
ZAPZAPZAPZAPISNIKISNIKISNIKISNIK    
 

4444....    ssssjednice Predsjedništvajednice Predsjedništvajednice Predsjedništvajednice Predsjedništva    Saveza Saveza Saveza Saveza AMAC društava SveuAMAC društava SveuAMAC društava SveuAMAC društava Sveučilišta u Zagrebučilišta u Zagrebučilišta u Zagrebučilišta u Zagrebu, održane 9....    travtravtravtravnjnjnjnja 201a 201a 201a 2014444.... s 
početkom u 14 sati u prostorijama AMAC FSB-a, I. Lučića 5, Zagreb.  
 
Prisutni: prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica AMAC Saveza, dr. sc. Kruno Kovačević, 
dopredsjednik, prof. dr. sc. Mladen Franz, prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić, mr. sc. Srećko Seljan, prof. 
dr. sc. Mario Šafran, prof. dr. sc. Zvonko Šošić, Nikola Demarin, AMCA Toronto, prof. dr. sc. Ivan Juraga, 
dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Paula Pavletić, tajnica AMAC-a. 
 
Bilješku sastavila: Paula Pavletić, prof.  
 
Sjednicu je otvorila predsjednica AMAC Saveza HelenaHelenaHelenaHelena    JJJJasnaasnaasnaasna    MencerMencerMencerMencer te zahvalila predsjedniku AMAC 
FSB-a Mladenu Franzu i dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Ivanju Juragi što su u svojim 
novootvorenim prostorima ugostili Predsjedništvo. Posebno je pozdravila predstavnika AMAC 
Mundusa Nikolu Demarina te podsjetila kako je AMAC Toronto izabrao novo Predsjedništvo te je već 
imala prilike upoznati i razgovarati sa novim predsjednikom Krešimirom Mustapićem koji je nastavio s 
intenzivnim aktivnostima te alumni organizacije, isto kao što je to radio i prisutni Nikola Demarin.  
Ivan JuragaIvan JuragaIvan JuragaIvan Juraga je kratko upoznao Predsjedništvo s obnovom alumni aktivnosti i otvaranju novih prostora 
– kluba na Fakultetu strojarstva i brodogradnje te istaknuo snagu Sveučilišta i važnost alumna u 
njegovu razvoju. Vjeruje da će i nova Uprava Fakulteta nastaviti njegovati dobre odnose s alumnima.  
H. J. MencerH. J. MencerH. J. MencerH. J. Mencer je istaknula kako razvoj alumni aktivnosti na sastavnicama jako ovisi o podršci dekana. 
Podsjetila je kako Zaklada Sveučilišta u Zagrebu, koja će raditi na dobrobit svih svojih sastavnica, 
povezuje aktivnosti svih sastavnica te u njih treba uključiti alumne. Nažalost, nisu svi dekani shvatili 
važnost povezivanja s alumnima i treba drugim sastavnicama prezentirati svjetli primjer Fakulteta 
strojarstva i brodogradnje.  
 
Predsjednica predlaže, a prisutni jednoglasno prihvaćaju sljedeći dnevni red:  
 

1. Prihvaćanje zapisnika i izvršenje odluka 3. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza;  
2. Informacija o prijedlogu izmjena i dopuna Statuta AMAC Saveza;  
3. Priprema sljedećeg broja Glasnika AMAC Saveza; 
4. Organizacija zajedničkog sastanka predsjednika alumni udruga i koordinatora alumni 

aktivnosti Sveučilišta u Zagrebu; 
5. Razno. 

    
Ad.1.Ad.1.Ad.1.Ad.1.            
Sukladno pisanoj primjedbi Aleksandre Brnetić da se u zapisnicima imena navode bez popratnih titula 
zaključeno je da se u budućim zapisnicima titule navode samo u prvom dijelu gdje se navode prisutni, a 
da se u zapisniku koriste samo imena bez navođenja titula. Predsjednica i članovi Predsjedništva Saveza 
nemaju primjedbi na zapisnik te se Zapisnik jednoglasno prihvaća. 
    
Ad.2.Ad.2.Ad.2.Ad.2.    
Paula PavletićPaula PavletićPaula PavletićPaula Pavletić je izvijestila kako je stupila u kontakt s pravnicom Agencije za znanost i visoko 
obrazovanje gđom. Marijom Križanec, koja je preporučila da se novi prijedlog Statuta pripremi tek 
nakon objave novog Zakona o udrugama. P. Pavletić i M. Križanec će se susresti do iduće sjednice 
Predsjedništva radi uvida u predložene izmjene i dopune Statuta i konačnog dogovora.  Nakon što bude 
pripremljen novi prijedlog Statuta, bit će upućen Predsjedništvu na prihvaćanje, a potom elektroničkim 
putem članovima Sabora kao pripremu za sjednicu Sabora na kojoj Statut treba biti prihvaćen.  



Srećko SeljanSrećko SeljanSrećko SeljanSrećko Seljan je istaknuo problem okupljanja alumna koji nisu članovi neke alumni udruge. Budući da 
svaki student diplomiranjem postaje alumni Sveučilišta razmišljao je o mogućnosti ukidanja alumni 
udruge na FER-u kao ograničavajućeg faktora za pojedine alumne koji ne žele biti dio neke organizacije, 
ali to automatski znači i izlazak iz Saveza, što nije dobro.  
Mladen FranzMladen FranzMladen FranzMladen Franz smatra da je važeći Statut preopširan i predetaljan i u njemu treba maksimalno smanjiti 
broj članaka i ograničavajućih faktora. 
H. J. MencerH. J. MencerH. J. MencerH. J. Mencer je istaknula kako je rektor u svoja dva pisma dekanima već obavijestio o postojanju 
Alumni ureda na Rektoratu Sveučilišta koji bi trebao  voditi brigu o svim alumnima, AMAC udrugama i 
Zakladi Sveučilišta u Zagrebu.  
SSSS....    SeljanSeljanSeljanSeljan    je dodao kako    treba razmisliti na koji način će se dalje razvijati odnosi s alumnima te smatra da 
treba izraditi Pravilnik o donacijama i sponzorstvima, što on upravo priprema za svoju Udrugu.  
Nikola DemarinNikola DemarinNikola DemarinNikola Demarin je istaknuo kako u Sjevernoj Americi postoji duboka tradicija doniranja. U Torontu se 
alumni aktivnosti financiraju iz doniranih sredstava, a uspješnost rektora se mjeri prema iznosu 
ostvarenih donacija. Dodao je kako u Kanadi donacije nose velike porezne olakšice. Istaknuo je kako je 
preduvjet za prikupljanje donacija uspješno organiziranje na malim stvarima.  
H. J. MencerH. J. MencerH. J. MencerH. J. Mencer je vezano uz alumni udrugu u Torontu najavila predstavljanje zbirke „Dokumenti iz 
iseljeništva“ koja sadrži dokumente o radu AMCA Toronto u virjeme Domovinskog rata i uspostave 
slobodne Hrvatske, a prikupio ih je prvi dopredsjednik udruge, gospodin Vladimir Benković. 
Predstavljanje zbirke organiziralo je Sveučilište u Zagrebu i Savez AMAC-a, a održat će se 25. travnja 
2014. u auli Rektorata a poseban poziv na predstavljanje će biti upućen članovima Predsjedništva i 
predsjednicima alumni organizacija.  Zbirka prikazuje na koji su način razmišljali alumni Sveučilišta u 
Zagrebu u svijetu u vrijeme kad se još nije razmišljalo o alumni aktivnostima na samom Sveučilištu. 
Podsjetila je kako je prvo ime alumni organizacije u Torontu bilo Almae Matris Alumni Universitatis 
Zagrabiensis te zaključila kako treba razgovarati i dobro razmisliti o imenu Saveza budući da se alumni 
vežu uz sveučilište, u našem slučaju Sveučilište u Zagrebu. Novi naziv treba uvrstiti u konačnu verziju 
Statuta. 
    
Ad.3.Ad.3.Ad.3.Ad.3.    
H. J. MencerH. J. MencerH. J. MencerH. J. Mencer je iskoristila prigodu zahvaliti Ana Mariji Grancarić na prijedlogu, a Aniti Tarbuk na 
pomoći u smislu grafičkog uređenja posljednjeg broja Glasnika Saveza. Istaknula je kako smo primili 
brojne pozitivne primjedbe na izgled Glasnika i pohvale na prošireni sadržaj. Istaknula je kako se u 
sadržaju ne bi smjele ponavljati teme i vijesti koje su već objavljene u ostalim glasnicima sastavnica ili 
udruga. Trebalo bi uvrstiti rubriku polemika, kao što smo napravili u prethodnom broju, i tamo 
obrađivati teme na razini zajedništva.  
Vezano uz idući broj Glasnika ponovila je zaključak s posljednje sjednice da se članovi Predsjedništva 
moraju jače aktivirati u prikupljanju tema i članaka budući da materijale prikupljaju uvijek isti ljudi.  
S. SeljanS. SeljanS. SeljanS. Seljan je istaknuo kako bismo trebali raditi na elektroničkom izdanju Glasnika te bi trebali imati 
osobu koja zna raditi elektronička izdanja.  
N. DemarinN. DemarinN. DemarinN. Demarin je naglasio kako bi Sveučilište u Zagrebu trebalo redovito, barem jedanput mjesečno, 
izviještavati udruge i ostale alumne o novostima sa Sveučilišta radi njegove promocije. Smatra da je 
budućnost u okupljanju alumna i to na emocionalnoj razini.  
H. J. MencerH. J. MencerH. J. MencerH. J. Mencer je najavila teme za novi broj Glasnika: analiza izbora rektora prof. dr. sc. Smiljane Leinert 
Novosel; otvorenje kluba AMAC FSB; Zaklada Sveučilišta u Zagrebu; Otvorenje kluba alumna RGN-a; 
izvješće s jedriličarske regate FSB-a;  predstavljanje zbirke „Dokumenti iz iseljeništva“; istaknuti alumni.  
Zaključeno je da će P. Pavletić uputiti mail s molbom da se do 30. svibnja pošalju članci za novi broj 
Glasnika.  A. M. Grancarić će zamoliti A. Tarbuk da ponovno pomogne u grafičkoj pripremi novog broja 
Glasnika.  
    
    
    



Ad.4. Ad.4. Ad.4. Ad.4.     
S. SeljanS. SeljanS. SeljanS. Seljan je podsjetio na dopis rektora A. Bjeliša koji je od dekana zatražio imenovanje kontakt-osoba 
zaduženih za provođenje pilot-projekta dodjele adresa alumnima s jedinstvenom domenom. Neki 
fakulteti nisu reagirali na rektorov dopis tako da na brojnim sastancima ne postoje kontakt osobe za 
alumni aktivnosti. Naglasio je kako bi trebalo odrediti na koji način će se aktivirati sastavnice za 
provođenje pilot-projekta. 
Krunoslav KovačevićKrunoslav KovačevićKrunoslav KovačevićKrunoslav Kovačević smatra da Predsjedništvo Saveza treba pripremiti temelj za provođenje 
određenih aktivnosti, a sastavnice bi to trebale poštivati kao što poštuju npr. Statut Sveučilišta.  
P. PavletićP. PavletićP. PavletićP. Pavletić je predložila da se održi motivirajući sastanak u cilju jačanja alumni aktivnosti, a na kojeg bi 
se pozvali svi čelnici sastavnica, predsjednici alumni udruga i kontakt-osobe za alumni aktivnosti na 
sastavnicama. Na sastanku bi S. Seljan podsjetio i detaljnije upoznao s pilot-projektom čelnike 
sastavnica. Rektor ili predsjednica Saveza bi trebali održati motivirajući govor upozoravajući na 
prednosti povezivanja alumna i jačanja alumni aktivnosti. Predlaže da se na sastanak pozove i dr. 
Ingeborg Sickinger, voditeljica alumni ureda na Sveučilišta u Beču iz razloga što imaju jako dobro 
organiziran alumni ured s 13 zaposlenih te se uz ostale alumni aktivnosti bave povezivanjem s 
gospodarstvom i fundraisingom. I. Sickinger bi održala predavanje o iskustvima Sveučilišta u Beču u 
organizaciji alumni aktivnosti te na taj način dodatno motivirala prisutne na jačanje filantropskih i 
alumni aktivnosti na svojoj sastavnici, a u konačnici i na Sveučilištu.  
M. FranzM. FranzM. FranzM. Franz je podržao prijedlog i ponudio da se taj skup održi na Fakultetu strojarstva i brodogradnje te 
da Fakultet pokrije troškove angažmana dr. Sickinger.  
S. SeljanS. SeljanS. SeljanS. Seljan smatra da temu dodjela e-adresa i motivacijski sastanak treba odvojiti, posebno stoga što je 
projekt negdje pogrešno shvaćen. Najveći problem provedbe pilot-projekta jest verifikacija diploma 
ljudi koji se prijavljuju za dodjelu e-adrese. Podsjeća da još uvijek nisu svi članovi Predsjedništva 
zatražili e-adresu s jedinstvenom domenom što smatra prioritetom.  
HHHH....    JJJJ....    MencerMencerMencerMencer je zaključila da bi trebalo održati dva odvojena sastanka. Prvi sastanak vezano uz pilot-
projekt dodjele e-adresa s jedinstvenom domenom treba održati prije ljeta, a za organizaciju sastanka 
zadužuje se S. Seljan i P. Pavletić.  Drugi, motivirajući sastanak s čelnicima sastavnica i predsjednicima 
alumni udruga na kojeg bismo pozvali voditeljicu alumni ureda Sveučilišta u Beču održao bi se u jesen 
2014., a naknadno treba odlučiti hoće li se predavanje održati u sklopu Sabora koji je planiran zbog 
prihvaćanja novog prijedloga Statuta. Za organizaciju sastanka zadužuju se H. J. Mencer i P. Pavletić.  
 
Zaključci: 

1. U zapisnicima sa sastanaka Predsjedništva će se ubuduće imena navoditi bez popratnih titula, 
osim u dijelu gdje se navode prisutni. 

2. P. Pavletić će se sastati s tajnicom AZVO-a, M. Križanec koja će pripremiti konačan prijedlog 
Statuta AMAC Saveza u skladu s novim Zakonom o udrugama i pristiglim primjedbama vodeći 
računa da Statut mora biti sažet i pročišćen od suvišnih odredbi. 

3. P. Pavletić će poslati mail članovima Predsjedništva i predsjednicima alumni udruga s molbom 
da do 30. svibnja pošalju svoje priloge za novi broj Glasnika Saveza. A. M. Grancarić će zamoliti 
A. Tarbuk da ponovno pomogne u grafičkoj pripremi novog broja Glasnika.  

4. S. Seljan će organizirati sastanak koordinatora i kontakt-osoba na sastavnicama vezano uz 
provođenje pilot-projekta dodjele e-adrese s jedinstvenom domenom alumnima Sveučilišta u 
Zagrebu.  

5. H. J. Mencer i P. Pavletić će stupiti u kontakt s I. Sickinger vezano uz organizaciju predavanja o 
iskustvima Sveučilišta u Beču u organizaciji alumni aktivnosti.  
 

Sljedeći sastanak Predsjedništva će se na poziv predsjednice AMCA TTTF Ana Marije Grancarić, održati 
u prostorijama AMCA TTF-a. 
 
Sjednica je završila u 16.15 sati.  


