
ZAPISNIK 
4. s4. s4. s4. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza društava Sveujednice Predsjedništva AMAC Saveza društava Sveujednice Predsjedništva AMAC Saveza društava Sveujednice Predsjedništva AMAC Saveza društava Sveučilišta u Zagrebučilišta u Zagrebučilišta u Zagrebučilišta u Zagrebu, održane 21. r21. r21. r21. rujna 2011.ujna 2011.ujna 2011.ujna 2011. s 
početkom u 14 sati na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, Zvonimirova 8. 
 
Prisutni: prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica (AMAC Središnjica); prof. dr. sc. Štefica 
Cerjan-Stefanović (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije); dr. sc. Kruno Kovačević (AMAC 
Središnjica); dr. sc. Mario Šafran (Fakultet prometnih znanosti); prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić 
(AMAC Tekstilno-tehnološkog fakulteta) 
 
Bilješka: Paula Pavletić 
 
 
Sjednicu je vodila prof. dr. sc. H. J. Mencer te predložila sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza u ak.god. 2010./2011. 
2. Izvještaji članova Predsjedništva AMAC Saveza 
3. Daljnji poslovi prema akcijskom planu 
4. Razno 

Dnevni  red se prihvaća. 
 
Ad.1.Ad.1.Ad.1.Ad.1. Zapisnik sa 3. sjednice Predsjedništva jednoglasno je usvojen te se raspravljalo o provedbi 
donesenih zaključaka s prethodne sjednice. Zaključeno je kako treba nastaviti angažman oko 
poticanja aktivnosti postojećih, ali neaktivnih AMAC društava na sastavnicama, kao i osnivanja novih 
AMAC društava.  
 
Ad.2.Ad.2.Ad.2.Ad.2. članovi Predsjedništva izvijestili su o provedenim aktivnostima: 
a. Prof. Mencer izvijestila je o osnivanju Zaklade Sveučilišta u Zagrebu te o imenovanim članova Vijeća 
Zaklade: prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, prof. 
dr. sc. Gojko Bežovan, Tvrtko Andrija Mursalo i student Danko Relić. Trenutna sredstva Zaklade su 
približno milijun kuna, a cilj je namaknuti 50 milijuna kuna. Prof. Turković i prof. Mencer prijavile su 
projekt za natječaj Zaklade Adris kojim su zatražena sredstva za financiranje Zaklade Sveučilišta u 
Zagrebu. Rezultati natječaja još nisu objavljeni.  Dodatna sredstva za Zakladu probat će se namaknuti 
organizacijom donatorske večere kojom bismo promovirali novoosnovanu Zakladu Sveučilišta u 
Zagrebu i prikupili sredstva za ostvarivanje ciljeva Zaklade. Tijekom večere planira se predavanje prof. 
dr. sc. Gojka Bežovana s Pravnog fakulteta vezano uz filantropiju na sveučilištu a pozvat će se 
gospodarstvenike – alumne Sveučilišta u Zagrebu i diplomatski zbor. Vrijeme donatorske večere 
odredit će se naknadno. Prof. Mencer je napomenula kako bi Sveučilište trebalo  zaposliti jednu osobu 
za potrebe prikupljanja sredstava (fund-raising) za Zakladu. 
 
b. alumni projekt Hrvatskih studija -  prof. Mencer izvijestila je o projektu kojim su se Hrvatski studiji 
natjecali na Zakladi Adris s temom «Ustrojavanje studijskog modula  hrvatski jezik i kultura u okviru 
preddiplomskog i diplomskog studija na Odjelu za slavenske jezike Sveučilišta u Torontu». Neke su 
aktivnosti već započele, pa je tako potpisan memorandum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i 
Sveučilišta u Torontu. Prvi konkretni zadatak je dogovaranje posjeta nositelja Chair-a iz Toronta koji 
će boraviti u Zagrebu radi upućivanja u rad i aktivnosti Hrvatskih studija. Voditelj Hrvatskih studija 
prof. dr. sc. Z. Čuljak obvezao se voditi projekt u ime AMAC-a. 
 
Ad.3.Ad.3.Ad.3.Ad.3. a. Skupština Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu - prof. Mencer predlaže da se 4. 
studenog 2011. u sklopu Tjedna Sveučilišta u Zagrebu održi Skupština Saveza AMAC društava. 
Prijedlog se prihvaća, te je zaključeno sljedeće:  



1. na Skupštinu će se pozvati svi čelnici sastavnica i predsjednici/koordinatori AMAC društava na 
sastavnicama; 
2. treba planirati izbor članova Predsjedništva Saveza s naglaskom da članovi Predsjedništva mogu biti 
samo oni članovi koji su u mogućnosti aktivno i predano sudjelovati u radu Predsjedništva; 
3. predsjednike AMAC društava zatražit će se da pošalju izvješća o radu društva do 20. listopada kako 
bismo za Skupštinu pripremili knjižicu sa svim izvješćima te tijekom Skupštine imali eventualno 
samo kratka izlaganja predsjednika pojedinog društva; 
4. tijekom Skupštine treba potaknuti osnivanje AMAC društava na sastavnicama gdje one još ne 
postoje;  
5. zadužuje se P. Pavletić za koordinaciju organiziranja Skupštine. 
 
b. bodovanje djelatnosti AMAC-a – prof. Cerjan-Stefanović podsjetila je na inicijativu ovog 
Predsjedništva za dodjeljivanje ECTS bodova studentima, poslijedipomandima i doktorandima za rad 
u AMAC društvima čime bi se u Savez AMAC društava privukli mladi ljudi i potaknule  alumni 
aktivnosti. Na Sveučilištu u Zagrebu postoji Radna skupina za priznavanje ECTS bodova za 
izvannastavne aktivnosti čiji je predsjednik prof. dr. sc. Izvor Grubišić, a nadležna prorektorica prof. 
dr. sc. Blaženka Divjak.  Potrebno je ponoviti zamolbu za sastanak prof. Mencer i doc. M. Šafrana kao 
predstavnika Predsjedništva AMAC-a  s prorektoricom Divjak radi dogovora oko potrebnih radnji za 
priznavanje ECTS bodova za alumni aktivnosti. P. Pavletić se zadužuje za organizaciju sastanka.  
 
c. proračunska sredstva za AMAC – prof. Mencer je izvijestila kako u proračunu Sveučilišta u Zagrebu 
ne postoji stavka za poslovanje Ureda za AMAC i alumni aktivnosti. Prof. Mencer se zadužuje da o toj 
temi razgovara s prorektoricom za poslovanje prof. dr. sc. Vesnom Vašiček te pokuša ishodovati 
prihvaćanje te stavke u proračun za sljedeću godinu.  
 
d. međunarodno okupljanje AMAC udruga u Chicagu 2012. g. – prilikom nedavnog posjeta Sveučilištu 
u Zagrebu, g. Miki Pavletić, predsjednik AMAC-Midwesta, najavio je okupljanje AMAC udruga iz 
cijeloga svijeta koje će se održati 2012. godine u Chicagu, te pozvao Savez AMAC društava SuZg na 
sudjelovanje. Zaključeno je da će mu predsjednica, prof. Mencer, uputiti pismo te uz obrazloženje 
uloge i ciljeva AMAC Saveza potvrditi naš interes za sudjelovanjem.  
 

e. ponovljen je zaključak s prošle sjednice da se u Statutu promijeni naziv Sabor u Skupštinu kao 
manifestaciju koja se održava na kraju svake godine. Naziv „Sabor“ odnosi se na okupljanje svih 
udruga iz Domusa i Mundusa, te se održava svake 4 god.  
 
f. AMAC Glasnik – tiskanje novog broja Glasnika planira se za kraj tekuće godine. Pokrivene bi bile 
standardne teme : 
1. glavna tema broja će biti Skupština koja će se održati 4. studenog te izvješća o radu svih AMAC 
društava koja će tada biti predstavljena; 
2. dr. Kruno Kovačević će pripremiti članak o 50 godina uspješne „generacije '61“;  
3. treba pripremiti jednu ili dvije biografije uspješnih alumnija.  Dr. K. Kovačević predlaže gđu. 
Zdravku Knežević;  
4. prof. Mencer pripremit će kratki članak vezano uz filantropiju; 
5. pripremiti kratak pregled događanja od posljednjeg broja (studeni 2010.); 
6. prijedlog kojeg još treba razmotriti: informacije o dobitnicima državne nagrade za znanost; 
7. Informacija o održanoj manifestaciji „Skok preko kože“ zbog čega treba kontaktirati dekanicu 
Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta prof. dr. sc. Biljanu Kovačević Zelić.  
 
Sjednica je zaključena u 16 sati. 


