
 

 
 

ZAPISNIK 
 

10. sjednice Predsjedništva Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu, održane 2. srpnja 
2015. s početkom u 13 sati na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, Kralja Zvonimira 8, Zagreb 
 
Prisutni: prof. emer. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica AMAC Saveza, dr. sc. Kruno 
Kovačević, dopredsjednik, prof. dr. sc. Ante Padjen, dopredsjednik, prof. dr. sc. Jasmina Havranek, 
prof. emer. dr. sc. Željko Korlaet, prof. dr. sc. Mario Šafran, prof. dr. sc. Zvonko Šošić, Aleksandra 
Brnetić, Paula Pavletić 
Ispričani: prof. dr. sc. Mladen Franz, prof. emer. dr. sc. Ana Marija Grancarić, mr. sc. Srećko Seljan, 
Nikola Demarin 
Odsutni: Katherine Curic 
Bilješku sastavila: Paula Pavletić 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica AMAC Saveza Helena Jasna Mencer i zahvalila svima na 
dolasku, posebno članovima iz svijeta. Predsjednica predlaže, a prisutni jednoglasno prihvaćaju 
sljedeći dnevni red:  

1. Prihvaćanje zapisnika i izvršenje odluka 9. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza;  
2. Priprema sjednice Sabora AMAC Saveza; 
3. Razno. 

 
Ad.1.   
Predsjednica Saveza Helena Jasna Mencer predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza 
jednoglasno prihvaćaju zapisnik s 9. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza održane 2. lipnja 
2015. 
 
Ad.2.  
H. J. Mencer je podsjetila na dnevni red Sabora usvojen na prošloj sjednici. Ključna tema Sabora 
je donošenje Statuta Saveza te je predsjednica zamolila da tu točku na Saboru vodi Ž. Korlaet, koji 
je bio najviše angažiran u izradi prijedloga Statuta. Zaključeno je kako treba voditi brigu o 
kvorumu te kako se Sabor ne može održati ukoliko ne bude prisutan dovoljan broj članova, što 
treba ustanoviti na samome početku Sabora. Slijedom rasprave o raspodjeli prava glasa na 
Skupštini zaključeno je kako je važno da Statut ne ograničava i koči rad Skupštine već pomaže 
demokratskom odlučivanju. Također, zaključeno je kako pitanje Statuta Saveza nije presudno za 
funkcioniranje alumni udruga već su pojedine odredbe vezane uz političko i ekonomsko pitanje 
dezintegriranog sveučilišta. Na Sveučilištu bi trebalo organizirati alumni ured gdje svi alumni 
imaju pristup sveučilištu na kojem su diplomirali nevezano uz to jesu li ili nisu član neke udruge.  

Na pitanje A. Padjena o trenutnom statusu Zaklade Sveučilišta u Zagrebu, H. J. Mencer je 
izvijestila kako unatoč brojnim molbama za razgovor do sada nije dobila priliku s novom 
upravom razgovarati o budućnosti Zaklade. Financiranje putem Zaklade otvara brojne 
mogućnosti za razvoj Sveučilišta te je A. Padjen predložio da se napravi odbor koji će razmisliti o 
zakladi za alumne te ponudio svoju pomoć u strukturi koja će se baviti tom temom.  

A. Padjen je podsjetio na prijedlog sa jedne od prethodnih sjednica da se otvori on-line forum 
koji bi pojednostavnio rad Predsjedništva olakšanom raspravom o otvorenim temama. 
Zaključeno je kako će A. Padjen i S. Seljan organizirati takav forum.  

A. Padjen je ponovno ponudio da AMAC Quebec finanicira rad studenta za pomoć Alumni uredu 
te je potrebno prethodno opisati radne zadatke koje bi student obavljao u Uredu. Predsjedništvo 
sa zadovoljstvom prihvaća prijedlog, a P. Pavletić će sa službama Rektorata, prvenstveno 
računovodstvom, provjeriti može li strana udruga pokriti troškove studenta na Sveučilištu.  

 
Pod točkom Razno nije bilo rasprave te je H. J. Mencer zaključila sjednicu u 15.30 sati. 


