
ZAPISNIK 
2222. 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 31313131. . . . siječnja 2013siječnja 2013siječnja 2013siječnja 2013.... 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); izv. prof. dr. sc. Mario Šafran (AMAC Središnjica, Fakultet prometnih znanosti); 
prof. dr. sc. Zvonko Šošić (AMAMUZ, Medicinski fakultet);  prof. dr. sc. Štefica Cerjan (AMAC 
Središnjica,  Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije); prof. dr. sc. Edi Maletić (AMAC 
Središnjica, Agronomski fakultet); Mladen Jonke (AMAC Njemačka); Paula Pavletić, tajnica AMAC-a; 
Damir Markić (AMACIZ). 
Bilješka: Paula Pavletić, prof.  
 
Sjednicu je vodila prof. dr. sc. H. J. Mencer te predložila sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje  Zapisnika s 1. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza u ak.god.2012./2013.; 
2. Izvješće Predsjednice AMAC-a u proteklom periodu; 
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 g. Damiru Markiću koji se odazvao pozivu na 
sastanak vezano uz organizaciju izleta u sklopu održavanja Sabora Saveza AMAC društava Sveučilišta u 
Zagrebu.  
    
AdAdAdAd.1..1..1..1.   
Zapisnik sa 1. sjednice Predsjedništva jednoglasno je usvojen. 
 
Ad.2.Ad.2.Ad.2.Ad.2.    
Predsjednica Saveza prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer  ukratko je izvijestila o aktivnostima od 
posljednjeg sastanka. Podsjetila je kako je krajem prosinca tiskan 16. broj Glasnika čiji je gost-urednik 
bio prof. dr. sc. Marko Rogošić, član AMACIZ-a koji je preuzeo velik broj zaduženja u pripremi 
Glasnika. Izvijestila je o razgovoru s rektorom prof. dr. sc. Aleksom Bjelišem koji je istaknuo kako je 
Glasnik trenutno jedina publikacija koja prenosi vijesti sa Sveučilišta u Zagrebu. Želio bi da se napravi 
objedinjena publikacija koja bi izlazila kvartalno te informirala javnost i alumne o događanjima na 
Sveučilištu u Zagrebu, a u čijem sklopu bi bio i dosadašnji Glasnik s temama koje je i do sada pokrivao. 
Predlaže da uređivanje pojedinih dijelova publikacije namijenjene Glasniku u potpunosti preuzmu 
pojedini fakultetski alumni. 
K. Kovačević predlaže da se napiše pismo dekanima s prijedlogom koncepta takve sveučilišne 
publikacije uz pojašnjenje da će dio biti vezan uz alumni teme, te ih se zamoli za sudjelovanje. M. 
Šafran da se ta tema poveže sa akreditacijom budući da su sastavnice u obvezi podržavati alumni 
aktivnosti, čime sudjelovanje u pripremi publikacije postaje obvezom.  
 
Zadužuje se P. Pavletić da pripremi pismo s molbom dekanima da se njihove sastavnice uključe u 
pripremu dijela sveučilišne publikacije koja će izlaziti kvartalno.  
 
Ad.3.  Ad.3.  Ad.3.  Ad.3.      
Predsjednica Saveza prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer  podsjetila je kako je na prošloj sjednici 
dogovoreno da se Sabor Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu održi od 28. do 29. lipnja 2013. 
Obavijest o održavanju Sabora poslana je mailom predsjednicima društava/udruga i pojedinim 



članovima, te tiskana u prošlom broju Glasnika.  Popis uzvanika treba još detaljno provjeriti s 
posebnom pažnjom na goste iz inozemstva.  
 
Dogovoreno je sljedeće: 
Organizacijski izvršni odbor Sabora 2013.:  prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, prof. dr. sc. Mario Šafran, 
Paula Pavletić i Damir Markić (izlet) 
 
28. lipnja 2013.  

- mjesto održavanja: aula 
- dnevni red:  

1. UUUUvodni govor predsjednice Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. vodni govor predsjednice Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. vodni govor predsjednice Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. vodni govor predsjednice Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 
Helene Jasne MencerHelene Jasne MencerHelene Jasne MencerHelene Jasne Mencer  - retrospektiva onoga što je napravljeno od posljednjeg Sabora 2009. – 
osnivanje Zaklade, okrugli stol o Zakladi, potaknuli osnivanje novih alumni udruga – 
Veterinarski fakultet, Stomatološki fakultet, potaknuli reaktiviranje starih alumni udruga – 
FSB, Ekonomski fakultet, Hrvatski studiji… 

2. Nagrade i priznanjaNagrade i priznanjaNagrade i priznanjaNagrade i priznanja – jednoglasno je odlučeno da će se nagrade u obliku medalje s likom 
Žarka Dolinara dodijeliti zaslužnima za pokretanje alumni filozofije na Sveučilištu u Zagrebu: 
prof. emer. Zvonimiru Šeparoviću (za iniciranje ideje alumna na SuZg) i prof. emer. Branku 
Kunstu (za osnivanje prve alumni udruge na SuZg). Dizajn i izradu medalje će organizirati H. 
J. Mencer u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti.  
Jednoglasno je odlučeno da će se priznanja u obliku plakete u bronci dodijeliti prof. dr. sc. 
Ivici Džebi, dr. sc. Kruni Kovačeviću, Nini Sydneyu, Nikoli Demarinu i posthumno prof. dr. 
sc. Greti Pifat Mrzljak. Naknadno će se odrediti tko će biti zadužen za organizaciju dizajna i 
izrade plakete.  

3. Filantropija i zakladništvoFilantropija i zakladništvoFilantropija i zakladništvoFilantropija i zakladništvo – potrebno je izraditi brošuru o Zakladi Sveučilišta u Zagrebu, a za 
dizajn je M. Jonke ponudio volonterske  usluge svojeg sina, inače uvaženog dizajnera.  

4. UUUUspostava jedinstvene alumni espostava jedinstvene alumni espostava jedinstvene alumni espostava jedinstvene alumni e----mail adresemail adresemail adresemail adrese (S. Seljan) – krenut će se u pilot projekt 
uspostave e-mail alias adresa ime.prezime@alumni.unizg.hr sa alumnima FER-a, FKIT-a, 
FSB-a i Fakulteta prometnih znanosti i tu ideju objasniti i promovirati.  

5. Prijedlog izmjene Statuta Saveza AMAC društava Sveučilišta u ZagrebuPrijedlog izmjene Statuta Saveza AMAC društava Sveučilišta u ZagrebuPrijedlog izmjene Statuta Saveza AMAC društava Sveučilišta u ZagrebuPrijedlog izmjene Statuta Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu    ––––    još treba 
razmisliti i ispitati može li se Statut izmijeniti na samom Saboru i dalje djelovati u skladu s 
novim Statutom!  
Na izmjenama Statuta će raditi K. Kovačević i H.J. Mencer u suradnji sa Statutarnim odborom 
Sveučilišta u Zagrebu. 

6. Izbor i imenovanje članova Predsjedništva Saveza AMAC društavIzbor i imenovanje članova Predsjedništva Saveza AMAC društavIzbor i imenovanje članova Predsjedništva Saveza AMAC društavIzbor i imenovanje članova Predsjedništva Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebua Sveučilišta u Zagrebua Sveučilišta u Zagrebua Sveučilišta u Zagrebu    
– H. J. Mencer smatra da sve članove Predsjedništva treba zamijeniti, tj. radi kontinuiteta 
zadržati M. Šafrana. M. Šafran smatra da radi kontinuiteta u Predsjedništvu treba ostati više 
članova, te predlaže da to budu H. J. Mencer i K. Kovačević.  Š. Cerjan predlaže za člana 
Predsjedništva prof. dr. sc. Marka Rogošića (AMACIZ). 
Članovi Predsjedništva su se jednoglasno složili da H. J. Mencer svakako treba ostati članicom 
Predsjedništva u još jednom mandatu.   Pri izboru članova Predsjedništva treba paziti na 
izbornu proceduru koja mora biti u skladu sa Statutom.      
Dogovoreno je: 
- svaka alumni udruga imati pravo imenovati 3 člana s pravom glasa na izborima za članove 
Predsjedništva; 
- glasački listići će se dodjeljivati isključivo osobi koju je imenom i prezimenom ranije 
delegirala njegova alumni udruga i prema ranije pripremljenoj listi glasača.;  
- zatražit će se da alumni udruge predlože kandidata za člana Predsjedništva. Uz prijedlog 
trebaju dostaviti kratak životopis s opisom alumni aktivnosti predloženika; 



- prije Sabora imenovat će se Izborno povjerenstvo koje će analizirati prijedloge i pripremiti 
konačnu listu predloženika za članove Predsjedništva o kojima će se glasati na Saboru. 

 
M. Jonke predlaže, a Predsjedništvo jednoglasno podržava da se dan prije Sabora, 27. lipnja organizira 
posjeta Mirogoju - grobovima naših uvaženih alumna Žarka Dolinara, Grete Pifat Mrzljak i Vladimira 
Preloga.   

    
Ad.4Ad.4Ad.4Ad.4. . . .     
Ad.4.1. Prof. dr. sc. Edi Maletić izvijestio je kako je naš poznati vinar iz Čilea, g. Miljenko Grgić osnovao 
fond u iznosu 1 milijun dolara za stipendiranje studenata – vinara Agronomskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu. Kriterije za dodjelu stipendija definirat će u lipnju, a o tome će E. Maletić pripremiti vijest 
za Glasnik. Gospodinu Grgiću svakako treba uputiti pozivnicu za Sabor.   
Ad.4.2. Prof. dr. sc. Zvonko Šošić izvijestio je kako je AMAMUZ dobio jednu prostoriju za 
administrativne potrebe u zgradi nekadašnje bolnice na Šalati, što će biti povezano s klubom 
nastavnika Medicinskog fakulteta.   
 
H.J. Mencer je zahvalila svima na prisustvovanju i zaključila sjednicu u 16.20 sati. 
 


