
ZAPISNIK      

15. sjednice Predsjedništva Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu, održane 27. 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, 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 14. sjednice Predsjedništva Saveza;  
2. Priprema Skupštine Saveza 2016.; 
3. Razno. 

 
Ad.1. 

Predsjednica Saveza Helena Jasna Mencer predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza jednoglasno 
prihvaćaju zapisnik s 14. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza održane 13. rujna 2016. 

Ad.2. 

Helena Jasna Mencer je rekla kako je ova sjednica Predsjedništva prvenstveno sazvana radi 
konačnih priprema redovite Skupštine Saveza ALUMNI UNIZG koja će se održati 25. 
listopada 2016. u Auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu. Istaknula je kako je ova Skupština 
važna i zbog pripreme Izborne skupštine koja će se održati u 2017. godini budući da je 
potrebno definirati realan broj članova koji ostvaruju pravo glasa na Izbornoj skupštini.  

Slijedom prethodno provedenih razgovora i konzultacija prof. emer. dr. sc. Helena Jasna 
Mencer predlaže, a Predsjedništvo Saveza ALUMNI UNIZG jednoglasno prihvaća sljedeći 

Dnevni red Skupštine Saveza ALUMNI UNIZG 

1. Izvješće o radu Predsjedništva od prošlog Sabora održanog 3. srpnja 2015. do ove 
Skupštine; 

2. Obnova članstva u Savezu ALUMNI UNIZG; 
3. Razno; 
4. Predavanje Kreativnost,  što je to?, mr.sc. Zlatko Bastašić, dr.med.   psihijatar i 

psihoterapeut. 

 

Paula Pavletić je pripremila inventurnu tablicu pristigle dokumentacije za obnovu članstva 
u Savezu, koju je Predsjedništvo pregledalo i jednoglasno prihvatilo. Budući brojne udruge 
nisu dobili Rješenje Gradskoga ureda o usklađenosti statuta s novim Zakonom o udrugama, 
potrebno je donijeti odluku o privremenoj obnovi članstva te odrediti datum za dostavu 
potpune dokumentacije potrebne za obnovu članstva. Izvijestila je kako sukladno Statutu 
Saveza pravo glasa na Skupštini ostvaruju po dva člana svake alumni udruge iz zemlje, po 
jedan član alumni udruge iz inozemstva te predsjednica Saveza. Prema odredbama Statuta 
Saveza i važećem popisu članova, ukupno 52 člana ostvaruju pravo glasovanja.  



Slijedom provedene rasprave i dostavljene dokumentacije, prof. emer. dr. sc. Helena Jasna 
Mencer predlaže, a Predsjedništvo Saveza ALUMNI UNIZG jednoglasno donosi sljedeću 

 

ODLUKU O OBNOVI ČLANSTVA 

I. 

Prihvaća se obnova članstva u Savezu društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – 
ALUMNI UNIZG za sljedeće udruge:  

1. Udruga bivših studenata i prijatelja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu (AMAC-Alumni FAZ) 

2. Hrvatska udruga diplomiranih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog 
fakulteta (AMCA-ERF)  

3. Hrvatska udruga alumnija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
(Hrvatska udruga alumnija EFZG) 

4. Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja Kemijsko tehnoloških studija 
Sveučilišta u Zagrebu (AMACIZ)  

5. Udruga diplomanata Fakulteta organizacije i informatike (AMAC-FOI)  

6. Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih 
znanosti Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-FSC) 

7. Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Geodetskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu (HUSP-Geof) 

8. Udruga diplomanata Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-
GFV)  

9. Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu (AMCA-FA)  

10. Hrvatska udruga diplomiranih studenata Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-RGNF) 

11. Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
(AMCA-TTF)  

12. Udruga diplomiranih studenata i prijatelja Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu (AMAC-VEF)  

13.  Društvo bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta – Toronto, Kanada 
(AMCA TORONTO) 

II. 

Prihvaća se uvjetna obnova članstva u Savezu društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu – ALUMNI UNIZG za sljedeće udruge:  

1. Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-FER) 

2. Društvo prijatelja Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
(AMA-FBF) 



3. Udruga diplomanata i prijatelja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
(AMAC-UFZG) 

4. Udruženje bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta (AMA Croaticae - 
Deutschland e.V.)  

Navedene udruge dužne su do 1. svibnja 2017. godine dostaviti preostalu propisanu 
dokumentaciju radi potvrde obnove članstva na izbornoj Skupštini u 2017. godini. 

 

III. 

Odluku o obnovi članstva ili primanju u Savez za sve ostale zainteresirane udruge koje 
propisanu dokumentaciju dostave do 1. svibnja 2017. donijet će Predsjedništvo, a 
potvrditi Skupština na sjednici u 2017. godini. 

Udruge koje do 1. svibnja 2017. ne dostave propisanu dokumentaciju ne ostvaruju pravo 
glasovanja na Skupštinama Saveza i brišu se iz članstva. 

 

IV. 

Za sve zainteresirane udruge koje propisanu dokumentaciju dostave nakon 1. svibnja 
2017. odluku o obnovi članstva ili primanju u Savez donijet će Predsjedništvo, a 
potvrditi Skupština na budućim redovitim sjednicama.  

 

Zaključeno je da će se Odluka Predsjedništva dostaviti svim članovima Saveza ovlaštenim za 
glasovanje u vidu materijala za Skupštinu. 

 

Ad.3. 
 
Pod točkom Razno nije bilo rasprave te je H. J. Mencer zaključila sjednicu u 15.15 sati. 
 
 


