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ZAPISNIK      

 
12. sjednice Predsjedništva Saveza ALUMNI UNIZG Sveučilišta u Zagrebu, održane 3. 
ožujka 2016. s početkom u 13.30 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. emer. dr. sc. Ana Marija Grancarić, prof. emer. dr. sc. Željko 
Korlaet, prof. dr. sc. Mario Šafran, prof. dr. sc. Zvonko Šošić, Paula Pavletić 

Ispričani: Aleksandra Brnetić, Nikola Demarin, prof. emer. dr. sc. Mladen Franz, prof. dr. sc. 
Jasmina Havranek, mr. sc. Srećko Seljan 

Odsutni: Katherine Curic, prof. dr. sc. Ante Padjen 

Bilješku sastavila: Paula Pavletić 

 

Sjednicu je otvorila predsjednica Saveza ALUMNI UNIZG Helena Jasna Mencer i zahvalila 
svima na dolasku. Predsjednica predlaže, a prisutni jednoglasno prihvaćaju sljedeći dnevni 
red:  

 

1. Prihvaćanje zapisnika i izvršenje odluka 11. sjednice Predsjedništva Saveza;  

2. Izvršenje prema odredbama Statuta Saveza; 

3. Prijedlog za suorganizaciju Drugog hrvatskog iseljeničkog kongresa;  

4. Priprema Skupštine Saveza 2016.; 

5. Razno. 

 

Ad.1.   

Predsjednica Saveza Helena Jasna Mencer predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza 
jednoglasno prihvaćaju zapisnik s 11. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza održane 26. 
listopada 2015. 

 

Ad.2.  

H. J. Mencer je zamolila P. Pavletić da izvijesti o novostima vezano uz novi Statut Saveza.  

P. Pavletić je izvijestila kako je Gradski ured za udruge 22. prosinca 2015. izdalo rješenje o 
upisu promjena naziva, skraćenog naziva i Statuta u Registar udruga RH, čime je Statut 
izglasan na Saboru u srpnju 2015. godine postao važeći. Upozorila je kako je u djelatnostima 
Saveza navedena izdavačka djelatnost koja se odnosi na izdavanje Glasnika te je Savez time 
dužan Ministarstvu financija podnositi godišnje financijsko izvješće bez obzira što se radi o 
neprofitnoj udruzi koja primjerke Glasnika daje korisnicima bez naknade.   

K. Kovačević je podsjetio kako Gradski ured za udruge raspisuje natječaje vezano uz kulturu 
na koji se redovito javlja akademski zbor „Vladimir Prelog“ radi sufinanciranja svojih nastupa, 
pa treba vidjeti postoje li slični natječaji za financiranje tiska časopisa.  
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Ž. Korlaet je podsjetio kako su sve udruge registrirane u Republici Hrvatskoj trebale do 1. 
listopada 2015. uskladiti svoje statute s novim Zakonom o udrugama. Predlaže da se, obzirom 
na nove okolnosti, nepotpunu dokumentaciju i činjenicu da su neke udruge koje su članovi 
Saveza prestale djelovati, a u cilju dobivanja realnih informacija, u skladu s raspravom s prošle 
sjednice predloži obnova članstva u Savezu.  

 

Slijedom provedene rasprave, prof. emerit. dr. sc. Helena Jasna Mencer predlaže, a 
Predsjedništvo jednoglasno donosi sljedeću 

ODLUKU 

I. 

Od svih poznatih alumni udruga zainteresiranih za članstvo u Savezu društava bivših 
studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG će se u cilju obnove članstva u 
Savezu zatražiti pristupna dokumentacija u skladu sa stavkom 2. članka 9. Statuta 
Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu iz srpnja 2015. Pristupnu 
dokumentaciju potrebno je dostaviti do 15. svibnja 2016. 

II. 

Predsjedništvo Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI 
UNIZG će ne temelju dostavljene dokumentacije Skupštini predložiti donošenje odluke 
o obnovi članstva u Savezu.  

III. 

Udruge koje u zadanom roku dostave traženu dokumentaciju ostvaruju pravo 
glasovanja na redovitim i izbornim Skupštinama u skladu sa člankom 14. Statuta Saveza 
društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu iz srpnja 2015. 

 

Ad.3. 

H. J. Mencer je izvijestila o razgovoru s gđom. Tugom Tarle, članicom Organizacijskog odbora 
2. hrvatskog iseljeničkog kongresa. Kongres će se održati u Šibeniku od 1. do 3. srpnja 2016. te 
je gđa. Tarle zamolila da Savez bude suorganizator Kongresa u smislu pružanja pomoći u 
informiranju naših iseljenika o Kongresu.  

K. Kovačević smatra da bi se Savez trebao aktivno uključiti u rasprave koje će se voditi na 
Kongresu.  

 

Slijedom provedene rasprave, prof. emerit. dr. sc. Helena Jasna Mencer predlaže, a 
Predsjedništvo jednoglasno donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

Savez društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG prihvaća biti 
suorganizatorom Drugog hrvatskog iseljeničkog kongresa koji će se održati od 1. do 3. 
srpnja 2016. u Šibeniku. 

 

Ad.4. 

H. J. Mencer je podsjetila da je Savez u skladu sa novim Zakonom o udrugama i novim 
Statutom obvezan jedanput godišnje održati Skupštinu. Stoga predlaže da se ovogodišnja 
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Skupština održi neposredno prije Drugog hrvatskog iseljeničkog kongresa kako bismo izišli u 
susret našim članovima iz inozemstva koji planiraju sudjelovanje na Kongresu.  

Zaključeno je da će se Skupština Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu 
– ALUMNI UNIZG održati u srijedu, 29. lipnja 2016. u Zagrebu, a P. Pavletić će alumni 
udrugama poslati najavu održavanja Skupštine. 

 

Ad.5.a. 

K. Kovačević je izvijestio kako će se 18. ožujka održati 26. godišnja skupština alumni udruge 
AMACIZ, a 19. ožujka u Glazbenom zavodu će se održati koncert povodom 25. obljetnice 
akademskoga zbora „Vladimir Prelog“. Priredit će i prilog o tim događanjima za sljedeći broj 
Glasnika.  

 

Ad.5.b. 

Ž. Korlaet je rekao kako smatra da je mrežna podstranica „Alumni“ unutar mrežne stranice 
Sveučilišta u Zagrebu loša, na što je P. Pavletić predložila da se članovi Predsjedništva svojim 
prilozima uključe u formiranje te mrežne podstranice.  

   

Predsjednica Saveza H. J. Mencer zaključila sjednicu u 15 sati. 


