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Klasa: 605-01/16-21/3 
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Temeljem Zakona o udrugama (NN 74/14), članka 9. Statuta Saveza bivših studenata 

Sveučilišta u Zagrebu i odluke Predsjedništva Saveza od 3. ožujka 2016., Predsjedništvo 

Saveza bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG na svojoj 14. sjednici 

održanoj 27. rujna 2016. i sjednici održanoj elektroničkim putem 18. listopada 2016. 

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.  

prof. emer. dr. sc. Helena Jasna Mencer 
Predsjednica Predsjedništva i Saveza društava bivših 

studenata Sveučilišta u Zagrebu 
 

 

Dostaviti:  

1. Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu 
2. Predsjednicima redovitih i pridruženih članova Saveza 
3. Pismohrana, ovdje 


