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ZAPZAPZAPZAPISNIKISNIKISNIKISNIK    

 
6666....    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 11111111. . . . prosincaprosincaprosincaprosinca    
2012012012014444.... s početkom u 13 sati u na Fakultetu prometnih znanosti, Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, 
Borongajska 83A , Zagreb 
 
Prisutni: prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica AMAC Saveza, dr. sc. Kruno Kovačević, 
dopredsjednik, prof. dr. sc. Željko Korlaet, mr. sc. Srećko Seljan, prof. dr. sc. Mario Šafran, prof. dr. sc. 
Zvonko Šošić, prof. dr. sc. Hrvoje Gold, dekan Fakulteta prometnih znanosti, Paula Pavletić, tajnica 
AMAC-a. 
 
Bilješku sastavila: Paula Pavletić, prof.  
 
Sjednicu je otvorila predsjednica AMAC Saveza HelenaHelenaHelenaHelena    JJJJasnaasnaasnaasna    MencerMencerMencerMencer te zahvalila predsjedniku AMAC-
FSC prof. dr. sc. Mariu Šafranu i dekanu Fakulteta prometnih znanosti prof. dr. sc. Hrvoju Goldu što su 
ugostili Predsjedništvo na svojem Fakultetu. Istaknula je kako joj je drago što je dekan Gold već od 
ranije upoznat sa značajem alumni djelovanja te ga zamolila da kaže nekoliko prigodnih riječi.  
 
Prof. dr. sc. Prof. dr. sc. Prof. dr. sc. Prof. dr. sc. HrvHrvHrvHrvoje Gold oje Gold oje Gold oje Gold je rekao kako je njegov Fakultet nedavno proslavio 30 godina postojanja, te 
provode alumni filozofiju u smislu međusobnog pomaganja i zajedništva. Istaknuo je kako će se na 
Fakultetu prometnih znanosti uvijek naći mjesto za alumni aktivnosti te, budući da Fakultet 
prometnih znanosti ima izdavačku djelatnost, spremno je pomoći Savezu AMAC-a te je već zadužio 
djelatnika Fakulteta da osmisli novi vizualni identitet i ubuduće grafički uređuje Glasnik AMAC-a. To 
će, naravno, biti donacija Fakulteta Savezu i svim alumnima.  
 
Helena Jasna MencerHelena Jasna MencerHelena Jasna MencerHelena Jasna Mencer zahvalila je dekanu na prigodnim riječima potpore i pomoći u realizaciji Glasnika 
te predlaže, a prisutni jednoglasno prihvaćaju sljedeći dnevni red:  
 

1. Prihvaćanje zapisnika i izvršenje odluka 5. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza;  
2. Statut AMAC Saveza;  
3. Priprema novog broja Glasnika; 
4. Razno. 

    
Ad.1.Ad.1.Ad.1.Ad.1.            
H. H. H. H. J. MencerJ. MencerJ. MencerJ. Mencer je ukratko izvijestila o provedenim aktivnostima u skladu sa zaključcima s posljednje 
sjednice Predsjedništva:  

• S. Seljan je izvijestio o nastavku suradnje sa Srcem vezano uz pripremu alias adresa. 
Pripremljene su liste za slanje poruka aktivnim alumni.unizg.hr adresama s uključenim 
logotipom Sveučilišta u Zagrebu. Nastavno na zaduženje organizacije on-line foruma za potrebe 
rada Predsjedništva smatra da još nije vrijeme za takvu vrstu tehnološke potpore te bi trebalo 
dati zadatak Srcu da ugradi takvu funkciju u sustav.  

• Ž. Korlaet i M. Franz su pripremili prijedlog skraćenog Statuta AMAC Saveza o čemu se 
raspravlja pod točkom Ad.2.  

• P. Pavletić je izvijestila AMAC Domus udruge o stupanju na snagu novog Zakona kako bi i one 
na vrijeme uskladile svoje statute sa Zakonom;  

• Z. Šošić zbog opsežnosti zadatka nije pripremio prijedlog dokumenta koji će definirati odnos 
uprava fakulteta s njegovim alumni udrugama ili mogućnošću drugačije organizacije alumni 
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djelovanja i odnosa Sveučilišta sa AMAC Savezom, te se zadužuje za izradu istog do sljedeće 
sjednice Predsjedništva.  

 
Ad.2.Ad.2.Ad.2.Ad.2.    
Ž. Korlaet i M. Franz Ž. Korlaet i M. Franz Ž. Korlaet i M. Franz Ž. Korlaet i M. Franz su pripremili    prijedlog skraćenog Statuta AMAC Saveza    kojeg su uskladili s 
primjedbama pristiglim od sjednice Sabora AMAC Saveza i novim Zakonom o udrugama koji stupa na 
snagu 1. listopada 2015. Od unesenih promjena Ž. KorlaetŽ. KorlaetŽ. KorlaetŽ. Korlaet istaknuo je kako je u novom prijedlogu puni 
naziv Saveza usklađen na hrvatskom i latinskom jeziku, a predlaže se i promjena skraćenog naziva 
Saveza koji bi bio prepoznatljiv u široj javnosti: Alumni UNIZG. Izrazio je žaljenje što nisu prisutni 
predstavnici alumni udruga iz inozemstva budući da su postojale dvojbe oko rješenja vezanih uz te 
udruge, tj. pozicionirane su u pridružene članove iz razloga što se po svojem sastavu i djelovanju 
razlikuju od alumni udruga osnovanih pri sastavnicama Sveučilišta. U prijelaznim i završnim 
odredbama potrebno je definirati rok za dostavu dokumentacije usklađene s novim Zakonom o 
udrugama za udruge registrirane u RH i potrebnu dokumentaciju za udruge registrirane u svijetu, 
budući da ne postoje u arhivi AMAC ureda.  
S. SeljanS. SeljanS. SeljanS. Seljan podržava predložene izmjene Statuta ali smatra da je za funkcioniranje Saveza važan odnos 
između rektora i Saveza te Saveza i predsjednika udruga. Predlaže da se uskoro organizira sastanak svih 
predsjednika alumni udruga na kojem bi se, između ostalog, razgovaralo o uvođenju adresa s 
jedinstvenom domenom na ostalim sastavnicama kako bi se stvorile predispozicije za uspostavu 
kontakata s što većim brojem alumna.  
 
Zaključeno je kako će P. Pavletić unijeti sve na ovom sastanku predložene promjene te takav tekst 
uputiti M. Križanec, pravnici u AZVO-u koja će provjeriti i uskladiti tekst Statuta s novim Zakonom o 
udrugama.  
    
Ad.3.Ad.3.Ad.3.Ad.3.    
H. J. MencerH. J. MencerH. J. MencerH. J. Mencer je još jednom zahvalila Fakultetu prometnih znanosti, a posebno djelatniku Anti Kulušiću 
na ukazanoj pomoći oko izrade vizualnog identiteta i grafičke pripreme AMAC Glasnika. S njime su 
dogovoreni detalji oko pripreme Glasnika te je dogovoreno da će nadalje kontaktirati P. Pavletić i M. 
Šafrana vezano uz detalje pripreme. Ovaj broj Glasnika bit će posvećen novom rektoru i upravi 
Sveučilišta te se još očekuju njihovi prilozi. Tisak Glasnika predviđen je za drugu polovicu siječnja 2015. 
 
 
Zaključci: 

1. Z. Šošić će pripremiti prijedlog dokumenta koji će definirati odnos uprava fakulteta s njegovim 
alumni udrugama ili mogućnošću drugačije organizacije alumni djelovanja, npr. putem alumni 
ureda i odnosa Sveučilišta s AMAC Savezom.  

2. P. Pavletić unijeti sve na ovom sastanku predložene promjene te takav tekst uputiti M. 
Krizmanić, pravnici u AZVO-u koja će provjeriti i uskladiti tekst Statuta s novim Zakonom o 
udrugama.  

3. P. Pavletić će A. Kulušiću dostaviti članke i fotografije za Glasnik te nadalje kontaktirati vezano 
uz izradu AMAC Glasnika kojeg se tisak predviđa za drugu polovinu siječnja 2015. 

 
Sjednica je završila u 15 sati.  


