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Zapisnik 
sjednice Skupštine Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu 

održane 25. listopada 2016. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 
s početkom u 11 sati. 

 
Sjednici su osim ovlaštenih zastupnika nazočili članovi Predsjedništva, Časnog suda i 
Nadzornog povjerenstva AMAC Saveza, dekani fakulteta i drugi gosti zainteresirani za alumni 
teme, tako da je u radu Skupštine sudjelovalo 49 sudionika. Popis sudionika Skupštine sastavni 
je dio ovog zapisnika (Prilog 1).  
Skup je započeo intoniranjem sveučilišne himne Gaudeamus Igitur, nakon čega je 
predsjednica Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu, prof. emer. dr. sc. Helena 
Jasna Mencer uvodno pozdravila skup, te zamolila prisutne da minutom šutnje odaju počast 
nedavno preminulom predsjedniku alumni udruge iz Velike Britanije prof. dr. sc. Nenadu 
Bićaniću. 
 
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: 

1. Izvješće o radu Predsjedništva Saveza od prošlog Sabora 2015.  
2. Obnova članstva u Savezu 
3. Razno 
4. Predavanje mr. sc. Zlatka Bastašića Kreativnost, što je to? 

 
Ad. 1. Izvješće o radu Predsjedništva Saveza od Sabora 2015. do danas 
Izvješće o radu Predsjedništva podnijela je predsjednica AMAC Saveza, prof. emer. dr. sc. 
Helena Jasna Mencer. Predsjedništvo je djelovalo u sastavu izabranom na Izbornoj sjednici 
Sabora u lipnju 2013. godine. Spomenula je kako je izvješće sastavljeno na osnovi zapisnika sa 
sjednica Predsjedništva i elektroničke korespondencije tijekom godine dana, te da se na 
mrežnim stranicama Sveučilišta nalazi sve što je Savez objavljivao. Naglasila je misiju ALUMNI 
UNIZG Saveza kao i njegove stalne zadatke koji uključuju 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, te zaštita 
zajedničkih interesa Almae Mater.  
Predsjedništvo je nastavilo s izdavanjem Glasnika, kao glavnog komunikacijskog medija 
između fakultetskih alumni društava, te su u promatranom razdoblju izdana 2 broja ( broj 21 i 
22). Spomenuto je kako se u sadržajima Glasnika obrađuju zanimljive teme od dnevnog reda 
rasprava akademske zajednice, preko zanimljivosti iz aktivnih fakultetskih alumni društava 
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na Sveučilištu i u svijetu, do kratkih informativnih vijesti o događanjima na Sveučilištu. 
Ujedno je najavila naredni broj Glasnika Saveza koji će biti objavljen u prosincu ove godine. 
Tijekom protekle godine Predsjedništvo je održalo ukupno 5 sjednica i mnogo radnih druženja 
na kojima se raspravljalo o primjeni donesenih odluka, osmišljavanju odgovora na primjedbe i 
upite, te brigu o napretku, ugledu i promociji alumni djelatnosti na Sveučilištu, te samoga 
Sveučilišta. 
Kako je novi Statut, usvojen prije godinu dana odraz brojnih rasprava o budućoj politici Saveza 
tj. (i) odnosa Saveza i fakultetskih alumni društava, (ii) fakultetskih alumni društava 
međusobno, (iii) fakultetskog alumni društva i matičnog fakulteta, (iv) odnosa Saveza i 
Rektorata/ Uprave Sveučilišta, (v) odnosa Saveza i alumni društava u svijetu (tzv. Mundus). 
Prof. Mencer je dala riječ članu Predsjedništva prof. emer. Željku Korlaetu, kojeg je zamolila da 
izvijesti o radu Predsjedništva pod 2. točkom dnevnoga reda – Obnova članstva u Savezu, kao 
dio izvješća o radu Predsjedništva. 
 
Ad. 2. Obnova članstva u Savezu 
Prof. emer. dr. sc. Željko Korlaet napomenuo je kako Savez društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG trenutno broji 22 Domus i 7 Mundus udruga. U 
skladu sa novim Statutom Saveza, pravo glasovanja ostvaruju predstavnici svih članica Saveza, 
i to po 2 predstavnika redovitih i 1 predstavnik pridruženih članova te predsjednik Saveza. 
Slijedom navedenoga, glasačko tijelo Saveza ukupno broji 52 člana. Na ovoj Skupštini 
registrirana su 34 člana koji ostvaruju pravo glasa, te konstatirao da je ostvaren potreban 
kvorum za rad Skupštine.  
Podsjetio je da su sve udruge registrirane u Republici Hrvatskoj bile dužne do 1. listopada 2015. 
uskladiti svoje statute s novim Zakonom o udrugama. Na temelju ovih okolnosti, nepotpune 
postojeće dokumentacije i činjenicu kako neke udruge nisu bile aktivne duži period, a u cilju 
dobivanja realnih informacija o članstvu, Predsjedništvo je na svojoj 12. sjednici 3. ožujka 2016. 
donijelo odluku o potrebi obnove članstva u Savezu. Alumni udruge su u svrhu obnove 
članstva u Savezu bile dužne dostaviti dokumentaciju u  skladu sa stavkom 2. članka 9. Statuta 
Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu kako slijedi: 

- odluku o pristupanju Savezu 
- izjavu o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. članka 9. Statuta (da je osnovana u skladu sa 
zakonom u Republici Hrvatskoj, odnosno u inozemstvu; da joj je temeljna djelatnost u 
skladu s ciljevima i zadaćama Saveza i da prihvaća ovaj Statut).  
- popis članova udruge u elektroničkom obliku uz naznaku fakulteta/akademije/ 
sveučilišta koji su pohađali ili završili 
- imena predsjednika i tajnika, odnosno osoba ovlaštenih za zastupanje udruge 
- statut udruge 
- izvadak iz registra u kojem je udruga upisana, ne stariji od šest mjeseci. 

Zaključio je kako je Predsjedništvo temeljem dobivene dokumentacije na svojoj 14. sjednici 
održanoj 27. rujna 2016. i elektroničkoj sjednici održanoj 18. listopada 2016. donijelo Odluku 
koja je članovima alumni udruga ovlaštenim za glasovanje dostavljena u materijalima za ovu 
Skupštinu. 
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Temeljem članka 9. Statuta Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu i odluke 
Predsjedništva Saveza od 3. ožujka 2016., Predsjedništvo Saveza bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu – ALUMNI UNIZG na svojoj 14. sjednici održanoj 27. rujna 2016. i sjednici održanoj 
elektroničkim putem 18. listopada 2016. je donijelo, a Skupština jednoglasno potvrđuje 
sljedeću 

Odluku o obnovi članstva 

I. 

Prihvaća se obnova članstva u Savezu društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – 
ALUMNI UNIZG za sljedeće udruge:  

1. Udruga bivših studenata i prijatelja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
(AMAC-Alumni FAZ) 

2. Hrvatska udruga diplomiranih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta 
(AMCA-ERF)  

3. Hrvatska udruga alumnija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska 
udruga alumnija EFZG) 

4. Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja Kemijsko tehnoloških studija 
Sveučilišta u Zagrebu (AMACIZ)  

5. Udruga diplomanata Fakulteta organizacije i informatike (AMAC-FOI)  
6. Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-FSC) 
7. Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Geodetskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (HUSP-Geof) 
8. Udruga diplomanata Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-GFV)

  
9. Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (AMCA-FA)  
10. Hrvatska udruga diplomiranih studenata Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-RGNF) 
11. Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

(AMCA-TTF)  
12. Udruga diplomiranih studenata i prijatelja Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (AMAC-VEF)  
13.  Društvo bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta – Toronto, Kanada 

(AMCA TORONTO) 
II. 

Prihvaća se uvjetna obnova članstva u Savezu društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu – ALUMNI UNIZG za sljedeće udruge:  

1. Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-FER) 

2. Društvo prijatelja Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
(AMA-FBF) 

3. Udruga diplomanata i prijatelja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
(AMAC-UFZG) 
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4. Udruženje bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta (AMA Croaticae - 
Deutschland e.V.)  

Navedene udruge dužne su do 1. svibnja 2017. godine dostaviti preostalu propisanu 
dokumentaciju radi potvrde obnove članstva na izbornoj Skupštini u 2017. godini. 

III. 

Odluku o obnovi članstva ili primanju u Savez za sve ostale zainteresirane udruge koje 
propisanu dokumentaciju dostave do 1. svibnja 2017. donijet će Predsjedništvo, a 
potvrditi Skupština na sjednici u 2017. godini. 
Udruge koje do 1. svibnja 2017. ne dostave propisanu dokumentaciju ne ostvaruju pravo 
glasovanja na Skupštinama Saveza i brišu se iz članstva. 

IV. 

Za sve zainteresirane udruge koje propisanu dokumentaciju dostave nakon 1. svibnja 
2017. odluku o obnovi članstva ili primanju u Savez donijet će Predsjedništvo, a potvrditi 
Skupština na budućim redovitim sjednicama.  
 
Budući da se izlaganje prof. Korlaeta može smatrati sastavnim dijelom Izvješća, profesorica 
Mencer predlaže, a Skupština jednoglasno donosi sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 
Skupština Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu prihvaća Izvješće o 
radu Predsjedništva Saveza za razdoblje od lipnja 2015. do listopada 2016. koje je izložila 
predsjednica Predsjedništva prof. emer. dr. sc. Helena Jasna Mencer. 
 
Ad. 3. Razno 
Prof. Mencer je zamolila prisutne da iznesu svoje prijedloge za razvoj alumni djelatnosti na 
Sveučilištu te probleme s kojima se susreću u svakodnevnom radu.  
Predsjednik AMAC GFV, Đuro Šilhan, iznio je problem naplate članarina kao važan faktor koji 
onemogućava i ograničava normalno poslovanje njihovog Društva. Kao primjer, naveo je kako 
je godišnja članarina iznosila 30 kn, nakon čega je povišena na 50 kn.  
Prof. Mencer istaknula je kako je od kada je postala predsjednica, tj. od 2009. promovirala 
filantropiju i osnivanje Zaklade Sveučilišta u Zagrebu, ali nažalost neuspješno. Istaknula je 
kako je odgovornost  na udrugama da potiču i motiviraju svoje članove za lojalnost svojem 
sveučilištu od kojeg su dobili znanje za izgradnju vlastitih karijera.  
Prof. emer. dr. sc. Ana Marija Grancarić je naglasila važnost povezivanja i umrežavanja alumni 
udruga te pozvala okupljene da se međusobno povežu. Njezin princip je da u mailing listi 
obavijesti sve članove svoje udruge i sve ostale udruge – članice Saveza o aktivnostima i 
događanjima na Skupštini. Također, izdavanje Glasnika smatra načinom jačanja društava i 
Saveza, a isto tako treba raditi na poboljšanju mrežnih stranica alumni društava i međusobne 
komunikacije.  
Prof. dr. sc. Mario Šafran istaknuo je važnost umrežavanja alumna posebice iz razloga što se 
alumni smatraju trećim stupom Sveučilišta. Naveo je primjer sa svojega fakulteta gdje alumni 
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udruga blisko surađuje s povjerenstvom za praćenje karijera i suradnju s gospodarstvom čime 
je ojačana uloga Udruge u razvoju fakulteta. 
Ljerka Puljić, predsjednica Hrvatske udruge alumnija EFZG smatra da je Udruga alumnija 
EFZG udruga s najvećim potencijalom. Izrazila je žaljenje što kod nas nije prodrla svijest o moći 
i ulozi alumna. Navela je kako su u anglosaksonskom svijetu udruge bivših studenata snažno 
umrežene i putem svojih udruga mogu se zalagati za niz interesa, braniti ih te su u mogućnosti 
ostvariti ih i lobirati za njih. Naglasila je važnost suradnje s gospodarstvom gdje prepoznaje 
ogroman potencijal, posebice od čega bi Ekonomski fakultet mogao i trebao profitirati kroz 
prijenos znanja koje se ne usvaja isključivo na fakultetu, već i od ljudi iz prakse. Napomenula 
je kako je od izuzetne važnosti da Sveučilište promovira i uzdiže značaj alumna.  
Bogdan Okreša Đurić, AMAC FOI, istaknuo je važnost suradnje između alumni udruga, te 
smatra kako se može interdisciplinarno djelovati. Predližio je djelovanje po principu 
organiziranja predavanja, radionica i slično između alumni udruga. Također je istaknuo kako 
su suočeni  s problemom brojnosti članova.  
Prof. Mencer je naglasila kako Sveučilište u Zagrebu financira Savez u smislu davanja sredstava 
za potrebe izdavanja Glasnika. Navela je kako u izradi Glasnika pomaže i Fakultet prometnih 
znanosti financiranjem djelatnika koji grafički uređuje Glasnik. 
  
Ad.4. Predavanje mr. sc. Zlatka Bastašića Kreativnost, što je to? 
Nakon formalnog dijela sjednice mr. sc. Željko Bastašić, održao je predavanje pod nazivom 
Kreativnost, što je to? Dr. Bastašić je govorio o svojim iskustvima u kreiranju jednostavnih 
lutaka i njihovoj primjeni u psihoterapiji djece s različitim problemima (autizam isl.). 
 
Skupština je završila u 13 sati.  

 
Zagreb, 25. listopada 2016.    Predsjedavajuća: 
 
Klasa: 605-01/16-21/4 
Urbroj: 380-230/071-16-2    Prof. emer. dr. sc. Helena Jasna Mencer 
 
Zapisničari:      Ovjerovitelji zapisnika: 
 
 
 
Paula Pavletić      Prof. emer. dr. sc. Željko Korlaet 
Petra Lojen     
 
 
       Dr. sc. Krunoslav Kovačević 
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Prilog 1. 
 

Popis sudionika Skupštine  
Savez društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu 

održanog  25. listopada 2016. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 
Zagreb. 

 
Zastupnici alumni udruga ovlašteni za glasovanje:  
 

1. Alajbeg Ivan, AMA-SFZG 
2. Bedrica Anđelka, AMA-FBF 
3. Botteri Lea, AMCA TTF 
4. Bradamante Želimir, AMAMUZ 
5. Čikeš Nada, AMAMUZ 
6. Domitrović Dragutin, AMAC-RGNF 
7. Drabić Dejan, AMAC-FOI 
8. Džeba Ivica, AMCA-FA 
9. Franz Mladen, AMAC FSB 
10. Glasnović Antun, AMACIZ 
11. Grancarić Ana Marija, AMCA TTF 
12. Janječić Zlatko, AMAC Alumni FAZ 
13. Jonke Mladen, AMAC- Deutschland 
14. Kalman Žiha, AMAC FSB 
15. Kapović Zdravko, HUSP GEOF 
16. Kolar-Billege Martina, AMAC UF 
17. Konjević Dean, AMAC-VEF 
18. Korlaet Željko, AMCA-FA 
19. Leskovac Mirela, AMACIZ 
20. Marendić Ante, HUSP GEOF 
21. Matin Ana, AMAC Alumni FAZ 
22. Maurović Ivana, AMCA-ERF  
23. Mencer Helena Jasna, SAVEZ ALUMNI UNIZG 
24. Mijat Neven, AMAC Alumni FER 
25. Okreša Đurić Bogdan, AMAC-FOI 
26. Pavišić-Strache Dubravka, AMA-FBF 
27. Pelko Martina, Hrvatska udruga alumnija EFZG 
28. Pribanić Ljubica, AMCA-ERF 
29. Prišlić Lada, AMA-SFZG 
30. Puljić Ljerka, Hrvatska udruga alumnija EFZG 
31. Seljan Srećko, AMAC Alumni FER 
32. Šafran Mario, AMAC FSC 
33. Šilhan Đuro, AMAC GFV 
34. Škrajbek Marko, AMAC GFV 
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Ostali prisutni: 
 

1. Boban Davor, prodekan, Fakultet političkih znanosti 
2. Franz-Štern Ranka, AMACIZ 
3. Jurčević Kantura Vesna, Veterinarski fakultet 
4. Kovačević Kruno, član Predsjedništva 
5. Kraft Soić Vanda, Katoličko bogoslovni fakultet 
6. Lojen Petra, Ekonomski fakultet 
7. Mikota Miroslav, Grafički fakultet 
8. Mrvac Nikola, dekan, Grafički fakultet 
9. Ničota Toth Marija, Filozofski fakultet 
10. Pap Klaudio, dekan, Grafički fakultet 
11. Pavletić Paula, tajnica Saveza  
12. Stupnišek Lisac Ema, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
13. Šišak Marinko, Hrvatski studiji 
14. Škorić Irena, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
15. Šošić Zvonko, član Predsjedništva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


