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ZAPISNIK

Godišnje skupštine AMAC -  Alumni FAZ održane 10. prosinca 2018. u 12.00 sati u prostorijama 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta - Velika vijećnica.

Skupštini je nazočilo 10 članova Udruge.

DNEVNI RED

1. Otvaranje godišnje skupštine
2. Utvrđivanje broja nazočnih
3. Izvješće predsjednika o radu Udruge
4. Izvješće tajnice o članstvu
5. Promjena članova Predsjedništva
6. Razno
7. Nastavak druženja članova Udruge uz kavu

1. Otvaranje godišnje skupštine

Predsjednik Udruge prof.dr.sc. Zlatko Janječić pozdravio je sve prisutne i zahvalio na dolasku. Naveo 
je kako je Dnevni red poslan članovima zajedno s pozivom na skupštinu te dao Dnevni red na 
glasanje.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

2. Utvrđivanje broja nazočnih članova

Predsjednik Udruge ustvrdio je kako je prisutno 10 članova udruge, što je s obzirom na broj 
pristupnica i plaćenih članarina dovoljno kako bi skupština započela.

Predsjednik Udruge za zapisničara predlaže Mateju Grubor, a za ovjerovitelja zapisnika Anu Matin. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

3. Izvješće predsjednika o radu Udruge

Predsjednik je informirao nazočne članove kako se sve alumni udruge Sveučilišta u Zagrebu bore sa 
privlačenjem članova te je u veljači bila organizirana radionica „Kako pronaći i privući bivše studente u 
alumni organizacije - Uloga digitalizacije fakultetskih arhiva u unapređenju funkcioniranja udruga 

bivših studenata“.

Napomenuo je kako je od 25 alumni organizacija samo nekolicina aktivna.
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Spomenuo je kako je na radionici pokušano dogovoriti na koje načine privući članove. Naime, pokušati 
će se oformiti mailing lista preko Sveučilišta kako bi se studenti informirali o udrugama

Predsjednik se osvrnuo i na kontakte Udruge s tvrtkama, te naglasio kako je većina još uvijek 
nepristupačna za terenske nastave te je potrebno poboljšati odnose, dok je sa određenim tvrtkama 
ostvaren dobar kontakt te su željne sudjelovati u radu Udruge.

Predsjednik naglašava kako Udruga sudjeluje u organizaciji dana karijera te dana otvorenih vrata 
fakulteta. Na dan karijera u cilju je dovesti uspješne članove i kolege da ispričaju svoj „poslovni put" i 
stjecanje pozicije na kojoj se danas nalaze.

Udruga je također pokušala potaknuti druženje članova alumni FAZ i članova ostalih alumni 
organizacija na Sveučilištu organizacijom izleta u lovište 9.6.2018., no nažalost zbog malog broja 
prijavljenih (njih 9) izlet je odgođen. *

Predsjednik obavještava nazočne članove kako je 5.7.2018. održana godišnja skupština Alumni 
UNIZG te se raspravljalo o aktivnostima alumni organizacija kao i mogućnosti objavljivanja članaka u 
časopisu. Također se raspravljalo o već ranije spomenutoj mailing listi za studente završnih godina sa 
aumni domenom te na koji način osigurati povezanost bivših studenata sa fakultetom i alumni 
mrežom. Doc. dr. sc. Ana Matin navodi kako je upravo u postupku pisanja članak o održanom 
okruglom stolu pod organizacijom Akademije poljoprivrednih znanosti.

Predsjednik navodi kako bi sljedeće aktivnosti Udruge trebale biti:

1. Organizacija znanstveno-stručnih skupova, okruglih stolova, radionica i si. te bi se u nju trebali 
uključiti mlađi članovi kojima je to jedan od uvjeta rektorskog zbora za daljnja napredovanja.

2. Privući mlade koji će pomoći u organizaciji 100 godina fakulteta.

Posebnu pohvalu Predsjednik je uputio prof. dr. sc. Mirjani Herak Ćustićza organizaciju 100-te 
godišnjice fakulteta te ju je pozvao da obavijesti nazočne kako bi Udruga mogla pomoći u organizaciji.

Prof. dr. sc. Mirjana Herak Ćustić napominje kao je fakultetu „100 godina tek“ te je peti po starosti na 
Sveučilištu. Napominje kako bi u organizaciju trebalo uključiti sadašnje i bivše studente kao i 
zaposlenike. Organizirali bi se koncerti starih i novih članova klape Falkuša, razna sportska 
događanja, uredio bi se krajobraz u čast obilježavanja godišnjice, održale bi se svečane sjednice a 
27.9.2019. i bal agronoma na kojem se očekuje 400 do 500 ljudi te je uvjerena kako će se karte 
rasprodati u rekordnom roku. Smatra da se povodom ove 100-te godišnjice i njezine organizacije treba 
ujediniti struka, znanost i politika. Za samu organizaciju potrebna su razna sponzorstva i upravo u 
prikupljanju istih vidi ulogu Udruge te moli za pomoć oko formiranja baze podataka bivših studenata 
(mailing lista).

S obzirom na izneseno, Predsjednik predlaže da se preko zavoda dođe do popisa tvrtki kako bi se 
jedan dio potencijalnih sudionika obavijestio. Prof. dr. sc. Mirjana Herak Ćustić napominje kako bi se 
ujedno na taj način istovremeno djelomično mogla predstaviti i Udruga.

Prof. dr. sc. Mate Bobanac izražava zabrinutost što je sa studentima koji su započeli studiranje na 
fakultetu a nisu ga završili. Predsjednik napominje da se slobodo uključe u rad Udruge s obzirom da je 
i udruga prijatelja Agronomskog fakulteta.

Prof. dr. sc. Mirjana Herak Ćustić naglašava kako je potreban poduzetnički karakter kako bi se 
povećao broj članova Udruge.
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Predsjednik zaključuje kao će se slati naslovljeni mailovi s dopisom koji će zajednički promovirati 100 
godina fakulteta i Udrugu te će se agresivnošću, odnosno reklamiranjem pokušati privući novi članovi. 
Ovim je točka završena.

4. Izvješće tajnice o članstvu

Tajnica udruge doc.dr.sc. Ana Matin navodi kako Udruga broji 38 članova od kojih je njih 12 platilo 
članarinu. Također navodi kako je to mali broj članova s obzirom da se pristupnice dijele tijekom 
promocija i na znanstvenim skupovima i savjetovanjima, lako je članarine za tek završene studente 
kao i za umirovljenike besplatna uočen je slab interes za aktivno učlanjenje u rad Udruge.

Član nadzornog odbora Tugomlr Majdak, mag.ing.agr. navodi kako Udruga posluje sa dobitkom od 
600 kn i odobrava financijsko izvješće.

Financijsko izvješće Udruge jednoglasno je usvojeno.

5. Promjena članova Predsjedništva

Predsjednik napominje kako se prema novom statutu Predsjedništvo mora sastojati 7 članova, a do 
sada je u Predsjedništvu bilo 8 članova te predlaže novo predsjedništvo u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko 
Janječić, prof. dr. sc. Zoran Grgić, prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić, doc. dr. sc. Ana Matin, dr. 
sc. DamirŽupanić, Ivo Delonga, dipl.ing. te prof. dr. sc. Vesna Pavić.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Razno

Pod točkom razno državni tajnik Tugomir Majdak, mag.ing.agr. spominje kako bi, u nadi sakupljanja 
članova, bilo dobro prezentirati Udrugu i njezine aktivnosti u Ministarstvu poljoprivrede i to po 
mogućnosti u narednih 14 dana. Predsjednik se slaže s navedenim te spominje mogućnost 
prezentiranja udruge i na skupštini ZAD-a 19.12.2018.

Prof. dr. sc. Mate Bobanac smatra kako bi bilo dobro animirati umirovljenike i članove i na božičnom 
druženju Akademije poljoprivrednih znanosti.

Prof. dr. sc. Mirjana Herak Ćustić predlaže prezentaciju Udruge na Simpoziju agronoma u Vodicama i 
to kroz organizaciju okruglog stola.

Za kraj Predsjednik zaključuje kako treba povezati alumni i 100 godina fakulteta te što više u vlastitim 
krugovima promovirati navedeno.

7. Nastavak druženja članova Udruge uz kavu

Članovi Udruge nastavili su neformalno druženje.

Skupština je završila s radom u 13.00 sati.
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