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Z A P I S � I K 

s konstituirajuće sjednice Predsjedništva AMAC Saveza društava bivših studenata i 
prijatelja Sveučilišta u Zagrebu, održane u srijedu, 28. listopada 2009., u maloj vijećnici 
Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, s početkom u 16 sati. 

Prisutni novoizabrani članovi Predsjedništva:  

Prof. dr.sc. Helena Jasna ME�CER, predsjednica (AMAC-Središnjica), prof. dr. sc. Štefica 
CERJA�-STEFA�OVIĆ, (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, AMACIZ), prof. dr. 
sc. Zvonimir ŠOŠIĆ (Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, AMAMUZ), prof. dr. sc. Ana 
Marija GRA�CARIĆ, (Tekstilno-tehnološki fakultet, AMCA-TTF), doc. dr. sc. Mario 
ŠAFRA�, (Fakultet prometnih znanosti, AMAC-FSC), dr. sc. Kruno KOVAČEVIĆ (AMAC 
Središnjica). 
 
Odsutni članovi Predsjedništva: Edi MALETIĆ (Agronomski fakultet, AMCA-FAZ), prof. dr. 
sc. Uroš PERUŠKO (Fakultet elektrotehnike i računarstva, AMAC-FER). 
 
Ostali prisutni: mr. sc. Ranka FRA�Z-ŠTER� (Rektorat Sveučilišta u Zagrebu), Irena 
STOPFER, prof., (Rektorat Sveučilišta u Zagrebu). 
 
Sjednicu je vodila prof. dr. sc. Helena Jasna MENCER, novoizabrana predsjednica AMAC 
Saveza Sveučilišta u Zagrebu.. Ona je nakon pozdrava prisutne obavijestila da je sjednica 
konstituirajuća i ispričala se što pozivi nisu bili tako sastavljeni. Naime, izostao je uobičajeni 
poziv na sjednicu s dnevnim redom i sl., zbog odsutnosti (iz zdravstvenih razloga) Irene Stopfer, 
suradnice Predsjedništva AMAC Saveza s Rektorata.  
 
H.J. Mencer je prisutne upoznala s alumni aktivnostima na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu u 
proteklom periodu i svojoj ulozi. Ona ima svoju viziju širenja alumni filozofije i misli da se mogu 
unijeti promjene u postojeći rad Saveza, ako su ljudi za to spremni. Osnovno je širenje alumni 
filozofije i na tome zajednički rade Predsjedništvo Saveza i suradnici s Rektorata. 
 
H.J. Mencer je istaknula da Predsjedništvo ima kontinuitet u radu jer su u novom Predsjedništvu 
Š. Cerjan Stefanović i K. Kovačević koji su bili članovi i u proteklom mandatu Predsjedništva i to 
će olakšati rad novim članovima. 
U tekst Statuta se moraju unijeti izmjene i dopune koje je jednoglasno donio Sabor Amac Saveza.  
K. Kovačević je objasnio ulogu tajnika predsjedništva, a Š. Cerjan Stefanović je pročitala čl. 21 
Statuta Saveza koji bi se mogao protumačiti tako da se tajnik i blagajnik mogu birati izvan 
Predsjedništva. Sukladno tome Š. Cerjan Stefanović primijetila je da bi se za tajnika i rizničara 
mogli izabrati i članovi iz AMAC-Mundusa. Međutim, u članku 23. Statuta propisano je da "... 
dopredsjednike, tajnika i blagajnika Saveza bira Predsjedništvo iz reda svojih članova..."  
H.J. Mencer je predložila da to bude neka mlađa osoba s Pravnog fakulteta: Tena Gržičić i 
zamolila bi ju da bude prisutna na sjednicama.  
 
Usvojen je prijedlog da se izaberu 2 dopredsjednika i to: Š. Cerjan Stefanović, koja će biti 
koordinator za AMAC-Domus, i K. Kovačević kao koordinator za AMAC-Mundus, a 
tajnika i rizničara izabrat će se naknadno, kad se obave konzultacije s pravnicima. Do 
konačne odluke poslove tajnika obavljat će Mario Šafran, a rizničara Irena Stopfer. 
 
H. J. Mencer  je obavijestila prisutne da je pregledala Glasnike AMAC-a i izvrsno Izvješće o radu 
Predsjedništva AMAC Saveza Sveučilišta u Zagrebu u proteklom razdoblju. 
 Izrazila je svoje zadovoljstvo strategijom iznešenom u Izvješću u kojem su iznesene neke 
slabosti u širenju alumni ideje, ali i predstavljeni važni zadaci koji se postavljaju pred 
Predsjedništvo Saveza. 
H. J. Mencer je preuzela obvezu da napiše strategiju alumni djelovanja. Zamolila je članove 
da joj svojim idejama i sugestijama u tome pomognu. 
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Š. Cerjan Stefanović je iznijela ideju da napisana strategija bude osnova i za prijavu na neki 
natječaj u okviru projekata kakvih danas ima mnogo. No, kriteriji natječaja su različiti, kako je 
upozorio M. Šafran i treba o tome povesti računa. 
 
H. J. Mencer je upozorila da u imenu AMAC-a nije dovoljno istaknuta pripadnost Sveučilištu i 
time je podsjetila na rasprave koje su o tome već vođene. 
Svi su se složili da se mora razmisliti kako to ispraviti i vizualno naglasiti pripadnost 
AMAC-a Sveučilištu, a o tome bi se moglo popričati i s postojećim udrugama pri 
fakultetima. 
A.M. Grancarić je obavijestila o svom uspješnom posjetu AMAC Sydneyu (za vrijeme stručnog 
kongresa u Australiji) gdje se susrela s njihovim članovima, održala predavanje i posebno ih 
upoznala s djelatnostima  AMAC TTF. 
 
�a kraju sjednice je zaključeno da se nastavi s izdavanjem Glasnika AMAC-a i da se 
materijali, kojih ima dovoljno u pripremi s obzirom na događanja vezana uz nedavno 
održani Sabor, što prije pripreme za tisak. 
R. Štern je predložila mogući sadržaj Biltena: O zgradi Sveučilišta; 
             Strategija AMAC-a 
             Dies academicus 
             Zaključci Sabora 
             Godišnjice 
            Izlet u Turopolje za vrijeme Sabora 
 
K. Kovačević je obavijestio prisutne da je materijal vezan za Sabor, uz pomoć djelatnika 
Rektorata T. Popovića, stavljen na stranicu Sveučilišta, iako još treba učiniti da svi materijali u 
svezi s AMAC-om budu što dostupniji i bolje prezentirani. na toj stranici. 
 


