
 
ZAPISNIK 
1111. s. s. s. 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    u 2011./2012. godiniu 2011./2012. godiniu 2011./2012. godiniu 2011./2012. godini, 
održane 22226666. listopad. listopad. listopad. listopada 2011.a 2011.a 2011.a 2011. s početkom u 11 sati na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, Zvonimirova 8. 
 
Prisutni: prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica (AMAC Središnjica); dr. sc. Kruno Kovačević 
(AMAC Središnjica); prof. dr. sc. Štefica Cerjan-Stefanović (AMAC Središnjica, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije); izv. prof. dr. sc. Mario Šafran (AMAC Središnjica, Fakultet prometnih 
znanosti ); prof. dr. sc. Zvonimir Šošić (AMAC Središnjica, Škola narodnog zdravlja „Andrija 
Štampar“); prof. dr. sc. Uroš Peruško (AMAC Središnjica, Fakultet elektrotehnike i računarstva)  
Bilješka: Paula Pavletić 
 
 
Sjednicu je vodila prof. dr. sc. H. J. Mencer te predložila sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza u ak.god. 2010./2011. 
2. Program Skupštine AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu 
3. Glasnik Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu 
4. Razno 

Dnevni  red se prihvaća. 
 
Ad.1.Ad.1.Ad.1.Ad.1.  
Zapisnik sa 4. sjednice Predsjedništva jednoglasno je usvojen. Vezano uz zaključak uz točku Ad.3.  
Daljnji poslovi prema akcijskom planu – b. bodovanje djelatnosti AMAC-a, P. Pavletić je izvijestila o 
razgovoru s prorektoricom prof. dr. sc. Blaženkom Divjak koju je u ime Predsjedništva AMAC-a 
zatražila sastanak na tu temu. Prorektorica B. Divjak je zamolila da se Predsjedništvo prvo sastane s 
prof. dr. sc. Izvorom Grubišićem, predsjednikom sveučilišne Radne skupine za priznavanje ECTS 
bodova , te je zaklj učeno da će ga kontaktirati prof. M. Šafran radi mogućeg dogovora oko 
dodjeljivanja ECTS bodova za djelatnosti AMAC-a. 
Prof. Mencer je informirala Predsjedništvo kako je na natječaj Zaklade Adris Sveučilište u Zagrebu 
apliciralo sa tri projekta vezano uz alumne. Putem ovog natječaja dva su projekta dobila određena 
sredstva i to: projekt prof. dr. sc. Zvonimira Čuljka s Hrvatskih studija za  Ustrojavanje modula: 
Hrvatski jezik i kultura na Sveučilištu u Torontu i projekt prof. dr. sc. Zrinke Jelaske u ime Centra za 
hrvatski jezik i kulturu za financiranje opremanja medijske učionice za e-učenje hrvatskog jezika kao 
stranog jezika. Oba projekta su pripremljena uz podršku i suradnju s AMAC-om Toronto, posebice 
gospodinom Nikolom Demarinom i Sveučilištem u Torontu, s kojim je i potpisan Sporazum o 
suradnji. Prof. Mencer je iskoristila priliku najaviti dodjelu počasnog doktorata našem uvaženom 
alumnu s istog Sveučilišta, prof. dr.  sc. Mladenu Vraniću, istoga dana kada ćemo održati Skupštinu 
AMAC društava, 4. studenoga. Poziva članove Predsjedništvo da osobno prisustvuju tom svečanom 
činu,  a predlaže da sudionici Skupštine ostanu na predavanju prof. Vranića koje će se održati odmah 
nakon Skupštine.  Nažalost, sredstva za projekt Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje 
studenata nisu odobrena u ovom natječaju, ali će se najvjerojatnije realizirati putem drugih sredstava 
Zaklade Adris. Zaklada Sveučilišta već ima određena sredstva prikupljena donacijama naših alumna i 
prijatelja, a kako bismo nastavili s prikupljanjem sredstva,  u suradnji sa Zakladom Adris organizirat 
ćemo donatorsku večeru. 
Vezano uz zaključak točke Ad.3.  Daljnji poslovi prema akcijskom planu – d. međunarodno okupljanje 
AMAC udruga u Chicagu 2012. g. rektorica je izvijestila kako je gospodinu MikijuPavletiću, 
predsjedniku AMAC Midwest-a uputila pismo, te između ostalog potvrdila naš interes za 
sudjelovanjem.  
 
    



Ad.2. Ad.2. Ad.2. Ad.2.     
Prof. Mencer je predložila program Skupštine kako slijedi: uvodno slovo prof. Mencer kao 
predsjednice Saveza;  obraćanje rektora prof. dr. sc. sc. Alekse Bjeliša;  prof. emerit. dr. sc. Zvonimir 
Šeparović : Počeci AMAC-a na Sveučilištu i prof. dr. sc. Branko Kunst: AMACIZ na Fakultetu 
kemijskog inženjerstva i tehnologije – prvi AMAC na Sveučilištu; Izvješća o radu AMAC društava 
Sveučilišta u Zagrebu – AMACIZ, AMCA-FA, AMAC-FSC, AMAC-TTF, AMAC-FER, AMAC-KIF; Prof. 
dr. sc. Ksenija Turković, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu: Predstojeće alumni aktivnosti na 
Sveučilištu u Zagrebu; prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak i prof. dr. sc. Zrinka Jelaska: Suradnja sa AMAC 
Mundus. 
Dogovoreno je da će prof. Šafran koordinirati pripremu .ppt prezentacija vezano uz izvješća o radu 
AMAC društava prema programu Skupštine. Prezentacije ne smiju trajati više od 5 minuta, s obzirom 
na bogat program i ograničeno vrijeme Skupštine.  
U prigodnoj knjižici kao uvod će se tiskati pismo namijenjeno čelnicima sastavnica, malo izmijenjeno 
u odnosu na pismo koje je već pripremio prof. Šošić, a koje upućuje na važnost njegovanja alumni  
ideje te potiče na osnivanje novih AMAC udruga na našem Sveučilištu.  
Nakon uvodnog pisma slijedi Strategija razvitka AMAC saveza već objavljena u Glasniku u ožujku 
2010. Godine, te pojedinačna izvješća AMAC društava/udruga. P. Pavletić će prikupiti izvješća i 
organizirati tiskanje knjižice. 
 Dr. K. Kovačević je izvijestio kako je dobio pismo našeg alumnija i predsjednika AMAC-Australia, 
prof. Nine Sydneya, koji ga je podsjetio na ideju dodjeljivanja nagrade „Željko Dolinar“ 
najzaslužnijima za AMAC. Dogovoreno je da će se ta nagrada dodijeliti na prvom sljedećem Saboru 
kada će se sastati i AMAC Domus i AMAC Mundus, budući da je prethodno potrebno definirati sve 
komponente nagrade.  
 
Ad.3. Ad.3. Ad.3. Ad.3.     
Dr. K. Kovačević je izvijestio da je već prikupio materijale za teme Glasnika Saveza AMAC društava 
Sveučilišta u Zagrebu definirane na prošlom sastanku: o 50 godina uspješne „generacije '61“ i 
biografiju uspješnog alumnija - gđe. Zdravke Knežević  
 
Još je potrebno pripremiti: 

� Izvješće o Skupštini AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu koja će biti i glavna tema broja (P. 
Pavletić) 

� tekst povodom dodjele počasnog doktorata prof. dr. sc. Mladenu Vraniću, alumnu Sveučilišta 
u Zagrebu -životopis i kratki tekst (P. Pavletić); 

� kratki pregled događanja na Sveučilištu od zadnjeg broja Glasnika  (P. Pavletić) 
� tekst o filantropiji (H. J. Mencer);  
� informacija o „Skoku preko kože“ – Rudarsko-geološko-naftni fakultet (K. Kovačević )  
� informacija o dobitnicima državne nagrade za znanost(K. Kovačević) 

 
Prof. U. Peruško predložio je  da sastavnice koje nemaju organizirano vlastito tiskanje Glasnika isl. 
pojedinim temama sudjeluju u sadržaju Glasnika AMAC-a i sufinanciraju njegovo tiskanje. 
Konkretno, FER bi bio zainteresiran za tiskanje najmanje 500 primjeraka Glasnika.  
Prof. Mencer je naglasila kako je gost-urednik svakog broja jedna AMAC udruga našeg Sveučilišta. 
 
Ad.4.Ad.4.Ad.4.Ad.4.    
Prof. Cerjan-Stefanović je izvijestila kako je postala predsjednicom Udruge Hrvatski laboratoriji 
Crolab koja povezuje više od stotinu laboratorija u Hrvatskoj. 
 
Sjednica je zaključena u 13,30 sati. 


