
ZAPISNIK 
Konstituirajuće Konstituirajuće Konstituirajuće Konstituirajuće ssssjednice Predsjedništvajednice Predsjedništvajednice Predsjedništvajednice Predsjedništva, Nadzornog povjerenstva i Časnog suda, Nadzornog povjerenstva i Časnog suda, Nadzornog povjerenstva i Časnog suda, Nadzornog povjerenstva i Časnog suda    Saveza Saveza Saveza Saveza AMAC AMAC AMAC AMAC 
društava Sveudruštava Sveudruštava Sveudruštava Sveučilišta u Zagrebučilišta u Zagrebučilišta u Zagrebučilišta u Zagrebu, održane 24. . . . rujnrujnrujnrujna 2013a 2013a 2013a 2013.... s početkom u 13 sati na Rektoratu 
Sveučilišta u Zagrebu, Kralja Zvonimira 8. 
 
Prisutni: prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer (predsjednica AMAC Saveza), prof. dr. sc. Mladen Franz 
(AMAC FSB, član Predsjedništva), Prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić, AMCA TTF (članica 
Predsjedništva), dr. sc. Kruno Kovačević (AMACIZ, član Predsjedništva), mr. sc. Srećko Seljan (AMAC 
Alumni FER, član Predsjedništva), prof. dr. sc. Mario Šafran (AMAC-FSC, član Predsjedništva), prof. 
dr. sc. Zvonko Šošić (AMAMUZ, član Predsjedništva), Prof. dr. sc. Ante Padjen, AMAC-Quebec 
(koordinator za Ameriku), dr. sc. Anđelka Bedrica (AMA FBF, član Nadzornog povjerenstva), Damir 
Markić (AMACIZ, član Nadzornog povjerenstva),  dr. sc. Mirela Leskovac (AMACIZ, članica Časnog 
suda), prof. dr. sc. Dubravka Pavišić Strache (AMA-FBF, članica Časnog suda), prof. dr. sc. Štefica 
Cerjan (AMACIZ, bivša članica Predsjedništva),  prof. dr. sc. Stanislav Pavlin (AMAC-FSC, bivši član 
Časnog suda), Anita Tarbuk (AMCA TTF, bivša članica Časnog suda), Paula Pavletić, tajnica AMAC-a. 
Odsutni: prof. dr. sc. Jasmina Havranek (AMCA-FAZ, članica Predsjedništva), Aleksandra Brnetić 
(AMA-Deutschland, koordinatorica za Europu), Catherine Curic (AMAC Sydney, koordinatorica za 
Australiju i ostatak svijeta), Nikola Demarin (AMCA-Toronto, koordinator za Ameriku), Mladen Jonke 
(AMA-Deutschland, koordinator za Europu), prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić (Hrvatska udruga 
diplomiranih ekonomista EFZG, član Nadzornog povjerenstva), prof. dr. sc. Anđelko Gašpar, AMAC-
VEF (član Časnog suda), prof. dr. sc. Edi Maletić (AMAC FAZ, bivši član Predsjedništva), prof. dr. sc. 
Uroš Peruško (AMAC Alumni FER, bivši član Predsjedništva), Nino Sydney (AMAC Sydney, bivši 
koordinator za Australiju i ostatak svijeta), dr. sc. Valentina Kirinić (AMAC FOI, bivša članica 
Nadzornog povjerenstva), prof. dr. sc. Joško Krolo, AMA-FA (bivši član Nadzornog povjerenstva) 
 
Bilješka: Paula Pavletić, prof.  
 
Sjednicu je otvorila predsjednica AMAC Saveza prof. dr. sc. H. J. Mencerprof. dr. sc. H. J. Mencerprof. dr. sc. H. J. Mencerprof. dr. sc. H. J. Mencer konstatacijom kako je 
sjednicu organizirala s namjerom da zahvali dosadašnjim članovima Predsjedništva, Nadzornog 
povjerenstva i Časnog suda na dosadašnjem angažmanu u radu Saveza te da se konstituiraju ista tijela s 
novim članstvom. Naglasila je kako od članova kojima je istekao mandat, kao i od novih članova 
očekuje da budu aktivni u alumni djelovanju te šire alumni filozofiju i okupljaju ljude koji su spremni 
pomoći. 
Za sjednicu predlaže sljedeći dnevni red: 

1. Zapisnik Sabora AMAC/AMCA društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu;  
2. Konstituiranje Predsjedništva, Nadzornog povjerenstva i Časnog suda AMAC Saveza 

Sveučilišta u Zagrebu; 
3. Izbor dva podpredsjednika, tajnika i blagajnika AMAC Saveza, predsjednika Nadzornog 

povjerenstva i Časnog suda; 
4. Buduće aktivnosti Predsjedništva AMAC Saveza; 
5. Razno. 
 

Dnevni  red se jednoglasno prihvaća. 
 
Ad.1.Ad.1.Ad.1.Ad.1.   
Zapisnik AMAC Sabora pripremila je dr. sc. Mirela Leskovac, na čemu joj je prof. dr. sc. H. J. Mencerprof. dr. sc. H. J. Mencerprof. dr. sc. H. J. Mencerprof. dr. sc. H. J. Mencer 
zahvalila te posebno važnim istaknula dijelove zapisnika vezano uz obraćanje prof. dr. sc. Alekse 
Bjeliša, predsjednika prof. dr. sc. Ive Josipovića i gradonačelnika Milana Bandića. Izuzetno korisnim 



smatra izlaganja popraćena tekstom u posebnom broju Glasnika prof. dr. sc. Ivice Džebe, dr. sc. Krune 
Kovačevića i mr. sc. Srećka Seljana.  
S. SeljanS. SeljanS. SeljanS. Seljan je nastavno na svoje izlaganje na Saboru vezano uz projekt alumni e-adrese izvijestio kako je 
Srce ispunilo sve tehničke pretpostavke za funkcioniranje tih adresa, na četiri fakulteta proveden je 
pilot-projekt i započete su prve prijave, ali sada treba na fakultetima gdje su jake alumni udruge dalje 
pokrenuti uspostavu alumni e-adresa. Poziva sve prisutne da i osobno otvore alumni e-adresu te 
svojim primjerom potaknu i ostale alumne na prijavu.  
H. J. Mencer H. J. Mencer H. J. Mencer H. J. Mencer je podsjetila na izlaganje prof. Ante Padjena koji smatra da bi se AMAC Savez trebao 
restrukturirati tj. trebala bi postojati samo jedna organizacija kao matica, a udruge fakulteta bi tada 
bile njezini ogranci. Podsjetila je kako Sveučilište u Zagrebu nema zajedničku bazu podataka te 
uspostava zajedničkih e-adresa ide u tom smjeru.  
Predsjednica AMAC Deutschland Aleksandra BrnetićAleksandra BrnetićAleksandra BrnetićAleksandra Brnetić poslala je pisane primjedbe na zapisnik Sabora 
koje su formalne prirode i  koje će, tamo gdje su prihvatljive, biti uvrštene u zapisnik.  
H. J. MencerH. J. MencerH. J. MencerH. J. Mencer otvara raspravu o bilješki i temama sa Sabora.  
Prof. dr. sc. Ante PadjenProf. dr. sc. Ante PadjenProf. dr. sc. Ante PadjenProf. dr. sc. Ante Padjen pozdravlja inicijativu S. Seljana te ističe važnost jedinstvenog funkcioniranja 
Sveučilišta, jedinstvene administracije i baze podataka na način kako to trenutno ima Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta. Vezano uz rad Zaklade smatra da treba postojati zaseban račun koji je 
transparentan, pod kontrolom i s otvorenom politikom vođenja. Podsjetio je kako alumni udruge u 
inozemstvu okupljaju bivše studente svih hrvatskih sveučilišta i ne treba ih parcijalizirati na manje 
grupe.  
Prof. dr. sc. Mladen FranzProf. dr. sc. Mladen FranzProf. dr. sc. Mladen FranzProf. dr. sc. Mladen Franz je podsjetio kako se o autonomiji i integraciji Sveučilišta razgovara već 
preko 15 godina te vjeruje da se situacija neće promijeniti u kratkom roku. Naglasio je razliku između 
AMAC Domusa koji okuplja članove prema struci i AMAC Mundusa koji okuplja članove prema 
zemljama u kojima djeluju.  
H. J. MencerH. J. MencerH. J. MencerH. J. Mencer je zaključila kako će tijela Saveza raditi na integracijskom procesu. Također, zapisnik sa 
Sabora u koji će se uvrstiti primjedbe A. Brnetić objavit će se u sljedećem broju Glasnika Saveza.  
ZZZZapisnik i zapisnik i zapisnik i zapisnik i zaključaključaključaključci koje ci koje ci koje ci koje je iznijelaje iznijelaje iznijelaje iznijela    predsjednicpredsjednicpredsjednicpredsjednicaaaa    jednoglasno jednoglasno jednoglasno jednoglasno se se se se prihvaćajuprihvaćajuprihvaćajuprihvaćaju. . . .     
    
Ad.2.Ad.2.Ad.2.Ad.2.    
Predsjednica Saveza prof. dr. sc. Helena Jasna Mencerprof. dr. sc. Helena Jasna Mencerprof. dr. sc. Helena Jasna Mencerprof. dr. sc. Helena Jasna Mencer  prisutnima je pročitala Odluku o razrješenju 
dosadašnjih te izboru novih dužnosnika AMAC Saveza društava bivših studenata i prijatelja 
Sveučilišta u Zagrebu. Tako je na Saboru AMCA/AMAC društava, održanom 28. lipnja 2013. na dužnost 
predsjednice AMAC Saveza za sljedeći mandatni period od četiri (4) godine izabrana prof. dr. sc. 
Helena Jasna Mencer. Razrješuju se dužnosti dosadašnji članovi Predsjedništva AMAC Saveza: Štefica 
Cerjan Stefanović, Ana Marija Grancarić, Krunoslav Kovačević, Edi Maletić, Uroš Peruško, Mario 
Šafran, Zvonko Šošić te Nino Sydney (koordinator za Australiju), Ante Padjen (koordinator za 
Ameriku) i Mladen Jonke (koordinator za Europu), a na dužnost stupaju novoizabrani članovi 
Predsjedništva i koordinatori: Mladen Franz (AMAC-FSB), Ana Marija Grancarić (AMCA TTF), 
Jasmina Havranek (AMCA-FAZ), Željko Korlaet (AMA-FA), Krunoslav Kovačević (AMACIZ), Srećko 
Seljan (AMAC Alumni FER), Mario Šafran (AMAC-FSC) i Zvonko Šošić (AMAMUZ), te koordinatori za 
AMAC Mundus: Katherine Curic (za Australiju i ostatak svijeta), Aleksandra Brnetić i Mladen Jonke 
(za Europu) te Ante Padjen i Nikola Demarin (za Ameriku). Predsjednica AMAC Saveza prof. dr. sc. 
Helena Jasna Mencer ujedno je i predsjednica Predsjedništva AMAC Saveza društava bivših studenata 
i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu. 
Također, razrješuju se dužnosti dosadašnji članovi Nadzornog povjerenstva: Joško Krolo, Valentina 
Kirinić i Mirela Leskovac, a stupaju na dužnost novoizabrani članovi: Anđelka Bedrica (AMA-FBF), 
Mislav Ante Omazić (Hrvatska udruga diplomiranih ekonomista) i Damir Markić (AMACIZ). 
Razrješuju se dužnosti dosadašnji članovi Časnog suda: Dubravka Pavišić Strache, Anita Tarbuk i 
Stanislav Pavlin, a stupaju na dužnost novoizabrani članovi: Dubravka Pavišić Strache (AMA-FBF), 



Anđelko Gašpar (AMAC-VEF) i Mirela Leskovac (AMACIZ). Članovi su među sobom za predsjednicu 
odabrali Mirelu Leskovac.  
    
Ad.3.Ad.3.Ad.3.Ad.3.    
Sukladno članku 23. Statuta AMAC Saveza, Predsjedništvo je na svojoj konstituirajućoj sjednici dužno 
iz svojih redova izabrati dva dopredsjednika, tajnika i blagajnika. Za dopredsjednika zaduženog za 
AMAC Domus jednoglasno je izabran Kruno Kovačević, a za dopredsjednika zaduženog za AMAC 
Mundus jednoglasno je izabran Ante Padjen. Za tajnika je jednoglasno izabrana Paula Pavletić, a za 
blagajnika Mario Šafran.  
 
Ad.4.Ad.4.Ad.4.Ad.4.    
Predsjednica Saveza prof. dr. sc. Helena Jasna Mencerprof. dr. sc. Helena Jasna Mencerprof. dr. sc. Helena Jasna Mencerprof. dr. sc. Helena Jasna Mencer podsjetila je na rasprave sa Sabora te kao 
najvažnije aktivnosti istaknula: 

1. Povezati aktivnosti alumni ureda Sveučilišta u Zagrebu i AMAC Saveza sa Zakladom 
Sveučilišta u Zagrebu.  

2. Nastaviti kontinuitet izdavanja Glasnika dva puta godišnje te poticati AMAC udruge da u 
njemu objavljuju što više tekstova. U svrhu razvoja branda Sveučilišta potrebno je promijeniti 
dosadašnji dizajn i format Glasnika te osmisliti brošuru koja predstavlja Sveučilište 
potencijalnim donatorima. U tu svrhu treba pronaći i angažirati volontere/alumne. 
 

Ante Ante Ante Ante PadjenPadjenPadjenPadjen predlaže da se zadatak novog dizajna Glasnika i brošure o Sveučilištu povjeri studentima 
koji će sigurno vrlo kvalitetno odraditi zadatak. Vezano uz aktivnosti oko Zaklade Sveučilišta u 
Zagrebu ističe da poslovanje Zaklade mora biti transparentno i definirano projektima. Važno je 
angažirati se za izmjenu Zakona koji će biti motivirajući za donacije vezano uz oslobođenje od poreza 
na prihod. Predlaže da se po tom pitanju Predsjedništvo savjetuje s uspješnim organizacijama u 
svijetu.  
Kruno KovačevićKruno KovačevićKruno KovačevićKruno Kovačević podsjeća na zaključak Sabora da se prijedlog izmjena i dopuna Statuta AMAC 
Saveza usuglasi elektroničkim putem te predlaže da se članovima Sabora pošalje podsjetnik za slanje 
primjedbi na prijedlog Statuta. Također predlaže da se AMAC društvima na sastavnicama uputi poziv 
da pošalju svoje priloge za Glasnik najkasnije do 15. studenog kako bismo sljedeći Glasnik mogli 
objaviti u prosincu o.g.  
 
Zaključeno je: 

1. Zapisnik Sabora će se ispraviti u skladu s primjedbama te objaviti u sljedećem broju Glasnika. 
2. Paula Pavletić će sudionicima Sabora poslati podsjetnik za slanje primjedbi na prijedlog 

izmjena i dopuna Statuta AMAC Saveza. 
3. Paula Pavletić će predsjednicima AMAC/AMCA društava na sastavnicama uputiti poziv da 

pošalju priloge za sljedeći broj Glasnika najkasnije do 15. studenog 2013. 
 
Sjednica je završila u 15 sati.  


