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ZAPISNIK 
 

11. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG Saveza društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu, održane 27. listopada 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. emer. dr. sc. Mladen Franz, prof. emer. dr. sc. Željko Korlaet, 
mr. sc. Srećko Seljan, prof. dr. sc. Mario Šafran, Paula Pavletić 
Ispričani: prof. emer. dr. sc. Ana Marija Grancarić, prof. dr. sc. Jasmina Havranek, prof. dr. sc. 
Zvonko Šošić  
Odsutni: Aleksandra Brnetić, Katherine Curic, prof. dr. sc. Ante Padjen, Nikola Demarin 
Bilješku sastavila: Paula Pavletić 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica AMAC Saveza Helena Jasna Mencer i zahvalila svima na 
dolasku. Predsjednica predlaže, a prisutni jednoglasno prihvaćaju sljedeći dnevni red:  
 

1. Prihvaćanje zapisnika i izvršenje odluka 10. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza;  
2. Osvrt na sjednicu Sabora AMAC Saveza; 
3. Plan aktivnosti za akademsku godinu 2015./2016.; 
4. Razno. 

 
Ad.1.   
Predsjednica Saveza Helena Jasna Mencer predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza 
jednoglasno prihvaćaju zapisnik s 10. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza održane 2. 
srpnja 2015. 
 
Ad.2.  
H. J. Mencer je zahvalila svima na uloženom trudu u organizaciju Sabora Saveza održanog 3. 
srpnja 2015. Zahvalila je K. Kovačeviću koji je zapisnik sa Sabora pripremio u vrlo kratkom 
roku. Izvijestila je kako je P. Pavletić je 15. srpnja 2015. u Gradski ured za udruge predala svu 
dokumentaciju potrebnu za registraciju novog Statuta sukladno novom Zakonu o udrugama. 
Gradski ured još uvijek nije dostavio potvrdu registracije ili svoje moguće primjedbe na 
Statut. 
H. J. Mencer je podsjetila kako je aktualno Predsjedništvo izabrano na mandat od četiri 
godine te je prije isteka njihovog mandata u 2017. potrebno organizirati izbornu skupštinu. 
Ističe kako nije sasvim jasan status svih alumni udruga – članova Saveza. Naime, sukladno 
novom Zakonu o udrugama sve su udruge morale pripremiti nove statute koje bi svakako 
trebali dostaviti Savezu. Također, brojne udruge ranije osnovane više nisu aktivne ili su čak 
prestale djelovati, a za neke alumni udruge koje smatramo članovima Saveza ne postoji 
potpuna dokumentacija. Stoga, u cilju uvida u ispravno stanje članstva i kvalitetnog 
funkcioniranja Saveza, Predsjednica  predlaže da se od svih poznatih alumni udruga 
zainteresiranih za pristupanje Savezu zatraži pristupna dokumentacija u skladu sa novim 
Statutom te napravi njihova preregistracija u Savez kako bismo u konačnici imali ispravnu 
dokumentaciju i ispravan broj članova koji ostvaruju pravo glasovanja na Skupštini.  
 
Slijedom provedene rasprave, prof. emerit. dr. sc. Helena Jasna Mencer predlaže, a 
Predsjedništvo jednoglasno podržava da se po primitku rješenja Gradskog ureda za 
udruge o upisu promjena Statuta Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
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Zagrebu od svih poznatih alumni udruga zainteresiranih za djelatnost Saveza zatraži 
dokumentacija u skladu sa stavkom 2. članka 9. Statuta radi prikupljanja njihove 
pravovaljane dokumentacije i obnove članstva u Savezu.  
 
Ad.3. 
H. J. Mencer je podsjetila na redovite zadatke Predsjedništva Saveza: širenje svijesti u 
hrvatskom društvu o alumni ideji i kulturi kao obliku društveno odgovornog ponašanja; 
širenje ugleda i promoviranje imena Sveučilišta; povećanje osjećaja pripadnosti i lojalnosti 
alumna svojoj Alma Mater; poboljšanje životnih i radnih uvjeta alumna; jačanje veza između 
matičnog Sveučilišta i generacija bivših i sadašnjih studenata kao i njihovih prijatelja u zemlji 
i svijetu; štićenje zajedničkih interesa Almae Mater. Kao jedan od medija za izvršenje ciljeva 
Saveza je i izdavanje Glasnika. Predlaže da se sljedeći broj Glasnika objavi sredinom srpnja te 
je predložila da se od Uprave Sveučilišta u Zagrebu, tj. rektora i svih prorektora, zatraži prilog 
o strategiji prema alumnima i strategiji razvoja svojega resora. U tom smislu će im i uputiti 
dopis te zatražiti priloge Uprave za Glasnik. Ž. Korlaet će pripremiti prilog o novom Statutu 
Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu te što on donosi u odnosu na stari 
Statut, a P. Pavletić će pripremiti kratko izvješće sa Sabora iz srpnja 2015. Neki su prilozi već 
pripremljeni, a P. Pavletić će uobičajeno alumni udrugama uputiti molbu da svoje priloge 
dostave do 20. studenog kako bi Glasnik bio spreman za tisak najkasnije do 15. prosinca. Po 
primitku svih priloga, uredništvo Glasnika će se sastati radi konačne pripreme priloga. U 
grafičkoj pripremi Glasnika će, kao i prošli put, pomoći Ante Kulušić sa Fakulteta prometnih 
znanosti. 

 
Pod točkom Razno nije bilo rasprave te je H. J. Mencer zaključila sjednicu u 15 sati. 


