
           
 
ZAPZAPZAPZAPISNIKISNIKISNIKISNIK 
2.2.2.2.    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 7....    studenogstudenogstudenogstudenoga a a a 
2013201320132013.... s početkom u 14 sati na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, Kralja Zvonimira 8. 
 
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, prof. dr. sc. Željko Korlaet, 
mr. sc. Srećko Seljan, prof. dr. sc. Mario Šafran, prof. dr. sc. Zvonko Šošić, Paula Pavletić, tajnica AMAC-a. 
Odsutni: prof. dr. sc. Jasmina Havranek 
 
Bilješka: Paula Pavletić, prof.  
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica AMAC Saveza prof. dr. sc. Helenaprof. dr. sc. Helenaprof. dr. sc. Helenaprof. dr. sc. Helena    JJJJasnaasnaasnaasna    MencerMencerMencerMencer koja predlaže da se 
pod točkom razno dnevnog reda rasprave pisma koordinatora za Europu g. Mladena Jonkea i gđe. 
Aleksandre Brnetić koja je potaknula raspravu o pismu g. Jonkea na sjednici Predsjedništva.  
 
Prijedlog se prihvaća te se usvaja sljedeći dnevni red:  

1. Zapisnik s konstituirajuće sjednice Predsjedništva i tijela Saveza AMAC/AMCA društava bivših 
studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu;  

2. Provedba projekta dodjele alumni e-adresa; 

3. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta AMAC Saveza;  

4. Plan rada Predsjedništva AMAC Saveza u sljedećem mandatnom razdoblju;  

5. Priprema Glasnika AMAC Saveza za prosinac 2013.; 

6. Razno. 

    
Ad.1.Ad.1.Ad.1.Ad.1.            
Predsjednica Saveza prof. dr. sc. H. J. Mencerprof. dr. sc. H. J. Mencerprof. dr. sc. H. J. Mencerprof. dr. sc. H. J. Mencer nema primjedbi na zapisnik te je posebno važnim 
istaknula dio zapisnika gdje je navedeno kako od novih članova Predsjedništva očekuje da budu aktivni 
u alumni djelovanju i širenju alumni filozofije te se novim idejama uključe u rad Saveza. Naglasila je 
kako članovi Predsjedništva imaju prije svega savjetodavnu ulogu u smislu razvoja i koordinacije AMAC 
udruga, ali i izvršnu ulogu u projektima koje potiče Savez. Zamolila je da još jednom pročitaju priloge 
prof. dr. sc. Alekse Bjeliša i dr. sc. Krune Kovačevića tiskanim u posebnom broju Glasnika uz Sabor u 
lipnju 2013. kao vodilje za budući razvoj alumni aktivnosti na Sveučilišta u Zagrebu.  
Zapisnik se uz dvije stilske izmjene jednoglasno prihvaća. 
 
Ad.2. Ad.2. Ad.2. Ad.2.     
Mr. sc. Srećko SeljanMr. sc. Srećko SeljanMr. sc. Srećko SeljanMr. sc. Srećko Seljan, voditelj projekta dodjele alumni e-adresa ukratko je izvijestio o dosadašnjim 
rezultatima provedbe projekta na četiri sastavnice (FER, FKIT,  FSB i Fakultet prometnih znanosti). 
Ističe kako osoba na sastavnici koja je zadužena za poslove uspostave alumni e-adresa treba razumjeti 
alumni filozofiju i biti motivirana da projekt zaživi. Osobe angažirane na projektima ne treba nazivati 
administratorom niti za te poslove zaduživati tehničare koji će „odrađivati“ posao bez motivacije. 
Predlaže da se u pilot-projekt uključe Građevinski fakultet i Tekstilno-tehnološki fakultet s čime su se 
složili prisutni predsjednici alumni udruga s tih sastavnica.  
U raspravu su se uključili i prof. dr. sc. Mladen Franzprof. dr. sc. Mladen Franzprof. dr. sc. Mladen Franzprof. dr. sc. Mladen Franz ističući kako na FSB-u postoji odgovarajuća osoba 
za provedbu projekta ali veliki problem je animirati i zainteresirati ljude, dok je dr. sc. Krunoslav dr. sc. Krunoslav dr. sc. Krunoslav dr. sc. Krunoslav 



KovačevićKovačevićKovačevićKovačević istaknuo kako je na FKIT-u pozitivan stav dekana i udruge AMACIZ prema projektu, ali je za 
te poslove angažiran IT tehničar koji nije motiviran, pa nema niti rezultata. 
Mr. sc. Srećko Seljan Mr. sc. Srećko Seljan Mr. sc. Srećko Seljan Mr. sc. Srećko Seljan je najvažnijim istaknuo pitanje komunikacije s alumnima putem e-adresa s 
ciljem okupljanja naših alumna na jednom mjestu. Istaknuo je kako za administratora alumni alias e-
adresa nije potrebna stručnost IT administratora. 
 
Ad.Ad.Ad.Ad.3333....    
ProfProfProfProf....    dr. sc. Helena Jasna Mencerdr. sc. Helena Jasna Mencerdr. sc. Helena Jasna Mencerdr. sc. Helena Jasna Mencer podsjetila je kako su svi sudionici Sabora, uključujući i predstavnike 
AMAC Domus i AMAC Mundus udruga koji nisu prisustvovali Saboru, obaviješteni da do 30. rujna 2013. 
trebaju putem e-maila poslati svoje primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna Statuta AMAC Saveza. 
Budući da do tog datuma nije pristiglo puno primjedbi, rok je produžen do 28. listopada. Do tog je roka 
pristiglo nekoliko primjedbi dok je predsjednica AMAC Deutschland gđa. Aleksandra Brnetić dan prije 
roka dostavila amandmane na Statut koje uz AMAC Deutschland podržavaju AMAC-UK, AMCA-Paris i 
AMCA-Toronto. 
Budući da članovi Predsjedništva nisu imali dovoljno vremena da detaljno prouče i razmisle o 
predloženim primjedbama i amandmanima, predsjednica predlaže da članovi Predsjedništva pisanim 
putem dostave svoje komentare na pristigle primjedbe te da se o izmjenama i dopunama Statuta 
raspravlja na sljedećoj sjednici Predsjedništva. Istaknula je kako je osnova za sve amandmane i promjene 
članaka pitanje jesu li AMAC Mundus redoviti ili pridruženi članovi AMAC Saveza.  
Prof. dr. sc. Mario Šafran Prof. dr. sc. Mario Šafran Prof. dr. sc. Mario Šafran Prof. dr. sc. Mario Šafran i    P. PavletićP. PavletićP. PavletićP. Pavletić se obvezuju da u Gradskom uredu za udruge ispitaju upitne 
stavke u Statutu AMAC Saveza te izvijeste na sljedećoj sjednici.   
Dopredsjednik Saveza dr. sc. Krunoslav Kovačevićdr. sc. Krunoslav Kovačevićdr. sc. Krunoslav Kovačevićdr. sc. Krunoslav Kovačević istaknuo je kako je pojam „pridruženi članovi“ 
kompromisna forma za udruge registrirane van Hrvatske, čime im se ipak pruža mogućnost 
uključivanja u aktivnosti Saveza. Smatra da je uloga AMAC Mundusa jako važna što smo dokazali 
izborom jednog od koordinatora za dopredsjednika Saveza te imenovanjem ukupno pet koordinatora iz 
AMAC Mundusa (po dva za Europu i Ameriku te jednim za Australiju i ostatak svijeta). Smatra da 
svakako treba uvažiti pristiglu primjedbu vezano uz diskriminaciju po nacionalnoj osnovi, budući da 
Savez okuplja sve alumne Sveučilišta u Zagrebu, a ne samo one hrvatskog podrijetla.  
Prof.Prof.Prof.Prof.    dr. sc. Helena Jasna Mendr. sc. Helena Jasna Mendr. sc. Helena Jasna Mendr. sc. Helena Jasna Mencercercercer    je prema molbi gđe. Aleksandre Brnetić predložila da se sljedeća 
sjednica Predsjedništva umjesto 5. održi 12. prosinca 2013. Većini članova više odgovara planirani termin 
sjednice te je jednoglasno odlučeno da će se sljedeća sjednica održati 5. prosinca 2013. u 14 sati.  
 
Ad.4.Ad.4.Ad.4.Ad.4.    
Prof. dr. sc. Helena Jasna MencerProf. dr. sc. Helena Jasna MencerProf. dr. sc. Helena Jasna MencerProf. dr. sc. Helena Jasna Mencer predlaže da se ne raspravlja o novom planu rada Predsjedništva 
AMAC Saveza već da se nastavi s realizacijom postojeće Strategije i već započetim projektima: dodjela 
alumni e-adrese, izdavanje Glasnika AMAC Saveza dva puta godišnje te širenje alumni filozofije i 
filantropije te poticanje članova da se što više uključe u poslove Zaklade.  
 
Ad.5. Ad.5. Ad.5. Ad.5.     
Prof.Prof.Prof.Prof.    dr. sc. Helena Jasna Mencerdr. sc. Helena Jasna Mencerdr. sc. Helena Jasna Mencerdr. sc. Helena Jasna Mencer    je podsjetila kako Glasnik AMAC Saveza treba tiskati u prosincu 
2013. te su već počeli pristizati članci za objavu. Izvijestila je kako se u razgovoru s rektorom prof. dr. sc. 
Aleksom Bjelišem složila da postojeći sadržaj Glasnika treba proširiti sveučilišnim temama. Najavila je 
kako će se za Glasnik koji je planiran za lipanj 2014. u volonterskoj suradnji s našom alumnom, koja je 
godinama bila grafički urednik u Školskoj knjizi, raditi na novom dizajnu Glasnika.  
Prof. dr. sc. Mario ŠafranProf. dr. sc. Mario ŠafranProf. dr. sc. Mario ŠafranProf. dr. sc. Mario Šafran je izvijestio kako se Glasnik do sada na volonterskoj bazi grafički uređivao 
član AMAC-FSC g. Siniša Radulović koji trenutno nije u mogućnosti pripremiti Glasnik za prosinac te 
moli pomoć od ostalih članova.  
Prof. dr. sc. Ana Marija GrancarićProf. dr. sc. Ana Marija GrancarićProf. dr. sc. Ana Marija GrancarićProf. dr. sc. Ana Marija Grancarić će zamoliti svoju suradnicu koja grafički uređuje Glasnik AMAC 
TTF-a gđu. Anitu Tarbuk da pomogne u grafičkoj pripremi sljedećeg Glasnika. 



Prof. dr. sc. Helena Jasna MencerProf. dr. sc. Helena Jasna MencerProf. dr. sc. Helena Jasna MencerProf. dr. sc. Helena Jasna Mencer je točku zaključila molbom da se članovi Predsjedništva aktiviraju 
oko prikupljanja članaka za sljedeći broj Glasnika i Pauli Pavletić što prije dostave svoje priloge.   
    
Ad.6.Ad.6.Ad.6.Ad.6.    
ProfProfProfProf....    dr. sc. Helena Jasna Mencerdr. sc. Helena Jasna Mencerdr. sc. Helena Jasna Mencerdr. sc. Helena Jasna Mencer    stavlja na raspravu pismo g. Mladena Jonkea na inicijativu gđe. 
Aleksandre Brnetić koja je Predsjedništvu poslala svoju reakciju na navedeno pismo. G. Jonke je 
povrijeđen i razočaran zbog činjenice što je na jednoj od sjednica Predsjedništva bio naveden kao 
mogući kandidat za nagradu „Žarko Dolinar“ koju u konačnici nije primio te je ponudio svoju ostavku 
na mjesto koordinatora za Europu. Prof. Mencer je podsjetila kako je Predsjedništvo, temeeeeljem 
inicijative g. Nine Sydneya iz 2004. godine da se oformi nagrada za zaslužne alumne, odlučilo na ovom 
Saboru i realizirati dodjelu nagrada „Žarko Dolinar“. Predsjedništvo je u više navrata razgovaralo o 
kriterijima i prijedlozima za dodjelu priznanja te u tom smislu konzultiralo i bivše članove Povjerenstva 
za poslove AMAC-a, kasnije Predsjedništva AMAC Saveza. Predsjedništvo je na sjednici održanoj 31. 
siječnja 2013. donijelo konačnu odluku o dobitnicima medalja i plaketa „Žarko Dolinar“ te tada nije 
odlučeno da se medalja ili plaketa dodijeli i g. Jonkeu.  
Predsjedništvo je jednoglasno zaključilo kako se prihvaća ostavka g. Mladena Jonkea na mjesto 
koordinatora za Europu te jedini koordinator za Europu ostaje gđa. Aleksandra Brnetić.    
 
Zaključci: 

1. Pilot projekt dodjeljivanja alumni e-adrese proširit će se na ostale sastavnice, te se odmah 
uključuju Građevinski fakultet i Tekstilno-tehnološki fakultet. 

2. Članovi Predsjedništva će do 30. studenoga 2013. pisanim putem dostaviti svoje komentare na 
pristigle primjedbe te će se o izmjenama i dopunama Statuta raspravljati na sljedećoj sjednici 
Predsjedništva 5. prosinca 2013. 

3. Novo Predsjedništvo AMAC Saveza nastavlja rad u skladu s postojećom Strategijom i započetim 
projektima.  

4. Članovi Predsjedništva se trebaju aktivirati u prikupljanju članaka za sljedeći broj Glasnika i 
Pauli Pavletić što prije dostaviti svoje priloge.   

5. Prihvaća se ostavka g. Mladena Jonkea na mjesto koordinatora za Europu. 
 
Sjednica je završila u 16 sati.  


