
ZAPISNIK      

14. sjednice Predsjedništva Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu, održane 13. rujna 
2016. s početkom u 14 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.  Ana Marija Grancarić, prof. 
emer. dr. sc. Željko Korlaet, mr. sc. Srećko Seljan, prof. dr. sc. Mario Šafran, Paula Pavletić 
Ispričani: Aleksandra Brnetić, Nikola Demarin, prof. dr. sc. Jasmina Havranek, prof. dr. sc. 
Zvonko Šošić 
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 13. sjednice Predsjedništva Saveza;  
2. Priprema Skupštine Saveza 2016.; 
3. Razno. 

 
 

Ad.1. 

Uzimajući u obzir manje nadopune prijedloga zapisnika, predsjednica Saveza Helena Jasna Mencer 
predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza jednoglasno prihvaćaju zapisnik s 13. sjednice 
Predsjedništva AMAC Saveza održane 30. svibnja 2016. 

Ad.2. 

Na početku rasprave o predstojećoj Skupštini, Srećko Seljan je izvijestio kako je udruga 
AMAC-FER otvorila novu prepoznatljivu mrežnu adresu www.alumni.fer.hr te je taj model 
primjenjiv za sve udruge našega sveučilišta.  

Zaključeno je da se na Skupštini ostalim udrugama može predložiti da na isti način 
kreiraju svoje mrežne stranice. 

Paula Pavletić je izvijestila o do sada prikupljenoj dokumentaciji za obnovu članstva u 
Savezu.  Do sada je pristiglo 11 zahtjeva domaćih udruga i 2 zahtjeva udruga iz svijeta. Budući 
da je na Gradskom uredu za udruge velika zagušenost zahtjevima za potvrdu usklađenosti 
statuta udruga sa novim Zakonom o udrugama, brojne udruge još uvijek nisu dobili Rješenje 
Gradskoga ureda. Stoga u potrebnoj dokumentaciji za obnovu članstva u Savezu najčešće 
nedostaje Izvadak iz registra iz kojeg je vidljivo da je statut udruge usklađen s novim 
Zakonom. Također, udruge iz svijeta nisu dostavile prijevod statuta na hrvatski jezik. 

Nakon provedene rasprave zaključeno je: 

1. Zadužuje se Paula Pavletić da pripremi inventurnu tablicu pristigle dokumentacije. 

2. Predsjedništvo će pregledati kompletnu pristiglu dokumentaciju te Skupštini 
predložiti uvjetno primanje u članstvo Saveza udruga kojima nedostaje određena 
dokumentacija a zainteresirane su za članstvo u Savezu, uz rok za dostavu preostale 
dokumentacije.  

3. Udruge iz inozemstva prijevod statuta na hrvatski jezik mogu dostaviti naknadno.  



4. Predsjedništvo će na sljedećoj sjednici koja će se održati 27. rujna 2016. dogovoriti 
konačni dnevni red i protokol Skupštine nakon čega će se udrugama uputiti poziv na 
Skupštinu.  

5. Članovi Predsjedništva će do sljedeće sjednice razmotriti moguće teme za raspravu na 
okruglom stolu koji bi se održao u okviru Skupštine.  

 

Ad.3. 
 
Pod točkom Razno nije bilo rasprave te je H. J. Mencer zaključila sjednicu u 15.30 sati. 
 
 


