
 
ZAPISNIK 
3333. 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 11110000. . . . travnjatravnjatravnjatravnja    2012201220122012.... s početkom u 14 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); prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić (AMAC Središnjica, Tekstilno-tehnološki 
fakultet), prof. dr. sc. Uroš Peruško (AMAC Središnjica, FER),  izv. prof. dr. sc. Mario Šafran (AMAC 
Središnjica, Fakultet prometnih znanosti );  dr. sc Nikola Demarin (AMCA Toronto); Mladen Jonke 
(AMAC Njemačka); Nino Sydney (AMAC Sydney), mr. sc. Srećko Seljan (AMAC - FER); Paula Pavletić, 
tajnica AMAC-a  
Bilješka: Paula Pavletić, prof.  
 
Sjednicu je vodila prof. dr. sc. H. J. Mencer te predložila sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje  Zapisnika s 2. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza u ak.god. 2011./2012. 
2. Glasnik Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu 
3. Povezivanje alumnija Sveučilišta u Zagrebu 
4. Jačanje veza s AMAC-Mundusom 
5. Razno 

Dnevni  red se jednoglasno prihvaća. 
 
K. Kovačević započeo je sastanak posebnom dobrodošlicom trojici članova AMAC-Mundusa, M. 
Jonkeu, N. Demarinu i N. Sydneyu, te predsjedniku AMAC-FER-a S. Seljanu koji je pozvan na 
sjednicu u svojstvu gosta-urednika sljedećeg broja Glasnika.  
Ad.1.Ad.1.Ad.1.Ad.1.   
Zapisnik sa 2. sjednice Predsjedništva jednoglasno je usvojen. 
Ad.2.Ad.2.Ad.2.Ad.2.    
K. Kovačević ukratko je izvijestio o dosad prikupljenim materijalima i temama za sljedeći broj 
Glasnika koji bi trebao biti tiskan krajem svibnja ili početkom lipnja. Podsjetio je na dogovor da ćemo 
ovaj broj pojačano posvetiti temama vezanim uz Fakultet elektrotehnike i računarstva te je predao 
riječ gostu-uredniku, S. Seljanu, predsjedniku AMAC-FER-a  
S. Seljan je najavio neke teme s FER-a uključujući njegov uvodnik za idući broj Glasnika, te  CV jedne 
mlade alumni članice AMAC-FER-a. Budući da on svoju karijeru nije gradio na fakultetu već je 
poslovno bio u stalnoj vezi s matičnim FER-om, shvaća važnost stalnih međusobnih veza koje su 
trenutno otežane zbog nepostojanja formalnog komunikacijskog kanala. Prvi korak za sistematizaciju 
komunikacijskih alata su svakako jedinstvene e-mail adrese koje planiramo dodijeliti svim 
diplomiranim studentima Sveučilišta u Zagrebu.  
Treba razmisliti o povećanju naklade Glasnika. Potrebno je u Sveučilišnoj tiskari ispitati odnos cijene i 
naklade, te saznati cijenu za povećanu naknadu.   
Ad.3. Ad.3. Ad.3. Ad.3.     
Kao nastavak na prethodnu raspravu, U. Peruško je predložio da Predsjedništvo AMAC-Sveučilišta 
donese zaključke o bazi podataka i e-mail adresama diplomiranih studenata Sveučilišta u Zagrebu: 

a) predložiti Sveučilištu uspostavljanje baze podataka svih diplomiranih studenata. Utvrditi 
strukturu podataka i usuglasiti je sa svim AMAC udrugama i Sveučilištem. Uspostavljanje i održavanje 
baze povjeriti SRCU; 

b) AMAC udrugama predložiti da baze podataka svojih članova organiziraju na isti način; 
c) svim diplomiranim studentima Sveučilišta osigurati e-mail adresu kao mogućnost održavanja 

kontakata i nakon diplomiranja; 
d) utvrditi generičku adresu na slijedeći način: ime.prezime@alumni.unizg.hr; 



e) omogućiti korištenje adrese kao osnovne ili kao alias (proxy, zamjenska, delegirana); 
f) provedbu povjeriti SRCU;  
g) za konkretno definiranje svih parametara formirati radnu skupinu i zamoliti predsjednika 

AMAC alumni FER-a Srećka Seljana da je vodi. 
Adresa bi se dodjeljivala i na zahtjev, uz provjeru da li je osoba doista završila studij na Sveučilištu u 
Zagrebu, a sami bismo pokušali kreirati bazu, počevši od generacije koja je diplomirala 1971. Na opasku 
A.M. Grancarić kako neke sastavnice imaju baze svojih alumnija, K. Kovačević je dodao kako će se 
postojeće baze spojiti u zajedničku bazu za sve alumne Sveučilišta.  
Kod kreiranja adrese važno je istaknuti da se radi o alumnima Sveučilišta u Zagrebu s jedinstvenom 
domenom, što će potaknuti osjećaj pripadnosti Sveučilištu. Dodjeljivanje jedinstvenih e-mail adresa 
našim alumnima posebno su važne i zbog povezivanja s Mundusom. 
Predsjedništvo podržava ovakve zaključke, a S. Seljan se obvezuje pripremiti dokument koji s 
tehničkog i uporabnog aspekta pojašnjava ovaj prijedlog. Taj će dokument omogućiti i lakšu realizaciju 
projekta.    
Ad.4.Ad.4.Ad.4.Ad.4.    
Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer podsjetila je kako je Savez AMAC udruga osnovan s ciljem 
povezivanja AMAC-Domusa i AMAC-Mundusa te je uspostavljanje jedinstvene e-mail adrese još 
jedan od načina za stvaranje čvršćih veza.  
Predstavnici AMC-Mundusa izvijestili su o aktivnostima u svojim udrugama: Nino Sydney je 
izvijestio o slabljenju aktivnosti AMAC Sydney povezanim s padom entuzijazma potaknutog 
zbivanjima u vrijeme Domovinskog rata; Mladen Jonke je upozorio kako se rijetko naši mladi alumniji 
povezuju u AMAC udruge u svijetu; Nikola Demarin  je izvijestio kako AMAC Toronto organizira 
brojne redovite aktivnosti kao što su predavanja, književni klub, planinarski klub isl. u cilju poticanja 
povezivanja Hrvata u Torontu.  
Ad.5.Ad.5.Ad.5.Ad.5.    
H.J. Mencer izvijestila je o daljnjim koracima vezanim uz osnivanje Zaklade Sveučilišta u Zagrebu te 
najavila osnivanje Povjerenstva koje će, kao savjetodavno tijelo, pomagati Upravnom vijeću Zaklade u 
pripremi strategije njezinog djelovanja i razvoja, te definirati programe i aktivnosti, uz pripremu 
pripadajuće dokumentacije.   
 
H.J. Mencer je svima zahvalila na prisustvovanju i zaključila sjednicu u 16 sati. 
 


