ZAPISNIK

sa Izvještajne skupštine Udruge bivših studenata i prijatelja Metalurškog fakulteta u
Sisku (AMA-MEFS) održane 28.04.2014. godine na Metalurškom fakultetu.
Skupština je održana s početkom u 14 sati nakon što je, od 11 prisutnih, prihvaćen sljedeći:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Izvještaj o proteklom radu s financijskim izvještajem
Program rada Udruge za sljedeću godinu
Članstvo Udruge u AMAC
Ostala pitanja

Ad. 1.
Predsjednik Udruge, prof.dr.sc. Anto Markotić pozdravlja prisutne, a posebno dekana MF-a,
prof.dr.sc. Ladislava Lazića koji se, unatoč svim obavezama, odazvao pozivu i na taj način još
jednom dao podršku radu Udruge.
Prof.dr.sc. Anto Markotić podnosi sljedeće izvješće:
U razdoblju između održavanja zadnje skupštine Udruge i danas, održano je ukupno 5
sastanaka Predsjedništva Udruge na kojima su analizirane i usaglašene aktivnosti vezane za
rad Udruge.
Dana 09. 09. 2013. održan je zajednički sastanak predsjedništva Udruge s Povjerenstvom za
osiguravanje i unapređivanje kvalitete na MF i Radnom skupinom za promidžbu MF-a. Tom
prilikom su predložene zajedničke aktivnosti čime se izravno daje doprinos Udruge promidžbi
MF-a kao jednom od segmenata osiguranja i unapređenja sustava kvalitete.
Djelovanje Udruge bilo je usmjereno uglavnom na sljedeće aktivnosti:
 sudjelovanje u organizaciji i realizaciji studentskih stručnih posjeta gospodarskim
subjektima u polju metalurgije:
05.-07. 11. 2013. posjet ljevaonici tlačnog ljeva u Benkovcu, TLM-u u Šibeniku, tvornici
aluminija u Mostaru, Mitalu u Zenici, ljevaonici Cimos u Jajcu
 sudjelovanje u proslavi Dana fakulteta (organizacija i realizacija stručnih TRIBINA uz
sudjelovanje pozvanih eminentnih predavača: predstavnici sveučilišnih profesora,
uspješnih poslovnih subjekata, inovatora, lokalne zajednice)
05.12.2013. održana je TRIBINA s temom: „Metalurgija u tehničkim muzejima“ uz
sudjelovanje Tehničkog muzeja Zagreb i Technisches Museum Wien.
06.12.2013. pod nazivom Dan otvorenih vrata („Metalurgija - inovativni proizvod“) održano
je:
- Izložba inovacija i predstavljanje gospodarskih objekata uz sudjelovanje sljedećih
gospodarskih subjekata: ŠESTAN – BUSCH d.o.o., HS PRODUKT d.o.o.,
DOKING d.o.o. , AURORA ENERGETIKA d.o.o., APPLIED CERAMICS,
Tehnička škola Sisak.

 organizacija zajedničkog druženja članova Udruge i diplomiranih studenata
metalurgije s tendencijom okupljanja diplomiranih studenata SVIH STUDIJSKIH
USMJERENJA na fakultetu u Sisku
06.12.201. održana zajednička večera diplomiranih studenata svih studijskih usmjerenja i
članova Udruge u hotelu „Panonija“.
 promidžba ugleda MF-a među ciljanim skupinama (srednje škole s područja SMžupanije, Državni arhiv, Hrvatska gospodarska komora, SIMORA, Tehnički muzeji,
Udruga inovatora, Hrvatska zajednica Tehničke kulture, srodne akademske i
istraživačke ustanove u zemlji i inozemstvu)
09.01. 2014. održan Stručni skup za nastavnike fizike i kemije srednjih škola Sisačkomoslavačke županije
07.-12. 04. 2014. održan 12. Festival znanosti u Tehničkom muzeju u Zagrebu. Tom prilikom
ističe se najveći odaziv posjetitelja na predavanjima zaposlenika MF-a, članova Udruge.
Uprava MF-a je dodijelila zahvalnicu Udruzi za angažman prilikom neovisne periodične
prosudbe osiguravanja sustava kvalitete na MF-u od strane AZVO u travnju 2014. godine.
Mr.sc. Ivana Šimunović je iznijela Blagajničko izvješće o stanju transakcijskog računa
Udruge za razdoblje između dviju skupština prema kojemu je ukupan broj članova Udruge 46,
a stanje na računu s danom 28.04. 2014. iznosi 3.371,14 kn.
Nakon jednoglasnog prihvaćanja oba izvješća, prof.dr.sc. Ladislav Lazić sudjeluje u diskusiji
pri čemu daje priznanje predsjedniku za njegov doprinos radu Udruge te ističe da se samo
zajedničkim radom mogu prevladati poteškoće i doprinijeti opstanku struke. Zahvalnost
predsjedniku Udruge je izrazila i doc.dr.sc. Zdenka Zovko Brodarac, prodekanica za znanost i
financije MF-a posebno zbog pomoći u realizaciji manifestacija kojima se promovira
Metalurški fakultet.
Ad. 2. i 3.
Predsjednik Udruge, prof.dr.sc. Anto Markotić iznosi okvirni plan rada za sljedeću godinu:
 nastavak angažmana putem sudjelovanja na 14. Međunarodnom savjetovanju ljevača
koje će se održati 15. i 16. 05. 2014. u Opatiji (organizacija stručnih ekskurzija)
 podjela pristupnica potencijalnim članovima za vrijeme održavanja 14. Međunarodnog
savjetovanja ljevača
 podsjetnik članovima za članarinu
 učlanjenje u AMAC (Savez društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u
Zagrebu)
 Izabrani za AMAC: 1. zastupnik: prof.dr.sc. Anto Markotić; 2. zastupnik: prof.dr.sc.
Damir Hršak; 3. zamjenik: Krunoslava Kosina Milutinović, dipl.ing.
 podsjetiti na otvaranje odjela za metalurgiju u Tehničkom muzeju u Zagrebu
 nastaviti tradiciju organiziranja tribine u sklopu obilježavanja Dana fakulteta
 razmotriti promjenu termina održavanja druženja bivših i sadašnjih studenata i
prijatelja MF-a u „Panoniji“,

uz naglasak za moguću nadopunu aktivnosti sukladno potrebi i raspoloživim uvjetima.
Nakon prihvaćanja plana rada, prof.dr.sc. Anto Markotić zahvaljuje svima koji su se odazvali
pozivu na skupštinu, članovima Predsjedništva Udruge za doprinos u njenom radu, posebno
prof.dr. sc. Jadranki Malina i prof.dr.sc. Ankici Rađenović, zatim doc.dr.sc. Nataliji Dolić na
pomoći i aktivnom sudjelovanju u radu Udruge. Također, izražava nezadovoljstvo i dalje
slabim interesom zaposlenika MF-a za članstvom i djelovanjem Udruge.

Ad. 4. Ostalih pitanja nije bilo.

Skupština je završila u 15. 30 sati.

U Sisku, 28. 04. 2014.

Zapisnik vodila:
Prof.dr.sc. Ankica Rađenović
Predsjednik Udruge:
Prof.dr.sc. Anto Markotić

