
 
ZAPISNIK 
1111. s. s. s. sjednice Predsjedništva jednice Predsjedništva jednice Predsjedništva jednice Predsjedništva Saveza Saveza Saveza Saveza AMAC društava SveuAMAC društava SveuAMAC društava SveuAMAC društava Sveučilišta u Zagrebučilišta u Zagrebučilišta u Zagrebučilišta u Zagrebu    u 201u 201u 201u 2012222./201./201./201./2013333. godini. godini. godini. godini, 
održane 11116666. . . . listopadalistopadalistopadalistopada    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. 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 ); prof. dr. sc. Zvonko Šošić (AMAMUZ, Medicinski fakultet); 
Mladen Jonke (AMAC Njemačka);  prof. dr.. sc. Marko Rogošić (AMACIZ, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije); 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 3. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza u ak.god.2011./2012. 
2. Definiranje  tema Glasnika Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu 
3. Organizacija Sabora Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu 
4. Razno 

Dnevni  red se jednoglasno prihvaća. 
 
H. J. Mencer otvorila je sastanak uz posebnu zahvalu prof. dr. sc. Marku Rogošiću koji je na sjednicu 
pozvan u svojstvu gosta-urednika sljedećeg broja Glasnika.  
    
Ad.1.Ad.1.Ad.1.Ad.1.   
Zapisnik sa 3. sjednice Predsjedništva jednoglasno je usvojen, a predsjednica je uz ovu točku ukratko 
izvijestila o događanjima od posljednje sjednice u travnju. 
 
Ad.1.1. H. J. Mencer je izvijestila članove Predsjedništva kako se uredništvo Glasnika više puta sastajalo 
radi finalizacije prethodnog broja Glasnika. Također, predsjednica i tajnica su održale nekoliko 
sastanka sa Srećkom Seljanom, predsjednikom AMAC-FER-a, uz jedan sastanak sa M. Milinovićem sa 
Srca vezano uz inicijativu uspostave jedinstvenih elektroničkih adresa za alumne Sveučilišta u 
Zagrebu.  
 
Ad.1.2. Predsjednica je izvijestila o pismu, a potom i sastanku s predsjednicom AMCA Deutchland 
Aleksandrom Brnetić koja je tom prilikom iskazala nezadovoljstvo time što članak o predavanju 
Dunje Milčić u organizaciji AMAC Deutchland nije u potpunosti objavljen u prošlom broju Glasnika, 
već je intervencijom uredništva značajno skraćen. K. Kovačević je obrazložio kako bi članak zauzeo 
gotovo 2 stranice teksta i urednički je skraćen korektno prenoseći informaciju tko je, kada i gdje 
održao predavanje, prihvaćajući kritiku da se prilikom skraćivanja trebalo konzultirati s autoricom 
teksta, za što zbog kratkih rokova nije bilo vremena. Uredništvo je smatralo da je vijest o inicijativi tri 
Mundus Alumni udruge za ratificiranje pristupnog ugovora RH vrlo značajna te je toj vijesti posvećena 
cijela stranica.  
 
Ad.1.3. Predsjednica je podsjetila na tradiciju započetu prošlim brojem da svaki broj Glasnika u 
suradnji sa uredništvom uređuje i gost-urednik jedne od alumni udruga na našim sastavnicama. Za 
ovaj broj zamolila je prof. dr. sc. Marka Rogošića, dugogodišnjeg glavnog urednika Glasnika društva 
AMACIZ s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije da bude gost-urednik novog broja, na što se 
on rado odazvao.  
 



Ad.1.4. U. Peruško je ukratko izvijestio o inicijativi dodjeljivanja jedinstvene e.mail adrese alumnima, 
te rekao kako je Srce napravilo predradnje koje će omogućiti realizaciju projekta. O projektu je S. 
Seljan razgovarao i s prorektorom B. Baletićem te je dogovoreno da će se svaka sastavnica obvezati na 
dostavu popisa novih diplomanata radi upisa u bazu alumnija, a Sveučilište će podatke slati Srcu. 
Zaključeno je da je potrebno: 
1. poslati molbu alumni društvima/udrugama Sveučilišta u Zagrebu da u elektroničkom obliku pošalju 
postojeće popise alumnija; 
2. odrediti osobu na Sveučilištu koja će biti administrator projekta, tj. koja će oformiti jedinstvenu 
bazu alumna, provjeriti postojanje istih imena i prezimena isl. te podatke slati Srcu radi izrade e.mail 
adrese.  
Zaključeno je da će P. Pavletić pripremiti pismo za dekane sastavnica, a H. J. Mencer će naknadno s 
rektorom dogovoriti administratora projekta.  
 
 Ad.1.5. Z. Šošić postavio je pitanje članarina u alumni udrugama te je zaključeno da udruge imaju 
prosječne godišnje članarine od 50 do 80 kuna, ali nema načina nekoga prisiliti da članarinu i plati. 
Budući da se članstvo u Savezu AMAC društava ne naplaćuje, K. Kovačević postavio je pitanje da li bi 
ipak trebalo uvesti članarinu u Savezu. H. J. Mencer je podsjetila da se o članarini razgovara radi 
troškova tiskanja Glasnika, te  da će društva koja su zainteresirana za veći broj primjeraka  participirati 
u tiskanju Glasnika. Zadužuje se P. Pavletić da ispita cijenu troška tiskanja jednog primjerka Glasnika i 
da napiše upit dekanima sastavnica i predsjednicima alumni društva za iskazivanjem broja primjeraka 
koji žele primati. Na temelju potražnje i realne cijene tiskanja Glasnika će se formirati konačna cijena 
primjerka.   
 
Ad.1.6. Predsjednica je izvijestila kako je projekt za uspostavu studija hrvatskog jezika na Sveučilištu u 
Torontu kojeg su pokrenuli Hrvatski studiji uz pomoć Saveza AMAC-a i Adris Zaklade u suradnji s 
AMAC-om Toronto, uspješno realiziran. 
 
Ad.2.Ad.2.Ad.2.Ad.2.    
Predsjedništvo je podržalo prijedlog da gost-urednik novog broja Glasnika bude Marko Rogošić.  
Predsjednica je izvijestila o aktivnostima vezano uz pokretanje aktivnosti Zaklade Sveučilišta u 
Zagrebu te napomenula kako je trenutno radi na organizaciji okruglog stola o filantropiji i 
zakladništvu. Naglasila je kako će okrugli stol biti u organizaciji Saveza AMAC-a i Sveučilišta u 
Zagrebu. Smatra važnim da se glavnina idućeg broja Glasnika posveti toj temi i u tom smislu aktivira 
akademska zajednica i šire okruženje, naročito stoga što je u prošlom broju prof. Bežovan već uvodno 
započeo temu zakladništva. Materijali s tog događanja trebali bi također biti prezentirani u Glasniku.  
K. Kovačević je istaknuo kako je Glasnik grafički malo unaprijeđen, te smatra kako bi koncept trebao 
ostati isti. 
Postavilo se pitanje objedinjavanja glasnika alumni društava u jedinstveni Glasnik Saveza čime bi se 
smanjili troškovi grafičkog uređenja, tiska i poštarine. Problem je što su glasnici alumni društava 
sastavnica više glasnici matičnih fakulteta nego samih društava.  
U. Peruško je naglasio kako je važno sve aktivnosti koncentrirati putem Sveučilišta te sugerira da se što 
više alumni društava uključi u Glasnik Saveza i na taj način dobiju svoj glasnik.  
Definirane su teme Glasnika koji bi trebao biti izdan sredinom prosinca: 

1. M. Rogošić će pripremiti uvodno obraćanje gosta-urednika; 
2. Zakladništvo: H. J. Mencer će pripremiti materijale vezano uz okrugli stol o zakladništvu, a G. 

Bežovan će napisati nastavak članka o zakladništvu iz prethodnog broja; 
3. Uspješan alumni: M. Rogošić će pripremiti tekst o prof. dr. sc. Branku Kunstu koji je osnovao 

prvo alumni društvo (AMACIZ) na Sveučilištu, a u povodu njegovog 80-tog rođendana. M. 
Rogošić će razmisliti o još jednom mlađem alumniju s FKIT-a.; 

4. Vijesti sa Sveučilišta i Iz rada Predsjedništva će pripremiti P. Pavletić; 



5. Vijesti iz alumni društava – M. Rogošić će direktno kontaktirati AMAC domus (P. Pavletić 
poslati kontakte), a P. Pavletić će kontaktirati AMAC Mundus;  

6. Ususret Saboru! – pripremiti tekst-najavu Sabora Saveza AMAC društava Sveučilišta u 
Zagrebu; 

7. Aktivnosti AMAC Njemačka – M. Jonke će pripremiti tekst o razlozima zašto je entuzijazam 
alumnija u Njemačkoj prestao – osipanje članstva i sastanaka, uz naglasak na filantropiju; 

8. Iskustva alumnija iz inozemstva – H. J. Mencer će kontaktirati i intervjuirati 3 osobe (D. 
Koletić, N. Demarin i još 1 osoba iz Rockefellerove) koje su se vratile u Hrvatsku i spremne su 
sudjelovati u alumni aktivnostima, te njihova iskustva objediniti u 1 članak.  

9. Nekrolog – treba još razmisliti! 
    
Ad.3. Ad.3. Ad.3. Ad.3.     
Nakon uvodne rasprave dogovoreno je da se Sabor Saveza AMAC društava održi 28. i 29. lipnja 2012. 
Zaključeno je da najavni članak treba uvrstiti u novi broj Glasnika, a obavijest o datumu održavanja 
Sabora što prije objaviti na mrežnim stranicama AMAC-a i javiti mailom AMAC Domusu i Mundusu.  
 
H.J. Mencer je zahvalila svima na prisustvovanju i zaključila sjednicu u 16 sati. 
 


