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Z A P I S � I K 

sa 3. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza društava Sveučilišta u Zagrebu, održane u 
utorak 9. ožujka 2010. u maloj vijećnici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, s početkom u 15 
sati. 

Prisutni članovi Predsjedništva: Prof. dr. sc. Helena Jasna ME�CER, predsjednica (AMAC 
Središnjica); prof. dr. sc. Štefica CERJA�-STEFA�OVIĆ, (AMACIZ); prof. dr. sc. Zvonimir 
ŠOŠIĆ (Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, AMAMUZ), prof. dr. sc. Ana Marija 
GRA�CARIĆ, (AMAC-TTF), dr. sc. Mario ŠAFRA�, izv. prof. (AMAC-FSC), dr. sc. Kruno 
KOVAČEVIĆ (AMAC Središnjica); Mladen Jonke, dipl. ing.(AMAC – Njemačka); Josip 
MILIĆ, dipl. iur. (AMAC Središnjica). 

 
Odsutni članovi Predsjedništva:Prof. dr. sc. Edi MALETIĆ (AMCA-FAZ), ispričao se; prof. 
dr. sc. Uroš PERUŠKO (AMAC-FER), ispričao se. 
 

Ostali prisutni: Tena GRŽIČIĆ, student, Pravni fakultet; Irena STOPFER, prof. (AMAC 
Središnjica). 
 
Sjednicu je vodila  H. J. Mencer, predsjednica AMAC Saveza Sveučilišta u Zagrebu. 
Pozdravila je prisutne, zahvalila na odazivu na sjednicu i predstavila Tenu Gržičić, 
studenticu Pravnog fakulteta koju je pozvala s namjerom da se uključi u rad 
Predsjedništva. 
 
Usvojen je predloženi  Dnevni red: 

 
1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Predsjedništva Saveza 
2. Izvješće o proteklom periodu 
3. Glasnik 
4. Strategija i akcije 
5. Razno  

 
Ad 1. Prisutni su se složili s predloženim dnevnim redom i jednoglasno su usvojili 
zabilješku s 2. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza  društava Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad 2.  Predsjednica je prisutne obavijestila o poduzetim koracima u proteklom periodu: 
a)Izrada AMAC pečata (diskusije i prijedlozi). 
Predsjednica je ponovno bila na razgovoru s prorektorom B. Baletićem. 
Sa stručnim suradnicima na rektoratu dogovoren je izgled pečata u skladu sa Statutom Saveza. 
J. Milić je upozorio da je ono što piše u Statutu odobrio gradski ured i to se mora poštivati. 
Š. Cerjan je naglasila da tekst na pečatu mora biti na hrvatskom a ne latinskom kojim je pisan 
tekst u memorandumu. 
Zaključeno je da bude napisano AMAC savez udruga Sveučilišta u Zagrebu i s jedne i 
druge strane riječi AMAC dodati kratki pleter. 
 
b)Pismo upućeno dekanima sa zahtjevom da pošalju podatke o trenutnom stanju njihove 
AMAC udruge (gdje postoji), s ciljem da se potakne osnivanje novih gdje ih nema, nije postiglo 
očekivani rezultat. Sve tražene dokumente su poslali s Grafičkog fakulteta, s Edukacijsko-
rehabilitacijskog fakulteta su javili da su u osnivanju udruge, a na FOI Varaždin će sve poslati 
kada dobiju potvrdu o prijavljenim izmjenama u njihovoj udruzi.  
I. Džeba je reagirao kao predsjednik AMCA-FA na pismo dekanima jer mu je dekan proslijedio 
pismo. On smatra da se pismo trebalo uputiti njemu i od njega zatražiti navedene podatke. 
A.M. Grancarić je mišljenja da je pismo trebalo uputiti i dekanima i predsjednicima društava. 
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Zaključeno je da se pismo ponovno uputi dekanima e-mailom i stavi cc predsjednicima, a 
predsjednica će posebno kontaktirati dekane i ponoviti zahtjeve iznesene u pismu. 
 
c)Sređivanje materijala za prijavu udruge u Gradsko poglavarstvo (sakupljanje dokumenata, 
potrebnih potpisa i t d., poduzeo je M.Šafran i kada je prikupio sve tražene dokumente, predao ih 
je u Gradski ured za udruge. 

 
Ad 3. Prikupljanje materijala za Bilten je bilo vrlo uspješno i dogovoreno je da se materijal 
koji ne bude objavljen u Biltenu, stavi na web stranicu koju svakako treba pregledati i 
dopuniti značajnim događanjima u proteklom periodu. 
Zaključeno je da se ovaj put ne objavljuje popis s podacima o udrugama, već da se to učini 
kada budu provjereni. 
 
Ad 4. Predsjednica Mencer je zamolila članove Predsjedništva da daju primjedbe na 
strategiju koju je predložila i koja je objavljena u novom Glasniku AMAC-UZ, na 
strateške ciljeve i predložene mjere te da joj e-mailom pošalju nadopune i da pomognu u 
definiranju prioriteta i načina djelovanja. 
 
Ad 5. H.J. Mencer smatra da je sljedeći korak koji Predsjedništvo mora poduzeti, 
osnivanje AMAC zaklade u koju bi se prikupili novci od donatora iz inozemstva. S tim u 
vezi prof. Mencer će razgovarati s prorektoricom Turković i rektorom. 
Za svaki rad su nužna materijalna sredstva pa su potrebna i za osnivanje zaklade, 
napomenuo je prof. Z. Šošić  
Prihvaćen je prijedlog Š. Cerjan da se pokušaju izboriti bodove za članstvo u 
AMAC-u i na taj način bi se vrednovalo članstvo u AMAC udruzi, kao stručni rad 
pri napredovanju.  
Na stranim sveučilištima je to uobičajena praksa, kako je istaknuo Z. Šošić i piše u CV 
alumnija. Z. Šošić je predložio da se ta ideja iznese Rektorskom zboru. 
Prihvaćen je prijedlog M. Šafrana da se, s tim u vezi,  uputi pismo Rektorskom 
zboru, putem Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
K. Kovačević je predložio da se alumnije pokuša zainteresirati preko društveno korisnog 
rada. Članstvo u nekoj udruzi (poput udruge Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj), 
znači vrednovanje s obzirom na društveno djelovanje. Trebalo bi raditi na tome da rad u 
AMAC udruzi bude prihvaćen na taj način. Zahvalili smo K. Kovačeviću koji će 
formulirati kako inicirati i poduzeti takvu aktivnost. 
M. Jonke je postavio pitanje što je s vizualnim identitetom Sveučilišta: npr.majice sa 
znakom i druge predmete bi svaki alumni rado nabavio kao uspomenu i znak pripadnosti 
Sveučilištu. 
H.J. Mencer je rekla da se nada da će Rektorat Sveučilišta doskora popuniti Sveučilišnu 
škrinjicu s novim suvenirima. 
A.M. Grancarić je predložila da se kao promotivni materijal napravi letak o AMAC 
Savezu društava Sveučilišta u Zagrebu 
S istim ciljem Š. Cerjan je predložila da studenti Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
dizajniraju majice za AMAC Savez. 
Sjednica je završila u 17.20 sati.   
 
       Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer    
                                                                                  Predsjednica Saveza AMAC/AMCA društava  
                Sveučilišta u Zagrebu 
 
Zabilježila: I. Stopfer 


