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ZAPZAPZAPZAPISNIKISNIKISNIKISNIK    
 

8888....    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. . . . travntravntravntravnjajajaja    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, Aleksandra Brnetić, Nikola 
Demarin, Paula Pavletić. 
Ispričani: prof. dr. sc. Jasmina Havranek 
Odsutni: prof. dr. sc. Ante Padjen, Katherine Curic 
Bilješku sastavila: Paula Pavletić 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica AMAC Saveza HelenaHelenaHelenaHelena    JJJJasnaasnaasnaasna    MencerMencerMencerMencer i zahvalila svima na dolasku, 
posebno članovima iz inozemstva. Predsjednica je predložila, a prisutni su jednoglasno prihvatili 
sljedeći dnevni red:  
 

1. Prihvaćanje zapisnika i izvršenje odluka 7. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza;  

2. Statut AMAC Saveza i Status AMAC Mundus u prijedlogu Statuta AMAC Saveza  

3. Priprema sjednice Sabora AMAC Saveza; 

4. Plan rada Predsjedništva AMAC Saveza; 

5. 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:  
- rok za dostavu primjedbi na prijedlog Statuta AMAC Saveza bio je 15. travnja. Sve pristigle primjedbe 
raspravit će se na ovoj sjednici Predsjedništva pod točkom 2.  
- Glasnik AMAC Saveza je tiskan krajem siječnja te distribuiran u veljači 2015. Predsjednica je još 
jednom zahvalila grafičkom uredniku A. Kulušiću i P. Pavletić na pripremi Glasnika. Napomenula je 
kako je u Glasniku najavljeno kako će se 3. srpnja 2015. održati sjednica Sabora s ciljem usvajanja novog 
statuta AMAC Saveza.  
Predsjednica i članovi PredsjePredsjednica i članovi PredsjePredsjednica i članovi PredsjePredsjednica i članovi Predsjedništva Saveza nemaju primjedbi na zapisnik te se Zapisnik dništva Saveza nemaju primjedbi na zapisnik te se Zapisnik dništva Saveza nemaju primjedbi na zapisnik te se Zapisnik dništva Saveza nemaju primjedbi na zapisnik te se Zapisnik 
jednoglasno prihvaća.jednoglasno prihvaća.jednoglasno prihvaća.jednoglasno prihvaća.    
 
Ad.2.Ad.2.Ad.2.Ad.2.        
H. J. Mencer H. J. Mencer H. J. Mencer H. J. Mencer je zamolila Ž. Korlaeta, kao koordinatora  pripreme prijedloga novog Statuta AMAC 
Saveza, da izvijesti o pristiglim primjedbama na prijedlog Statuta koje su alumni udruge Sveučilišta u 
Zagrebu trebale dostaviti do 15. travnja. Izvijestila je kako su pristigle primjedbe iz udruga: AMCA-
Toronto, AMCA-FA i AMA-FBF te istaknula kako je pravnu pomoć pri izradi konačnog prijedlog Statuta 
pružila M. Križanec, pravnica AZVO-a, na preporuku članice Predsjedništva J. Havranek.  
Ž. KorlaetŽ. KorlaetŽ. KorlaetŽ. Korlaet je podsjetio na prošlu sjednicu Sabora u 2013. godini kada se raspravljalo o izmjenama i 
dopunama Statuta i odluci Sabora da se odluka o donošenja Statuta prolongira radi usklađivanja 
primjedbi. U međuvremenu je stupio na snagu novi Zakon o udrugama te se radi o novom prijedlogu 
Statuta koji je uzeo u obzir dostavljene primjedbe, ali je i prilagođen novom Zakonu s kojim se sve 
udruge trebaju uskladiti do 30. rujna 2015. Predlaže da se prije rasprave o pristiglim primjedbama 
sukladno prijedlogu A. Brnetić, razgovara o statusu AMAC Mundus udruga u nacrtu Statutu.   
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A.A.A.A. BrnetićBrnetićBrnetićBrnetić je istaknula kako u Zakonu o udrugama nema odredbi koje se odnose na savez što smatra 
posebnim pravnim područjem. Postavila je pitanje što na osnovu novog prijedloga Statuta AMAC 
Domus očekuje od AMAC Mundusa.  
Ž. KorlaetŽ. KorlaetŽ. KorlaetŽ. Korlaet je pojasnio kako su Mundus udruge po svojem članstvu i djelovanju drugačije od Domus 
udruga, posebno u dijelu da Mundus udruge okupljaju bivše studente svih hrvatskih sveučilišta, a 
Domus udruge samo Sveučilišta u Zagrebu. Radna grupa koja je radila na novom prijedlogu Statuta, 
obzirom na brojne različitosti Mundus i Domus udruga, predlaže da Mundus udruge imaju status 
pridruženog člana.  
NNNN. Demarin. Demarin. Demarin. Demarin    je istaknuo kako Mundus udruge do sada nije od Saveza ništa tražio, ali nije niti davao. 
Želio bi da se taj odnos promijeni, te da postoji kontinuirana interakcija. AMCA Toronto ima primjedbu 
na odredbu Statuta da se dostavljaju e-adrese i OIB svih članova udruge, budući da se ne zna za koje bi 
se svrhe koristili ovi podaci, budući da veliki broj članova nisu alumni Sveučilišta u Zagrebu, na što je 
M. FranzM. FranzM. FranzM. Franz dodao da je to upravo i razlog što su Mundus udruge svrstane među pridružene članove.  
Ž. KorlaetŽ. KorlaetŽ. KorlaetŽ. Korlaet je rekao kako je to delikatno pitanje te pojasnio kako je u novom Zakonu o udrugama obveza 
članova dostaviti sve podatke o svojim članovima, pa tako i OIB i e-adrese. Podsjetio je i na mogućnost 
prijave Mundus udruga u registar vanjskih udruga.  
A. BrnetićA. BrnetićA. BrnetićA. Brnetić je rekla kako udruge registrirane u registru vanjskih udruga ne mogu djelovati u Hrvatskoj. 
Smatra da nema bojazni da će strane udruge „na mala vrata“ djelovati putem Saveza te ističe kako 
udruzi AMAC-Deutschland smeta činjenica da nisu svrstani u redovito članstvo Saveza.  
H. J. Mencer H. J. Mencer H. J. Mencer H. J. Mencer je ponovila kako su Mundus udruge drugačije od Domus udruga prvenstveno po svojem 
članstvu. Ističe kako je ovo Savez udruga alumna Sveučilišta u Zagrebu, a dobrodošle su i sve ostale 
udruge koje prihvaćaju Statut Saveza i zainteresirane su za suradnju sa Savezom.  
S. SeljanS. SeljanS. SeljanS. Seljan smatra da je ova rasprava tema za razgovor s rektorom Sveučilišta u Zagrebu budući da se radi 
o alumnima Sveučilišta u Zagrebu. Jasna je razlika u organizaciji i članstvu Domus i Mundus udruga te 
ističe da su Mundus udruge vrijedni članovi Saveza koji su s njime samo povezani na drugačiji način. 
Naravno, postoji mogućnost i da se alumni Sveučilišta u Zagrebu koji su članovi Mundus udruga 
pojedinačno učlane u matične Domus udruge.  
A. Brnetić A. Brnetić A. Brnetić A. Brnetić je zaključila kako će ovu raspravu prenijeti Predsjedništvu AMAC-Deutschland te će odlučiti 
mogu li se uklopiti u novi Statut ili ne.  
Ž. KorlaetŽ. KorlaetŽ. KorlaetŽ. Korlaet je nastavio raspravu o pristiglim primjedbama na novi prijedlog Statuta. U okviru rasprave 
istaknuo je primjedbu K. Mustapića, predsjednika AMCA-Toronto koji smatra da udruge ne trebaju dati 
OIB i e-adrese svih svojih članova. N. Demarin je dodao kako se tome protive zbog zaštite osobnih 
podataka.  
A. GrancarićA. GrancarićA. GrancarićA. Grancarić je dodala kako bi sve udruge trebale dostavljati godišnja izvješća o svojem radu.   
A. BrnetićA. BrnetićA. BrnetićA. Brnetić smatra da u čl. 18 koji određuje da Predsjedništvo bira predstavnika Mundus udruga od tri 
izabrana koordinatora nije u redu, te predlaže da koordinatori biraju svojeg predstavnika među sobom, 
što prisutni članovi jednoglasno prihvaćaju.  
Ž. Korlaet Ž. Korlaet Ž. Korlaet Ž. Korlaet je nakon što su uvažene pojedine primjedbe udruga, predložio da se predsjednicima alumni 
udruga uputi konačni prijedlog Statuta AMAC Saveza za sjednicu Sabora koji će nakon provedene 
rasprave usvojiti konačni tekst Statuta.        
H. J. Mencer preH. J. Mencer preH. J. Mencer preH. J. Mencer predlaže da se usvoji prijedlog Ž. Korlaeta što su prisutni članovi jednoglasno dlaže da se usvoji prijedlog Ž. Korlaeta što su prisutni članovi jednoglasno dlaže da se usvoji prijedlog Ž. Korlaeta što su prisutni članovi jednoglasno dlaže da se usvoji prijedlog Ž. Korlaeta što su prisutni članovi jednoglasno 
podržali. podržali. podržali. podržali.         
    
Ad.Ad.Ad.Ad.3333. . . .     
H. J. Mencer H. J. Mencer H. J. Mencer H. J. Mencer je podsjetila kako je obavijest o održavanju sjednice Sabora već poslana na adrese 
predsjednika udruga te je ista obavijest objavljena i u posljednjem broju Glasnika. Predlaže da se 
rasprava i glasovanje o prijedlogu novog Statuta Saveza održi u krugu samo izabranih zastupnika, a da se 
nakon Sabora, tj. nakon glasovanja o Statutu održi predavanje za širu publiku zainteresiranu za alumni 
teme.  
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PrisuPrisuPrisuPrisutni jednoglasno prihvaćaju prijedlog predsjednice H. J. Mencer tni jednoglasno prihvaćaju prijedlog predsjednice H. J. Mencer tni jednoglasno prihvaćaju prijedlog predsjednice H. J. Mencer tni jednoglasno prihvaćaju prijedlog predsjednice H. J. Mencer koja koja koja koja zaključuje kako će u zaključuje kako će u zaključuje kako će u zaključuje kako će u 
ime Saveza uputiti pismo/poziv predsjednicima udruga s obrascem za ovlaštenjem za glasovanjeime Saveza uputiti pismo/poziv predsjednicima udruga s obrascem za ovlaštenjem za glasovanjeime Saveza uputiti pismo/poziv predsjednicima udruga s obrascem za ovlaštenjem za glasovanjeime Saveza uputiti pismo/poziv predsjednicima udruga s obrascem za ovlaštenjem za glasovanje    
na Saboru kojeg treba dostaviti do 1. lipnja 2015. Prijedlog programa s dnna Saboru kojeg treba dostaviti do 1. lipnja 2015. Prijedlog programa s dnna Saboru kojeg treba dostaviti do 1. lipnja 2015. Prijedlog programa s dnna Saboru kojeg treba dostaviti do 1. lipnja 2015. Prijedlog programa s dnevnim redom pripremit evnim redom pripremit evnim redom pripremit evnim redom pripremit 
će za sljedeću sjednicu Predsjedništva.će za sljedeću sjednicu Predsjedništva.će za sljedeću sjednicu Predsjedništva.će za sljedeću sjednicu Predsjedništva.    
    
H. J. Mencer H. J. Mencer H. J. Mencer H. J. Mencer je zaključila sjednicu u 15.30 sati budući da zbog nedostatka vremena nije moguće 
raspravljati o Ad.4. Planu rada Predsjedništva AMAC Saveza, te će se o toj temi razgovarati nakon 
sjednice Sabora.  
 


