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Z A P I S � I K 

sa sjednice Predsjedništva AMAC Saveza društava Sveučilišta u Zagrebu s predsjednicima 
i koordinatorima udruga AMAC-Domus (4. sjednica), održane u ponedjeljak 3. svibnja 
2010., u 15 sati na Sveučilištu u Zagrebu, Zvonimirova 8, dvorana 13 (prizemlje). 

Prisutni članovi Predsjedništva: Prof. dr. sc. Helena Jasna ME�CER, predsjednica (AMAC 
Središnjica); prof. dr. sc. Uroš PERUŠKO (AMAC-FER); prof. dr. sc. Zvonimir ŠOŠIĆ (Škola 
narodnog zdravlja Andrija Štampar, AMAMUZ), dr. sc. Mario ŠAFRA�, izv. prof. (AMAC-
FSC), dr. sc. Kruno KOVAČEVIĆ (AMAC Središnjica). 
Odsutni članovi Predsjedništva: prof. dr. sc. Ana Marija GRA�CARIĆ (AMAC-TTF), 
ispričala se; prof. dr. sc. Štefica CERJA�-STEFA�OVIĆ (AMACIZ ), ispričala se; prof. dr. sc. 
Edi MALETIĆ (AMCA-FAZ), ispričao se; Mladen Jonke, dipl. ing.(AMAC – Njemačka), 
ispričan; Damir PERI�IĆ (AMCA-Paris), ispričan; Nino SYDNEY, dipl. ing. (AMAC-Sydney), 
ispričan; dr. sc. Ante L. PADJE� (AMAC QC), ispričan. 

Ostali prisutni: Zvonimira BRAŠIĆ, dipl.politolog, Sveučilište u Zagrebu; Tamara DAGE�, 
dipl.novinar, Sveučilište u Zagrebu; Tena GRŽIČIĆ, student, Pravni fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu; Josip MILIĆ, dipl. iur. (AMAC Središnjica); Irena STOPFER, prof. (AMAC 
Središnjica); 
 
Prisutni predsjednici i koordinatori AMAC Domus udruga Sveučilišta u Zagrebu: 

1. AGRONOMSKI FAKULTET/AMAC-FAZ - prof. dr. sc. Milan POSPIŠIL, tajnik udruge; 

2. ARHITEKTONSKI FAKULTET- prof. dr. sc.  Hildegard AUF-FRA�IĆ, koordinator;  

3. EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET- prof. dr. sc. Zrinjka STA�ČIĆ, koordinator; 

4. FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA/ AMAC-FER prof. dr. sc. Neven MIJAT, 
predsjednik; 

5. FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE/ AMAC-FOI dr. sc. Valentina KIRI�IĆ, 
predsjednica;  

6. FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI/ AMAC-FSC dr. sc. Mario ŠAFRA�, predsjednik; 

7. FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE/ prof. dr. sc. Mladen A�DRASSY, koordinator; 

8. FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET/AMA-FBF - dr. sc. Dubravka PAVIŠIĆ-STRACHE, 
predsjednica; 

9. GRAĐEVINAKI FAKULTET/AMCA-FA prof. dr. sc Ivica DŽEBA, predsjednik;  

10. GRAFIČKI FAKULTET - dr. sc. Nikola MRVAC, izv.prof., koordinator; 

11. MEDICINSKI FAKULTET/ AMAMUZ - prof. dr. sc. Zvonko ŠOŠIĆ, predsjednik; 

12. PRAVNI FAKULTET/ AMAAC-FI - prof.dr.sc. Aleksandra KORAČ GRAOVAC, koordinator; 

13. STOMATOLOŠKI FAKULTET -  prof. dr. sc. Hrvoje BRKIĆ, koordinator;  

14. TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET/ AMCA-TTF -  dr. sc. Anita TARBUK;    

15. UČITELJSKI FAKULTET- Marina MILOLOŽA, koordinator; 

16. VETERINARSKI FAKULTET - dr. sc. Lidija KOZAČI�SKI, izv.prof., koordinator; 

17. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI - Filip MATOVIĆ, koordinator. 
 

Odsutan (ispričao se):  

18. FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE / AMACIZ, prof. dr. sc. Antun 
GLAS�OVIĆ, predsjednik. 
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H.J.Mencer je pozdravila prisutne i predstavila se u svojstvu nove predsjednice AMAC 
Saveza udruga Sveučilišta u Zagrebu. Predstavila je i članove Predsjedništva Saveza od 
kojih su neki bili i u prošlom sazivu; Tenu Gržičić, studenticu Pravnog fakulteta je 
predstavila kao pridruženog člana AMAC Središnjice, zatim Zvonimiru Brašić i Tamaru 
Dagen, djelatnice Ureda za odnose s javnošću Sveučilišta u Zagrebu koje pomažu 
Predsjedništvu AMAC-a u promicanju alumni ideje. Zatim je zamolila prisutne da se i 
oni predstave. 
 

Usvojen je predloženi   
 
Dnevni red: 
1. Izvješće o radu Predsjedništva AMAC  Saveza Sveučilišta u Zagrebu za 
razdoblje od 1. listopada 2009. 
2. Program rada razvoja Saveza Sveučilišta u Zagrebu 
3.  Razno  

 
Ad 1. Predsjednica je prisutne obavijestila o raspravama i aktivnostima na održanim 
sjednicama Predsjedništva Saveza, o malim izmjenama Statuta o kojima je odlučeno na 
Saboru AMAC/AMCA društava u srpnju 2009., o izradi pečata u čijem kreiranju je 
pomogao Ured za odnose s javnošću Sveučilišta u Zagrebu i dizajneri koji brinu o novom 
vizualnom identitetu Sveučilišta. U pripremi je i izrada vizit karata za članove 
Predsjedništva. Predsjednica je izvijestila o poboljšanima na web stranici Saveza.  
Zvonimira Brašić koja brine o web stranici Saveza, detaljno je opisala daljnje planove.  
Stranicu treba još dopuniti sa izvješćima sjednica, staviti pristupnice za članove da budu 
na nekoliko mjesta, dopuniti ju slikama, te razmotriti mogućnost da se na zajedničku 
AMAC stranicu stave vijesti sastavnica. 
I. Džeba je predložio da se uspostavi mogućnost kontroliranja broja posjeta na stranicu 
što bi dalo sliku o tome postoji li i kolika je zainteresiranost za Savez. 
Postavilo se pitanje novog izvršnog urednika AMAC Biltena, dužnost koju je do sada s 
uspjehom obnašao J. Milić. Dobrovoljaca nije bilo i pitanje je ostalo otvoreno. 
Tena Gržičić je voljna lektorirati tekstove za Bilten. 
Prisutni čije udruge imaju glasnik, iznijeli su neka iskustva. Samo 3 fakultetske alumni 
udruge izdaju glasnike (AMACIZ, AMCA-FA i AMCA-TTF). 
A.Tarbuk je kao član AMCA-TTF rekla da se njihova udruga javlja na natječaje da bi 
došli do potrebnih sredstava, jer ono što im osigurava fakultet dostaje samo za 
organiziranje skupštine udruge. 
Na Građevinskom fakultetu, kako je prisutne obavijestio I. Džeba, fakultet plaća troškove 
tiskanja i poštarinu Glasnika, a ostale troškove dijele fakultet i udruga. 
Predsjednica je izvijestila da je na razini Sveučilišta zadnjih 5-6 godina pokrenuto 
nekoliko brošura o radu u uredima za znanost i projekte, za upravljanje kvalitetom itd a 
sada prorektor Bojan Baletić pokušava objediniti vijesti o aktivnostima u zajedničkom 
glasniku/novinama, pa će vijesti o alumnijima možda biti dio zajedničke brošure. O tim 
će se planovima detaljno raspravljati na sastancima Predsjedništva. 
Onim udrugama koje nemaju vlastiti glasnik, predsjednica je predložila da svaki budući 
zajednički glasnik uređuje druga alumni udruga. 
Još jednom je zamolila prisutne da razmisle o osobi koja bi mogla biti novi urednik. 
 
Ad 2. Predsjednica Mencer je već zamolila članove Predsjedništva da daju 
primjedbe na strategiju koju je predložila i koja je objavljena u novom Glasniku 
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AMAC-UZ, posebice na strateške ciljeve i predložene mjere te da joj e-mailom 
pošalju nadopune i da pomognu u definiranju prioriteta i načina djelovanja. 
Dosada nije dobila nikakve sugestije niti nadopune. Ponovila je zahtjev članovima 
Predsjedništva i koordinatorima fakultetskih alumni udruga da izdvoje malo vremena, 
pročitaju, komentiraju i dostave svoje prijedloge. Unaprijed se zahvalila. 
Po njenom mišljenju Strategija Saveza je općenitog karaktera i može poslužiti kao vodič 
za strategiju pojedine alumni udruge, vodeći pri tom računa o posebnostima svake alumni 
udruge na fakultetima. 
 Još se očekuju odgovori na pismo upućeno dekanima i koordinatorima sa upitom o 
novim registracijama udruga, aktiviranju postojećih, članovima itd. 
 
Uslijedila je rasprava o tome kako ostvariti zajednički nastup Sveučilišta i sastavnica. 
 I. Džeba je istaknuo nužnost poboljšanja načina širenja vijesti i komuniciranja među 
sastavnicama. Treba još jednom proučiti izvješća sa zadnjeg Sabora i ponovno razmisliti 
o pravim alumni aktivnostima koje su do sada bile vrlo „šarolike“. Treba organizirati 
neke konkretnije akcije. 
Potrebno je razmotriti ideju otvaranja face-booka Sveučilišta jer bi se možda na taj način 
moglo bolje povezati sadašnje studente s bivšima. 
N. Mrvac je predložio da se napravi mogućim učlanjivanje u Savez preko web stranice, 
otvarati forume i sl. 
Z. Brašić je rekla da se u Srcu u pripremi „program ploče“ i ukratko obrazložila što to 
znači. 
I. Džeba je opet upozorio da rad u alumni udruzi ne može biti samo na volonterskoj bazi, 
(možda stvarno“nije vrijeme za AMAC“, rekao je jednom prigodom B. Kunst, bivši član 
Predsjedništva), no ne smije se dopustiti da udruga zamre. Uz mnogo rada i truda, 
rezultati se mogu očekivati nakon duljeg vremena. I. Džeba misli „da je pred nama 
vrijeme davanja, a nakon toga se može očekivati vrijeme primanja.“ 
M. Šafran je ponovio zamisao o dodjeli ECTS bodova za rad u društvima. 
U. Peruško je iznio mišljenje da se mora osmisliti medijska aktivnost AMAC-a, jer se 
alumni ideja sporo širi po fakultetima i većini profesora nije bliska. Rektor mora 
potaknuti dekane da održe o tome tematsku sjednicu na pojedinom fakultetu. 
 
Predsjedništvu Saveza je upućen poziv od AMAC-Midwesta na događanja u okviru 
hrvatskih dana. Poslani su traženi materijali o Sveučilištu, a konzulica u Chicagu će 
predstavljati Sveučilište. 
 
N. Mijat je zamolio Predsjedništvo Saveza da dopisom izrazi podršku proslavi godišnjice 
prof. Lopašića koju 2011. organizira Odbor Akademije tehničkih znanosti. 
AMAC-FA je već dao podršku i biti će postavljen spomenik na Građevinskom fakultetu. 
Na ovoj sjednici je prihvaćen zahtjev i predsjednica je rekla da će se uputiti pismo 
podrške u ime Predsjedništva Saveza Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Sastanak je završio u 16.45 sati. 

Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, v.r. 
Predsjednica AMAC Saveza 
Sveučilišta u Zagrebu 

 
 
Zabilježila: 
I. Stopfer, prof.     


