
ZAPISNIK 

 Godišnje skupštine AMAC – Alumni FAZ održane  29. studenog 2017. u 10:00 sati u prostorijama 

Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta- Velika vijećnica. 

Skupštini je nazočilo 11 članova Udruge. 

 

Dnevni red: 

1. Otvaranje godišnje skupštine 

2. Utvrđivanje broja nazočnih članova 

3. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 

4. Izvješće predsjednika o radu Udruge 

5. Financijsko izvješće tajnice Udruge 

6. Razno 

7. Druženje članova Udruge 

 

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 na skupštinu prisutno 11 članova udruge, što je s obzirom na 

broj pristupnica i plaćenih članarina dovoljno kako bi skupština započela. 

3. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 

Predsjednik Udruge za zapisničara predlaže Aleksandru Hršak, a za ovjeritelje zapisnika Damira 

Županića i Mateju Grubor.  

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 

 



4. Izvješće predsjednika o radu Udruge 

Predsjednik je iznio izvješće o radu Udruge. Istaknuo je kako je  20. travnja 2016. proveden izbor 

novog predsjedništva, predsjednika, dopredsjednika, tajnika i nadzornog odbora Udruge te kako je 

prihvaćen novi naziv Udruge i novi Statut. Naveo je kako je ostvareno: 

- Upis promjena u registar udruga  

- Dobivanje OIB-a  

- Otvaranje žiro računa u banci  

- Izrada Internet stranice i Facebook stranice 

- Obnova baze podataka članova 

- Organizacija predavanja – Dan karijera 

- Pomoć pri realizaciji stručne prakse studenata, održavanju terenske nastave 

- Pomoć pri zapošljavanju diplomiranih studenata 

- Sudjelovanje u radu Savezu Udruga Sveučilišta u Zagrebu. 

Predsjednik je naveo kako je obnovljeno članstvo 25. listopada 2016. AMAC-Alumni FAZ u ALUMNI 

UNIZG te kako je ostvaren ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa i obavljanju platnih 

usluga u Zagrebačkoj banci.  

Predsjednik je istaknuo kako je 30. lipnja 2017. održana Izborna skupština Saveza društava bivših 

studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG na kojoj je kao predsjednik izabran prof. dr. sc. 

Mario Šafran s Fakulteta prometnih znanosti. Posebno je pohvalio doc. dr. sc. Anu Matin koje ja 

izabrana za  člana Nadzornog povjerenstva što je izuzetna čast. Naveo je kako je sudjelovao u izletu 

koji je održao Savez društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG u Istri gdje je 

predstavljao Agronomski fakultet.  

Kao neostvarene ciljeve predsjednik je naveo utemeljenje pojedinih Sekcija Udruge i ostvarenje 

radnog prostora Udruge.  

Pozvao je članove Udruge na raspravu i komentare.  

Prof.dr.sc. Mirjana Herak Čustić uputila je pitanje o razlozima slabog interesa za članstvo u Udruzi te 

pitanje koji je glavni moto Udruge i cilj zbog koji bi se netko učlanio. Predlaže da se poradi na 

uključivanje većeg broja gospodarstvenika u Udrugu.  

Predsjednik je odgovorio kako i sam traži odgovor na pitanje zašto je tako slab interes za članstvo u 

Udruzi, kako je angažirao oko promocije Udruge na web stranici i Facebook stranici, kako je odrađen 

velik posao kako bi se Udruga ponovno registrirala i mnogo više, no odgovor izostaje.  



Prof. Mate Bobanac predlaže da se pošalje poziv za ponovnu registraciju u Udrugu članovima. Doc. 

dr.sc. Ana Matin istaknula je kako su pozivi poslani,no kako povratni odgovor izostaje.  

Predsjednik Udruge predložio je svim članovima da njemu i tajnici Udruge pošalju prijedloge kako 

poboljšati rad Udruge, koje aktivnosti organizirati i kako privući veći broj članova.  

Izvješće predsjednika o radu Udruge jednoglasno je usvojeno.  

5. Financijsko izvješće tajnice Udruge 

Tajnica udruge doc.dr.sc. Ana Matin istaknula je kako je odrađen uistinu velik posao oko ponovne 

registracije Udruge. Navela je kako mnoge udruge taj posao još nisu uspjele odraditi i zato nisu niti 

članovi skupštineSaveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG. Navela  

je kako je od 32 člana, 26 njih treba platiti članarinu, a platilo je svega 7, te kako je poslala velik broj 

pristupnica. Obavijestila je članove kako će im putem mail adrese poslati podsjetnik o plaćanju 

članarine.  

Financijsko izvješće tajnice Udruge jednoglasno je usvojeno.  

6. Razno 

Pod točkom razno prof.  Mate Bobanac predložio je da se osnuje pjevačka sekcija, prof.dr.sc. Renata 

Bažok predložila je da se pristupnice za članstvo dijele na simpozijima i sličnim događajima, a Ivo 

Delonga predložio je i pozvao članove Udruge da se sljedeća skupština održi u njegovom poduzeću 

Euroinspekt Croatiacontola.  

7. Druženje članova Udruge 

Članovi Udruge nastavili su neformalno druženje uz zajedničko fotografiranje.  

 

 

Skupština je završila s radom u 11:00 sati. 

 

Zapisničar    Predsjedavajući skupštine   Ovjerovitelji 

 

Aleksandra Hršak, mag.soc.            prof.dr.sc. Zlatko Janječić                     dr.sc. Damir Županić 

 

    Mateja Grubor,mag.ing.agr. 


