
ZAPISNIK 
 

sa sjednice Osnivačke skupštine Alumni kluba Odjela za likovne umjetnosti Umjetničke 
akademije Sveučilišta u Splitu (u daljnjem tekstu: Alumni klub LIK UMAS)  održane 27. svibnja 
2022. na adresi Umjetničke akademije,  Glagoljaška 18, tvrđava Gripe, s početkom u 12:00h. 

 
 

DNEVNI RED 
 
1. Donošenje Odluke o osnivanju udruge Alumni kluba Odjela za likovne umjetnosti Umjetničke 

akademije Sveučilišta u Splitu 
2. Usvajanje Statuta Alumni kluba LIK UMAS 
3. Izbor predsjednika/ce Alumni kluba LIK UMAS 
4. Izbor zamjenice predsjednika/ce Alumni kluba LIK UMAS 
5. Razno 
 

PRILOŽENA DOKUMENTACIJA 
 
1. Prijedlog Statuta Alumni kluba LIK UMAS, Umjetničke Akademije, Sveučilišta u Splitu 
 
 
Sjednici Osnivačke skupštine nazočili su osnivači Udruge: 
1. izv. prof. art. Slobodan Tomić, prodekan za nastavu Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu  
2. doc. art. Maja Zemunik, predstojnica Odsjeka za likovnu kulturu i likovnu umjetnost 
3. Nikola Mikulić 
4. Doris Zalović 
5. Lana Stojičević 
6. Oliver Mišura 
7. Ivan Perić 
8. Andrea Resner 
9. Vice Tomasović 

10. Dajana Džafo 
11. Ana Maria Delalle 
 
 
Osnivačkom skupštinom predsjedao je izv. prof. art. Slobodan Tomić, prodekan za nastavu 
Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, dok je zapisnik vodila doc. art. Maja Zemunik, 
predstojnica Odsjeka za likovnu kulturu i likovnu umjetnost. 

 
Na početku sjednice, predsjedavajući je predstavio svrhu osnivanja Alumni kluba Odjela za 
likovne umjetnosti Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, ciljeve koji će se nastojati postići 
te ključne djelatnosti kluba.  
 

1. Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/2014), 
Osnivačka skupština jednoglasno je donijela  

 
ODLUKU 

Osniva se Alumni klub LIK UMAS. 



 
 

2. Predsjedavajući je nazočnima predstavio Prijedlog statuta Alumni kluba LIK UMAS. Nakon 
provedene rasprave o Prijedlogu statuta, na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne 
novine“ broj: 74/14), Osnivačka skupština Alumni kluba LIK UMAS je jednoglasno donijela 
 

ODLUKU 
Usvaja se Statut Alumni kluba Odjela za likovne umjetnosti Umjetničke akademije Sveučilišta u 
Splitu (Alumni klub LIK UMAS). 

 
3. U skladu s odredbama članka 25. Statuta Alumni kluba LIK UMAS, predsjedavajući je pozvao 

nazočne da iz reda osnivača istaknu kandidature za predsjednicu/ka kluba. Nakon provedene 
rasprave i glasovanja Osnivačka skupština jednoglasno je donijela  

 
ODLUKU 

Doris Zalović bira se za predsjednicu Alumni kluba LIK UMAS.  
Prema odredbama članka 27. Statuta Alumni kluba LIK UMAS, mandat predsjednice traje 
dvije godine.  

 
4. U skladu s odredbama članka 26. Statuta, predsjedavajući je pozvao nazočne da iz reda 

osnivača istaknu kandidaturu za zamjenicu/ka predsjednice kluba. Nakon provedenog 
glasovanja Osnivačka skupština jednoglasno je donijela  
 

ODLUKU 
Nikola Mikulić bira se za zamjenika predsjednice Alumni kluba LIK UMAS. 
Prema odredbama članka 27. Statuta Alumni kluba LIK UMAS, mandat zamjenika 
predsjednice traje dvije godine.  

 
5. Pod točkom razno predsjedavajući, izv. prof. art. Slobodan Tomić, otvorio je diskusiju na temu 

prijedloga točaka dnevnog reda sljedeće sjednice Alumni kluba. Navedeno je uključivalo 
prethodno predložene teme od strane pristupnika Alumni kluba. 
Kratko su prodiskutirane neke od navedenih uz najavu daljnje rasprave: 

 
1. Povezivanje, druženje i poslovna i umjetnička suradnja. 
2. Radionice za vladanje dizajn toolovima, kako basic tako i pro. Setupiranje programa sličnije 

medicini - jedan predmet po xy periodu. 
3. Približiti studentima kako izgleda umjetnički proces i produkcija rada izvan institucije 

akademije, odnosno nakon diplomiranja. 
4. Usmjeravanje na niz dostupnih usavršavanja s ciljem zapošljavanja u sektorima 

informatičkog/kreativnog rada (s obzirom na ekspanziju malih firmi koje se bave raznim 
oblikom informatičkog te marketinškog rada i savjetovanja otvorio se potencijalni prostor za 
zapošljavanje unutar takvih struktura, ali je za takve potrebne često potrebno dodatno se 
educirati u potrebnim aspektima). Uvid u stipendije za doktorske studije te sudjelovanje u 
pokretanju doktorskih programa za umjetničke studije 

5. Što nakon diplome? Savjeti i iskustva rada u školi. Grafika bez preše – bez alata ima li zanata? 
6. Osnivanje studijskog programa Grafike  
7. Financijska pismenost i logistika u sastavljanju osobnih projekata. Predavanja o trenutnom 

radu.  Predviđanje vizualnih trendova i poslovnih prilika za mlade umjetnika.  



8. Kako ublažiti „šok“ nakon diplome – o traženju natječaja i o prijavama na natječaje za izlaganje, 
o prijavama na natječaje za financiranje, o uspješnom vođenju izlagačke karijere, o prodaji 
radova itd.  

 
 
Sjednica je zaključena najavom sljedećeg termina sastanka tijekom 9 mjeseca 2022. 
 
 
 
Predsjedavajući                                                                                  Zapisničarka 
 

 
 
 
izv. prof. art. Slobodan Tomić                                                        doc. art. Maja Zemunik  


