korisnik naveo prilikom 
registracije. Nakon registracije i provjere podataka navedenih prilikom registracije, dozvolu za 
korištenje alias adrese dodijelit će administrator fakulteta na kojem je alumni diplomirao. Naveo je da 
će se upute za registraciju i ostale potrebne informacije nalaziti na mrežnoj stranici Sveučilišta. Ističe 
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da je ovakvo stvaranje baze svih alumna temelj za sve ostale servise za razmjenu informacija unutar 
alumni zajednice Sveučilišta u Zagrebu koji će se u budućnosti dograđivati. Osim umrežavanju alumni 
zajednice, jedinstvena domena doprinijet će i spoznaji o pripadnosti Sveučilištu na osobnu korist i na 
dobrobit Sveučilišta. 
(cjelovito izvješće nalazi se u knjižici Sabora) 
    
Ad.Ad.Ad.Ad.8888))))    
RRRR    aaaa    ssss    pppp    rrrr    aaaa    vvvv    aaaa    
Otvorena je rasprava o prethodno iznesenim izvješćima koju vodi prof. dr. sc. Ivica Džeba.  
Aleksandra BrnAleksandra BrnAleksandra BrnAleksandra Brnetić etić etić etić (AMAC-Njemačka) predlaže da se pristupnice za alumni udruge daju studentima 
barem sredinom studija, jer smatra da je nakon dodjele diplome kasno za upoznavanje s alumni idejom. 
Pozdravlja i podržava projekt izrade baze alumna te očekuje da će se puno napraviti na propagiranju 
alumni ideja ako profunkcionira domena kako je izneseno u izvješću mr. sc. Srećka Seljana. Nadalje, 
gđa. Brnetić moli sve kolegice i kolege da joj se jave ukoliko imaju podatke o bivšim studentima koji 
borave i rade u Njemačkoj jer je demografsko pitanje već odavno zahvatilo njemački AMAC. Unatoč 
idejama i željama ne može se ići naprijed bez podmlatka, i to ne samo mladih po godinama nego svih 
generacija. Pozdravlja osnivanje Zaklade ali ukazuje na važnost osnivanja tijela Zaklade koja će 
kontrolirati sve razine dodjele i prikupljanja financijskih sredstava te važnost redovitog izvješćivanja.    
PPPProf. rof. rof. rof. dr. sc. Ivica dr. sc. Ivica dr. sc. Ivica dr. sc. Ivica Džeba Džeba Džeba Džeba smatra da će Zaklada imati sve mehanizme koji će spriječiti bilo kakve 
negativne pojave i sasvim sigurno postojeće vodstvo neće tako nešto dopustiti. Također smatra da 
formalno upisivanje studenata u alumni udruge neće riješiti problem uključivanja, već da je jedini put 
kontinuirana komunikacija i aktivnosti koje mogu vezati studente za udrugu. Problem demografske 
slike problem je svih Mundus udruga, stoga bi bilo dobro da pojedini fakulteti, koji vjerojatno najbolje 
znaju gdje su njihovi završeni studenti, upućuju studente u inozemstvu da se uključe u rad pojedinih 
alumni društava.  
PPPProf. rof. rof. rof. dr. sc. dr. sc. dr. sc. dr. sc. Ante PadjenAnte PadjenAnte PadjenAnte Padjen    (AMCA Canada - Quebec)    pozdravlja osnivanje Zaklade te ističe kako je važno 
(što je rekao i 2009. na Saboru) da se studenti tijekom upisa upisuju i registriraju u informatički sustav. 
Podsjetio je kako je 2009. u diskusiji rečeno da se informatizacija Sveučilišta privodi kraju te pita kakav 
je daljnji razvoj situacije.     
PPPProf. Vesna Vašiček, prorektoricarof. Vesna Vašiček, prorektoricarof. Vesna Vašiček, prorektoricarof. Vesna Vašiček, prorektorica ističe kako ISVU sustav koji objedinuje sve podatke studenata na 
Sveučilištu postoji dugi niz godina. Sustav bi se mogao koristiti i u druge svrhe ukoliko tako nešto 
dogovori i odobri uprava Sveučilišta.         
PPPProf. rof. rof. rof. Barbier Ruzdic LamiaBarbier Ruzdic LamiaBarbier Ruzdic LamiaBarbier Ruzdic Lamia    (AMCA Paris) je    ukazala na isti problem malog broja članova u njihovoj 
alumni udruzi. Cilj im je dovesti hrvatske znanstvenike i umjetnike da održe predavanje ili izložbu u 
prostorijama Veleposlanstva RH u Parizu koje im je na raspolaganju. Moli da se alumni koji dolaze jave 
preko web stranice.   
PPPProf. rof. rof. rof. dr. sc. dr. sc. dr. sc. dr. sc. Ana Marija GrancarićAna Marija GrancarićAna Marija GrancarićAna Marija Grancarić smatra da studente treba uključiti u aktivnosti udruge jer se samim 
upisivanjem neće ništa postići. Ističe kako u svojoj AMCA udruzi imaju tim koji studente uključuje u 
aktivnosti. 
 
Rasprava je prekinuta u 11.45 sati radi odlaska na ranije dogovoreni ručak te je odlučeno da se rasprava 
nastavi na okruglom stolu predviđenim pod točkom 17. Sabor je s radom nastavio u 12.45 sati.  
    
Ad 8) Ad 8) Ad 8) Ad 8)     
    Prof. dr. sc. Helena Jasna MencerProf. dr. sc. Helena Jasna MencerProf. dr. sc. Helena Jasna MencerProf. dr. sc. Helena Jasna Mencer je izvijestila kako je uz dosadašnjih 12 udruga, molbu za 
pridruživanje Savezu uputiloo 6 novoosnovanih alumni udruga te Predsjedništvu dostavilo potrebnu 
dokumentaciju za učlanjenje u Savez. Naglasila je kako će novoosnovane alumni udruge donijeti 
pozitivne pomake u akademskoj mobilnosti na individualnoj, institucionalnoj i široj društvenoj razini. 
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Uz to, na društvenome planu cirkulacija akademski obrazovanih ljudi utječe na pozitivne socijalne 
promjene, budući da oblikuje kulturu međusobnog razumijevanja i tolerancije te potiče na suradnju 
između različitih društvenih skupina. 
Saboru su se ukratko predstavile nove udruge: AMCA ERFAMCA ERFAMCA ERFAMCA ERF (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) – 
osnovana 2010.; Alumni KIFAlumni KIFAlumni KIFAlumni KIF (Kineziološki fakultet) – osnovana 2010., Alumni FFZGAlumni FFZGAlumni FFZGAlumni FFZG (Filozofski 
fakultet) – osnovana 2011., AMAC AMAC AMAC AMAC ––––    VEFVEFVEFVEF (Veterinarski fakultet) – osnovana 2012.; AMA SFZGAMA SFZGAMA SFZGAMA SFZG 
(Stomatološki fakulet) – osnovana 2013., AMAC AMAC AMAC AMAC ––––    SCSCSCSC (Hrvatski studiji) – osnovana 2013.  
(cjelovita izvješća nalaze se u knjižici Sabora)        
    
Prof. Prof. Prof. Prof. dr. sc. Helena Jasna dr. sc. Helena Jasna dr. sc. Helena Jasna dr. sc. Helena Jasna MencerMencerMencerMencer zamolila je sudionike Sabora da potvrde primitak novih alumni 
udruga u Savez AMAC/AMCA Sveučilišta u Zagrebu, što je pozdravljeno i potvrđeno pljeskom. 
    
Ad 9) Ad 9) Ad 9) Ad 9)     
 Prof. Prof. Prof. Prof. dr. sc. Helena Jasna dr. sc. Helena Jasna dr. sc. Helena Jasna dr. sc. Helena Jasna MencerMencerMencerMencer je podsjetila kako dosadašnjim članovima tijela Saveza ističe 
mandat te je potrebno provesti izbore za novi saziv tijela Saveza AMAC društva Sveučilišta u Zagrebu 
za sljedeće četverogodišnje razdoblje. Predložila je Izborno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Štefica 
Cerjan Stefanović, Paula Pavletić, Andrea Skočić.  
 Akademska tajnica Sveučilišta u Zagrebu    OlgaOlgaOlgaOlga    ŠarlogŠarlogŠarlogŠarlog----Bavoljak, dipl. iurBavoljak, dipl. iurBavoljak, dipl. iurBavoljak, dipl. iur.... upoznala je Sabor s 
tijekom provođenja izbora za tijela Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu i to za Predsjednika, 
članove Predsjedništva, članove Nadzornog odbora i članove Časnog suda.  
 Izbor je proveden tajnim glasovanjem, na četiri glasačka listića, a glasovali su članovi koji su 
delegirani od strane svojih udruga. Konstatirano je da je prisutna nadpolovična većina potrebna za 
glasovanje. Kandidature su napravljene prema postojećem Statutu, a glasački listići su pripremljeni 
temeljem prijedloga kandidata pojedinih alumni udruga.  
    Gđa. Gđa. Gđa. Gđa. Aleksandra Aleksandra Aleksandra Aleksandra BrnetićBrnetićBrnetićBrnetić ima načelne primjedbe na članak 13. Statuta kojim je definirana 
pozicija članica Mundusa unutar Saveza, njihova uloga i značenje. U postojećem članku se govori samo 
u uvjetima za članstvo u Savezu a nigdje nisu navedena prava članica Mundusa.   
 Prof.Prof.Prof.Prof.    dr. sc. Helena Jasnadr. sc. Helena Jasnadr. sc. Helena Jasnadr. sc. Helena Jasna    MencerMencerMencerMencer je pojasnila kako su u sadašnjem sazivu Saveza, a prema 
Statutu, AMAC Mundus koordinatori izabrani na prošlom Saboru redovito obavještavani o sastancima 
i zaključcima Predsjedništva te povremeno i osobno na njima sudjelovali. Koordinatori za AMAC 
Mundus se biraju nakon što se konstituira novo Predsjedništvo, koje tada predlaže koordinatore.  
    Prof. drProf. drProf. drProf. dr. sc. . sc. . sc. . sc. Mirela LeskovacMirela LeskovacMirela LeskovacMirela Leskovac je izvijestila kako u proteklom razdoblju nije bilo potrebe da se  
Nadzorno povjerenstvo i Časni sud sastanu jer do sada Savez nije imao svojih prihoda niti računa, a 
kako se željelo postupiti prema Statutu napisano je izvješće o radu tih tijela.  
 
Ad 10) Ad 10) Ad 10) Ad 10)     
 Prijedlog Odluke o provođenju izbora za tijela Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu  
podržan je jednoglasno te se pristupilo izborima za tijela Saveza.  
 
Ad 11) Ad 11) Ad 11) Ad 11)     
 Provedena je rasprava o prijedlozima izmjena Statuta Saveza AMAC društava Sveučilišta u 
Zagrebu u kojoj su sudjelovali Brnetić, Padjen, Mencer, Kunst, Džeba, Šarlog-Bavoljak. Predloženo je da 
se ova točka dnevnog reda odgodi, te da se sve primjedbe na izmjene Statuta dostave elektronički. Gđa. 
Aleksandra Brnetić se obvezala izraditi amandmane na članak 13. Statuta AMAC Saveza društava bivših 
studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu i elektroničkim ih putem dostaviti Predsjedništvu. Sve 
dostavljene primjedbe će Predsjedništvo razmotriti i uskladiti, a zatim će se u konačnici provesti 
elektroničko glasovanje. Ova odluka je jednoglasno prihvaćena.  
 



  

 

9 

 

Ad 12) Ad 12) Ad 12) Ad 12)     
 Za predsjednicu Saveza je u drugi mandat izabrana prof. dr. sc. Helena Jasna Mencerprof. dr. sc. Helena Jasna Mencerprof. dr. sc. Helena Jasna Mencerprof. dr. sc. Helena Jasna Mencer    (33 za, 
6 protiv), a za članove Predsjedništva Saveza izabrani su: mr. sc. Srećko Seljan, AMAC Alumni FER (34), 
dr. sc. Krunoslav Kovačević, AMACIZ (33),  prof. dr. sc. Jasmina Havranek, AMCA-FAZ (32), prof. dr. sc. 
Ana Marija Grancarić, AMCA TTF (30),  prof. dr. sc. Željko Korlaet, AMA-FA (30), prof. dr. sc. Mario 
Šafran, AMAC-FSC (29) i prof. dr. sc. Zvonko Šošić, AMAMUZ (24). U sastav Predsjedništva nisu 
izabrani: prof. dr. sc. Stjepan Pepeljnjak, AMA-FBF (22), prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović, Alumni 
FFZG (18) i prof. dr. sc. Alen Slavica, AMAC-VEF (17).  Za koordinatore iz svijeta (AMAC Mundus) 
izabrani su: Katherine Curic (za Australiju i ostatak svijeta), Aleksandra Brnetić (za Europu) te Ante 
Padjen (za Ameriku).  
 Za članove Časnog suda izabrani su: dr. sc. Dubravka Pavišić Strache, AMA-FBF (37), prof. dr. 
sc. Anđelko Gašpar, AMAC-VEF (36) i prof. dr. sc. Mirela Leskovac, AMACIZ (36).  
 Za članove Nadzornog povjerenstva izabrani: dr. sc. Anđelka Bedrica, AMA-FBF (23), Damir 
Markić, dipl. ing., AMACIZ (19) i prof.  dr.  sc. Mislav Ante Omazić, Hrvatska udruga diplomiranih 
ekonomista (17), a nisu izabrani: Agata Vinčić, dipl. ing., AMCA TTF (15), prof. dr. sc. Marina Pavlak, 
AMAC VEF (14) i dr. sc. Dubravka Pavišić Strache, AMA FBF (12). 
    
Ad 13) Ad 13) Ad 13) Ad 13)     
    Prof. Prof. Prof. Prof. dr. sc. dr. sc. dr. sc. dr. sc. Ante PadjenAnte PadjenAnte PadjenAnte Padjen, AMAC Canada - Quebec ističe kako je očito da se u radu Domus i 
Mundus udruga sukobljavaju dvije različite kulture operacije Sveučilišta. Mundus udruge bivših 
studenata organiziraju socijalne događaje, publiciraju tiskovine i sakupljaju fondove za potporu 
Sveučilišta. Iznosi primjer sa McGill University gdje je podnesen izvještaj o devetogodišnjem 
skupljanju fondova iz kojeg je vidljivo da je sakupljeno milijardu dolara. Među donatorima 90.000 je 
onih koji su donirali manje od 1.000 dolara. Prema podacima ta udruga broji 185.000 alumna i 
organizira socijalni rad i život alumna te skuplja novčanu pomoć. Sve to je osmišljeno kako bi se bivši 
studenti vezali uz svoje Sveučilište pa tako veliki dio bivših studenata redovito daje i novčanu pomoć 
svojem Sveučilištu. Naglasio je kako je bitno raditi na tome da Sveučilište u Zagrebu postane 
prepoznatljivo van granica Hrvatske, kako bi na njega dolazili studirati studenti iz Kanade čime bi se 
osigurala novčana sredstva, kao što je to na Medicinskom fakultetu. Što učiniti da se taj dio doprinosa 
sveučilišnoj matici dovede u neku vrstu aktivnosti. Naglasio je kako je vrlo racionalno da postoji samo 
jedan središnji ured sa svim ostalim udrugama kao ograncima. U ovom prijelaznom razdoblju važno je 
usmjeriti aktivnosti na jačanje AMAC Saveza kao krovne udruge, osigurati kvalitetnu evidenciju o 
alumnima, aktivnije raditi s alumnima osmišljavanjem različitih programa kako bi se identificirali 
potencijalni donatori, te kao važan čimbenik bolje urediti odnose Domus i Mundus društava. Da bi se 
alumni društva pretvorila u jednu ekonomsku moć potrebno je urediti cijeli niz stvari te na tome treba 
i raditi. 
       
Ad 14Ad 14Ad 14Ad 14) ) ) )     
    Nikola DemarinNikola DemarinNikola DemarinNikola Demarin,    AMCA Toronto    zahvalio je na pozivu da kaže par riječi o suradnji AMCA 
Toronto udruge i AMAC Saveza. S ponosom ističe kako je 21. svibnja 2013. potpisan višegodišnji ugovor 
o suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Torontu, koji je ostvaren inicijativom i posredstvom 
AMCA Toronto i AMAC Saveza. To je usporedio s pahuljama snijega koje kada lagano padaju jedna po 
jedna i nisu tako zamjetne ali one jednog dana mogu dovesti i do lavine, koje ne bi ni bilo da prethodno 
nije bilo pahulja. Od osnutka prije više od 20 godina AMCA Toronto pomaže program studija hrvatskog 
jezika na Sveučilištu u Torontu. Nakon domovinskog rata interes za udrugu značajno je smanjen te se 
postavljalo pitanje opstanka. Takav ishod nisu htjeli prihvatiti pa su se usmjerili na osmišljavanje 
aktivnosti koje bi privukle članove, i stvorili udrugu u kojoj su aktivne dvije vrlo jake sekcije: sekcija 
AMCA Book Club koju vodi akademska slikarica gđa. Draga Nado i sekcije AMCA Hiking Club koju 
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vodi gđa. Vida Grosl. Ova udruga već 10 godina organizira seriju predavanja te se svake godine održi od 
6 do 8 predavanja. Ove godine pokušava se organizirati sekcija AMCA Youth u kojoj bi se okupljali ljudi 
koji tek dolaze u Kanadu.     
(cjelovito izvješće nalazi se u knjižici Sabora) 
 
Ad 15) Ad 15) Ad 15) Ad 15)  
 Na okruglom stolu koji je vodio    prof. prof. prof. prof. dr. sc. Ivica dr. sc. Ivica dr. sc. Ivica dr. sc. Ivica Džeba Džeba Džeba Džeba postavilo se pitanje koje su to prave 
alumni aktivnosti od kojih će koristi imati Sveučilište i matični fakulteti, a s druge strane i sami 
alumni?  
 Do sada su u velikom broju u alumni udrugama bile mahom organizirane društvene i kulturne 
aktivnosti, koje su bile potrebne radi jačanja svijesti o alumni ideji, međutim to bi trebalo postati 
sredstvo za ostvarivanje i drugih ciljeva. Ulaskom u EU očekuje se da će doći do odljeva 
visokoobrazovanih ljudi što je prilika da pojedinačne alumni udruge prate svoje bivše studente. Trebalo 
bi se usmjeriti na povezivanje tih mladih ljudi s alumni društvima Mundusa tamo gdje one postoje i 
dalje pratiti njihove karijere kako bi oni kasnije postali potencijal koji će nam pomoći u daljnoj suradnji. 
 Prof. Prof. Prof. Prof. dr. sc. dr. sc. dr. sc. dr. sc. Miroslav Miroslav Miroslav Miroslav AntićAntićAntićAntić    ističe kako je jedan od važnih koraka završenim studentima 
pružati kontinuiranu podršku pri zapošljavanju te kontinuirano pratiti studenate od njihovog dolaska 
na Sveučilište do zapošljavanja. Kao bitnu komponentu naglašava potrebu promidžbe Sveučilišta, npr. 
postavljanjem informacija o poznatim alumnima Sveučilišta na mrežne stranice.  
 PPPProf.rof.rof.rof.    DarioDarioDarioDario    PPPPavavavavićićićić    ističe kako alumni mogu pomagati kod organizacije različitih vrsta praksi za 
studente kako bi im se povećale kompetencije, dakle omogućiti stalno povezivanje bivših studenata sa 
novim studentima kako bi se osigurala kontinuirana veza.  
 DDDDeniza eniza eniza eniza DrusanyDrusanyDrusanyDrusany ističe kako je važno da AMAC Savez koordinira aktivnosti Sveučilišta s 
alumni društvima matičnih fakulteta, kao što je npr. njihovo uključivanje u predstavljanje razvoja 
profesionalnog identiteta.  
 Prof. Prof. Prof. Prof. dr. sc. Ivica dr. sc. Ivica dr. sc. Ivica dr. sc. Ivica DžebaDžebaDžebaDžeba očiglenom ističe krizu ideja onoga čime bi se trebale baviti alumni 
Domus udruge a koje iskaču iz domene društvenih i kulturnih djelatnosti. Stoga predlaže da se za prvo 
sljedeće okupljanje u organizacji AMAC Saveza to pitanje temeljito pripremi. Valja osmisliti aktivnosti, 
materijalne i nematerijalne, od kojih će i fakulteti i Sveučilište imati koristi. 
    Prof.Prof.Prof.Prof.    dr. sc. Ante dr. sc. Ante dr. sc. Ante dr. sc. Ante PadjenPadjenPadjenPadjen ukazuje na to da je bitno znati koja je misija alumni udruga te kako 
ih strukturirati da toj misiji odgovore. Danas postoje poteškoće strukturirati nešto funkcionalno što bi 
odgovaralo na cijeli niz zahtjeva te se postavlja pitanje koja su sredstva koja se mogu za to osigurati od 
Sveučilišta jer se bez ulaganja ne mogu očekivati rezultati.  
 Prof. Prof. Prof. Prof. dr. sc. Branko dr. sc. Branko dr. sc. Branko dr. sc. Branko KunstKunstKunstKunst napominje da je jedan od važnih zadataka svih nas da radimo na 
prepoznavanju Sveučilišta te da je važno da oni koji izlaze s našeg Sveučilišta izlaze kao diplomirani 
stručnjaci Sveučilišta u Zagrebu, a ne samo pojedinog fakulteta. Kako bi se to ostvarilo članovi AMAC 
društava moraju se založiti i naučiti prvo naše profesore po svim fakultetima da njihovi studenti izlaze 
kao diplomirani stručnjaci Sveučilišta u Zagrebu. Zaključuje da je to važno djelovanje svih članova 
izabranog Predsjedništva i svih članova alumni udruga.  
 Prof.Prof.Prof.Prof.    dr. sc. Antedr. sc. Antedr. sc. Antedr. sc. Ante Padjen Padjen Padjen Padjen smatra kako bi se AMAC Savez ustvari trebao restrukturirati tj. 
trebala bi postojati samo jedna organizacija kao matica a udruge fakulteta bi tada bile njeni ogranci. 
Važan zadatak je intenzivirati aktivnosti koje bi dovele do međusobne suradnje alumni udruga po 
fakultetima kako bi se objedinilo djelovanje svih udruga i ojačao AMAC/AMCA Savez, te isticati 
pripadnost Sveučilištu u Zagrebu.  
 PPPProf.rof.rof.rof.    dr. sc. Ivicadr. sc. Ivicadr. sc. Ivicadr. sc. Ivica    DžebaDžebaDžebaDžeba je napomenuo kako je u Statutu već predloženo da se u nazive udruga 
doda kratica UZ kako bi se ukazalo da se radi o Zagrebačkom sveučilišu.  
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 Prof.Prof.Prof.Prof.    dr. sc. Aleksadr. sc. Aleksadr. sc. Aleksadr. sc. Aleksa    BjelišBjelišBjelišBjeliš je istaknuo da ne treba brzati i da treba imati na umu da je proces 
integracije Sveučilišta jako spor, te da ne treba inzistirati na ubrzavanju jer bi to moglo rezultirati 
negativnim ishodom.  
 Prof.Prof.Prof.Prof.    dr. sc. Brankodr. sc. Brankodr. sc. Brankodr. sc. Branko    KunstKunstKunstKunst  važnim smatra da se Zaklada konzultira za potencijalne donatore, 
te vidjeti u što su donatori spremni ulagati.  
 Prof.Prof.Prof.Prof.    dr. sc. Ivicadr. sc. Ivicadr. sc. Ivicadr. sc. Ivica    DžebaDžebaDžebaDžeba smatra da bi jedna od zadaća trebala biti osnivanje portala preko 
kojega bi se mogla donirati određena sredstva, kako bi se inicirala svjest o doniranju. Na taj način bi se 
prikupljanjem i malih iznosa jednog dana moglo doći do većih iznosa za doniranje.  
 Zaključeno je da se trebaju ustanoviti prioriteti i projekti koji će rezultirati određenim 
ciljevima. 
 
Ad 16) Ad 16) Ad 16) Ad 16)     
    
ZZZZ    aaaa    kkkk    llll    jjjj    uuuu    č č č č cccc    i i i i     
    
1) 1) 1) 1) Zaključeno je da se odgode izmjene i dopune Statuta te da se prihvati inicijativa za dodatnim manjim 
izmjenama Statuta pokrenuta na Saboru. Predsjedništvo će uskladiti tekst Statuta sukladno 
primjedbama koje elektroničkim putem pristignu do 30. rujna 2013. nakon čega će se o konačnom 
prijedlogu izmjena i dopuna Statuta glasovati elektroničkim putem.    
    
2) 2) 2) 2) U prijelaznom razdoblju važno je usmjeriti aktivnosti na jačanje AMAC Saveza kao krovne udruge, a 
alumni udruge fakulteta kao ogranke povezivati sa Savezom; svudgdje isticati pripadnost Sveučilištu u 
Zagrebu; definirati zajedničke ciljeve i smjernice njihovog ostvarenja; potencirati međusobnu suradnju 
alumni društava putem zajedničkih aktivnosti.    
    
3) 3) 3) 3) Raditi na prepoznatljivosti Sveučilišta u Zagrebu, promovirati Sveučilište npr. postavljanjem 
informacija o poznatim i istaknutim alumnima na mrežne stranice Sveučilišta.    
    
4) 4) 4) 4) Važno je da AMAC Savez koordinira aktivnosti Sveučilišta s alumni društvima matičnih fakulteta, 
kao što je npr. njihovo uključivanje u predstavljanje razvoja profesionalnog identiteta.    
    
5) 5) 5) 5) Kontinuirano pratiti studente od njihovog dolaska na Sveučilište, tj. pojedini fakultet, do njihovog 
zapošljavanja i praćenja njihove karijere. Mlade ljude prilikom dolaska na fakultet upoznati s alumni 
filozofijom i kontinuirano informirati o alumni aktivnostima tijekom studiranja.    
    
6)6)6)6) Osigurati pomoć kod organizacije različitih vrsta praksi za studente kako bi im se povećale 
kompetencije te u cilju kontinuirane veze među studentima omogućiti stalno povezivanje bivših 
studenata sa novima.    
    
7) 7) 7) 7) Završenim studentima pružati kontinuiranu podršku pri zapošljavanju te kontinuirano pratiti 
studenate od njihovog dolaska na Sveučilište do zapošljavanja.    
    
8) 8) 8) 8) Kontinuirano prikupljati informacije o našim završenim studentima i njihovim karijerama. 
Osigurati kvalitetnu evidenciju o alumnima, aktivnije raditi s alumnima osmišljavanjem različitih 
programa kako bi se identificirali potencijalni donatori.    
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9)9)9)9) Raditi na osnivanju portala preko kojega bi se mogla donirati sredstva te kod studenata razvijati 
svijest o doniranju. Na taj način bi se prikupljanjem malih donacija moglo doći do većih doniranih 
sredstava.     
    
10)10)10)10) Da bi alumni društva stekla ekonomsku moć potrebno je ustanoviti prioritete i projekte koji će 
rezultirati određenim ciljevima.    
 
Sjednica Sabora završila je u 17 sati a sudionike Sabora je u palači Dverce ugostio gradonačelnik Grada 
Zagreba g. Milan Bandić. Primanje je započelo u 19 sati muzičkom točkom koju je izveo student violine 5. 
godine Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu Ivan Jakšeković (mentor: prof. Kuzman Silvana).      
    
Subota, 29. lipnja 2013.Subota, 29. lipnja 2013.Subota, 29. lipnja 2013.Subota, 29. lipnja 2013.    
Sudionici Sabora imali su se prilike družiti se na izletu po Opatijskoj šetnici „Carmen Sylve“ te 
Opatijskoj rivijeri uz posjet srednjevjekovnim gradićima Mošćenice i Kastavu, a koji je organizirao 
pročelnik Planinarske sekcije AMACIZ-a Damir Markić. 
Sabor je završio povratom autobusa s izletnicima u večernjim satima.  
 
 
Zapisničar:       Predsjedavajuća: 
Prof. dr. sc. Mirela Leskovac, v.r.     Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, v.r. 
 
 
Ovjerovitelji zapisnika: 
Prof. dr. sc. Stanislav Pavlin, v.r. 
Prof. dr. sc. Antun Glasnović, v.r. 


