
ZAPISNIK 

16. sjednice Predsjedništva Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu, održane 13. 
prosinca 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. Željko Korlaet, mr. sc. Srećko 
Seljan, prof. dr. sc. Mario Šafran, prof. dr. sc. Zvonko Šošić, Paula Pavletić, Petra Lojen 
Ispričani: Aleksandra Brnetić, Nikola Demarin, prof. dr. sc. Jasmina Havranek, prof. emer. dr. 
sc.  Ana Marija Grancarić, 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 15. sjednice Predsjedništva Saveza;  
2. Priprema Glasnika Saveza; 
3. Priprema Izborne skupštine Saveza 2017; 
4. Razno. 

 

Ad.1. 

Predsjednica Saveza Helena Jasna Mencer predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza jednoglasno 
prihvaćaju zapisnik s 15. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza održane 27. rujna 2016. 

Ad.2. 

Helena Jasna Mencer je ukratko izvijestila o prikupljenim prilozima za Glasnik te o odluci 
Uredništva da se uključe svi dostavljeni prilozi. Slijedi grafički prijelom stranice koji će 
pripremiti g. Ante Kulušić sa Fakulteta prometnih znanosti te se nada da će tisak i distribucija 
Glasnika biti spremna do početka predstojećih blagdana.  

Ad.3. 

Helena Jasna Mencer je podsjetila kako mandat aktualnog Predsjedništva, Nadzornog 
odbora i Etičkog savjeta ističe početkom srpnja 2017. godine te je stoga na vrijeme potrebno 
pripremiti procedure i ostale detalje vezano uz izbor novih članova tih tijela na Izbornoj 
skupštini. S tim je ciljem na Skupštini održanoj u listopadu o.g. donesena odluka o obnovi 
članstva u Savezu te bismo do svibnja trebali imati konačan popis važećih članova i broja 
ovlaštenika za glasovanje, kako bismo osigurali regularnost izbora. Podsjetila je kako bismo 
na Izbornoj skupštini trebali dodijeliti nagradu „Žarko Dolinar“ te zamolila članove 
Predsjedništva da razmisle o potencijalnim dobitnicima nagrade.  

Povedena je rasprava o tome hoće li se o nagradi odlučivati na široj razini, tj. na poziv prema 
članovim Saveza da daju svoje prijedloge dobitnika nagrade. Tijekom rasprave su se članovi 
Predsjedništva složili kako se radi o nagradi koju dodjeljuje Savez. Budući da sami članovi 
Saveza također imaju mogućnost dodjeljivati nagrade svojim članovima, Predsjedništvo će 
samostalno odlučiti o dobitnicima nagrada koji su dali svoj doprinos razvoju alumni 
djelatnosti na razini Saveza.  

 



Nakon provedene rasprave prof. emer. dr. sc. Helena Jasna Mencer predlaže, a Predsjedništvo 
jednoglasno donosi sljedeći 

ZAKLJUČAK 

I. 

Izborna skupština Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu održat će se 
u petak, 30. lipnja 2017. 

II. 

Na skupštini će se dodijeliti nagrada, plaketa i/ili priznanje „Žarko Dolinar“ zaslužnim 
alumnima na prijedlog Predsjedništva Saveza.  

 

Ad.3. 
 
Pod točkom Razno nije bilo rasprave te je H. J. Mencer zaključila sjednicu u 14.15 sati. 
 
 
 
 


