
ZAPISNIK      

13. sjednice Predsjedništva Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu, održane 30. svibnja 
2016. 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, prof. emer. dr. 
sc. Mladen Franz, dr. sc. Krunoslav Kovačević, prof. emer. dr. sc.  Anamarija 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. 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 12. sjednice Predsjedništva Saveza;  
2. Priprema Skupštine Saveza 2016.; 
3. Priprema novog broja Glasnika; 
4. Razno. 

 
Ad.1. 

Predsjednica Saveza Helena Jasna Mencer predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza jednoglasno 
prihvaćaju zapisnik s 12. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza održane 3. ožujka 2016. 

Ad.2. 

U skladu sa zaključkom 12. sjednice Saveza ALUMNI UNIZG prof. emer. dr. sc. Helene Jasne 
Mencer je 7. ožujka 2016. predsjednicima alumni udruga uputila dopis sa molbom da do 15. 
svibnja 2016. u svrhu obnove članstva u Savezu dostave dokumentacije u  skladu sa stavkom 
2. članka 9. Statuta Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu: 

- odluku o pristupanju Savezu 
- izjavu o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. članka 9. Statuta (da je osnovana u skladu sa 
zakonom u Republici Hrvatskoj, odnosno u inozemstvu; da joj je temeljna djelatnost u 
skladu s ciljevima i zadaćama Saveza i da prihvaća ovaj Statut).  
- popis članova udruge u elektroničkom obliku uz naznaku fakulteta/akademije/ 
sveučilišta koji su pohađali ili završili 
- imena predsjednika i tajnika, odnosno osoba ovlaštenih za zastupanje udruge 
- statut udruge 
- izvadak iz registra u kojem je udruga upisana, ne stariji od šest mjeseci. 

Dokumentaciju su dostavile sljedeće alumni udruge:  

1. AMAC-FER (Fakultet elektrotehnike i računarstva) – nedostaje novi izvadak iz 
registra 

2. AMACIZ (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) 
3. AMAC – FSC (Fakultet prometnih znanosti) – nedostaje novi izvadak iz registra 
4. AMAC – GEF (Geodetski fakultet)  
5. AMCA – FA (Građevinski fakultet) 
6. AMAC – RGNF (Rudarsko-geološko-naftni fakultet) – nedostaje novi izvadak iz 

registra i izjava o ispunjavanju uvjeta članka 9. Statuta 



7. AMCA – TTF (Tekstilno-tehnološki fakultet) 
8. AMAC – VEF (Veterinarski fakultet) – nedostaje novi izvadak iz registra 
9. AMAC – Deutschland e. V. – nedostaje popis članova i statut na hrvatskome jeziku 

 
Budući da nije dostavljen veći broj zahtjeva za obnovu članstva u Savezu, predsjednica 
predlaže, a Predsjedništvo jednoglasno prihvaća da se Skupština Saveza održi 25. listopada 
2016. kako bi se članicama Saveza ostavilo dovoljno vremena za dostavu potrebne 
dokumentacije. Članicama Saveza uputit će se obavijest o novom datumu održavanja 
Skupštine i podsjetnik za dostavu zahtjeva za obnovu članstva.  
 

Ad.3. 

Članovi Saveza ALUMNI UNIZG zamoljeni su da do 15. svibnja dostave prijedlog članaka za 
Glasnik Saveza. Do dana održavanja sjednice Predsjedništva svoje su priloge dostavili: 

• H. J. Mencer (Osvrt na knjižicu objavljenu povodom 25 godina djelovanja 
Akademskog zbora „Vladimir Prelog“) 

• AMCA TTF (Obilježen 3. međunarodni dan boja 2016.) 
• AMAC – FSC (Dinamično proljeće AMAC FSC-a) 
• AMACIZ (Djelatnost) 
• AMCA-ERF (Djelatnost) 
• Nikola Demarin( Uspjeh hrvatskog programa na UofT) 
• Ivo Šoljan (Antologija hrvatske poezije na engleskome jeziku) 
• AMCA – Paris (Multikulturalna Rijeka 1880 – 1914) 
• Vijesti sa Sveučilišta u Zagrebu (Tamara Dagen) 

 
Uredništvo Glasnika održat će zaseban sastanak na kojem će se dogovoriti konačan sadržaj 
Glasnika. Glasnik će za tisak grafički pripremiti g. Ante Kulušić, u vidu donacije Fakulteta 
prometnih znanosti.  
 
Ad.4. 
 
Pod točkom Razno nije bilo rasprave te je H. J. Mencer zaključila sjednicu u 15 sati. 
 
 


