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ZAPZAPZAPZAPISNIKISNIKISNIKISNIK    
 

7777....    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 23232323. . . . siječnjasiječnjasiječnjasiječnja    2015201520152015.... 
s početkom u 13 sati na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, Kralja Zvonimira 8, 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, prof. dr. sc. Željko Korlaet, 
mr. sc. Srećko Seljan, prof. dr. sc. Mario Šafran, prof. dr. sc. Zvonko Šošić, Paula Pavletić, tajnica AMAC-a. 
Ispričani: Aleksandra Brnetić, prof. dr. sc. Jasmina Havranek 
Odsutni: prof. dr. sc. Ante Padjen, Katherine Curic, Nikola Demarin 
Bilješku sastavila: Paula Pavletić 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica AMAC Saveza HelenaHelenaHelenaHelena    JJJJasnaasnaasnaasna    MencerMencerMencerMencer i zahvalila svima na dolasku te 
najavila da će se na prijedlog Aleksandre Brnetić u zapisnike sa sjednica bilježiti isprike članova 
Predsjedništva. Predsjednica je predložila, a prisutni su jednoglasno prihvatili sljedeći dnevni red:  
 

1. Prihvaćanje zapisnika i izvršenje odluka 6. 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:  
- Z. Šošić je pripremio dopis dekanima s ciljem povećanja broja alumni udruga na fakultetima 
- P. Pavletić je konačni prijedlog statuta AMAC Saveza uputila M. Križanec, pravnici u AZVO-u koja je 
provjerila i uskladila tekst Statuta s novim Zakonom o udrugama.  
- Ante Kulušić, grafički urednik s Fakulteta prometnih znanosti i P. Pavletić su u završnoj fazi pripreme 
AMAC Glasnika te će se isti tiskati i distribuirati do kraja siječnja 2015. 
 
Na prijedlog predsjednice AMAC Saveza prof. dr. sc. H. J. Mencer prisutni jednoglasno prihvaćaju 
prijedlog zapisnika s 6. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza.  
  
Ad.2.Ad.2.Ad.2.Ad.2.    
H. J. Mencer H. J. Mencer H. J. Mencer H. J. Mencer se ispričala što je sastanak sazvan u kratkom roku iz razloga što smo od M. Križanec, 
pravnice u AZVO-u primili prijedlog statuta koji je usklađen sa novim Zakonom o udrugama. 
Predsjednica je zamolila da se članovi Predsjedništva očituju o konačnom prijedlogu Statuta. P. Pavletić 
je kontaktirala Gradski ured za udruge radi molbe za konačnom provjerom usklađenosti Statuta sa 
novim Zakonom o udrugama, ali je Gradski ured zamolio za razumijevanje budući da imaju oko 3000 
udruga koje do 1. listopada 2015. moraju uskladiti svoje statute i nisu u mogućnosti unaprijed 
pregledavati prijedloge.  
Zaključeno je da će P. Pavletić svim predsjednicima alumni udruga koji su članovi Saveza uputiti 
prijedlog Statuta AMAC Saveza te zamoliti da svoje primjedbe na prijedlog dostave najkasnije do 15. 
travnja 2015. Pristigle primjedbe će Predsjedništvo razmotriti te u skladu s primjedbama pripremiti 
konačni prijedlog statuta za izvanrednu sjednicu Sabora. Zaključeno je da će se izvanredna sjednica 
Sabora na kojoj se planira usvojiti novi statut Saveza održati u petak, 3. srpnja 2015. Održavanja sjednice 
treba najaviti i u novom broju Glasnika.     
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Ad.3Ad.3Ad.3Ad.3....    
H. J. MencerH. J. MencerH. J. MencerH. J. Mencer je ponovno zahvalila Fakultetu prometnih znanosti, a posebno djelatniku Anti Kulušiću 
na ukazanoj pomoći oko izrade vizualnog identiteta i grafičke pripreme AMAC Glasnika. Priprema 
Glasnika za tisak je u završnoj fazi te će biti spreman za tisak i distribuciju krajem siječnja ili početkom 
veljače. U novome broju Glasnika će uz ostale teme biti predstavljeni novi rektor i uprava Sveučilišta. 
 
Ad.4.  

- Z. Šošić je pripremio dopis dekanima kojim ih se potiče na osnivanje alumni udruga na svojim 
fakultetima. H. J. Mencer je podsjetila kako smo često pisali takve dopise dekanima, a namjera je 
bila pripremiti dokument koji će definirati odnos uprava fakulteta s njegovim alumni 
udrugama ili predvidjeti mogućnost drugačije organizacije alumni djelovanja, npr. putem 
alumni ureda. Zaključila je kako će se u ovom broju Glasnika objaviti Izvješće AMAC Saveza 
gdje su navedeni modeli organizacije alumni aktivnosti te koje sve uvjete treba ispuniti za 
uspješnije funkcioniranje Alumni ureda na Sveučilištu te će dekani tim putem biti informirani.  

- K. Kovačević je obavijestio prisutne kako AMACIZ – najstarija fakultetska alumni udruga na 
Sveučilištu 13. veljače obilježava svoju 25. obljetnicu. Na moblu AMACIZ-a, zaključeno je da će 
Savez biti pokrovitelj proslave.  

 
Sjednica je završila u 14.30 sati.  


