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ZAPISNIK
IZVANREDNE SKUPŠTINE KLUBA HRVATSKIH HUMBOLDTOVACA
održane u srijedu, 23. studenog 2016. u 17 sati u Velikoj vijećnici Rektorata Sveučilišta
u Zagrebu, Trga Maršala Tita 14, Zagreb

DNEVNI RED
1. ostavka predsjednika Kluba hrvatskih humboldtovaca dr. sc. Pave Barišića zbog
odlaska na dužnost ministra u Vladi RH
2. izbor novog predsjednika KHH
3. razno

1. Nakon utvrđenoga kvoruma (u privitku je popis s potpisima prisutnih 26 članova)
potpredsjednik Kluba prof. dr. Zoran Jašić otvorio je Skupštinu, pozdravio
članove Kluba i pozvao ih da se izjasne o dnevnom redu. Dnevni red je prihvaćen.
Izabrani su ovjerovitelji zapisnika: Prof. dr. Zoran Jašić i dr. Marina Ilakovac
Kveder.
Potpredsjednik dr. sc. Zoran Jašić obavještava skupštinu da je sadašnji
predsjednik dr. sc. Pavo Barišić pismenim putem 19. listopada 2016. Upravnom
odboru podnio ostavku na mjesto predsjednika KHH zbog odlaska na dužnost
ministra znanosti u Vladi Republike Hrvatske. Dr. sc. Pavo Barišić, koji je nazočan
na Skupštini, potvrđuje svoju ostavku i zahvaljuje Klubu na razumijevanju za
situaciju u kojoj zbog odlaska na dužnost ministra više ne može ostati
predsjednik Kluba. Prof. Čatić zahvaljuje dosadašnjem predsjedniku. Istodobno
predlaže da Skupština zauzme stav prema neutemeljenim napadima na ministra i
humboldtovca dr. sc. Pavu Barišića. Tajnik Milan Pelc predlaže da se taj prijedlog
raspravi pod točkom razno, što je prihvaćeno.
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2. U ime Upravnog odbora KHH tajnik za novog predsjednika predlaže dr. sc. Milu
Ivandu. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. Dr. sc. Mile Ivanda izabran je za
novog predsjednika Kluba hrvatskih humboldtovaca.
3. Budući da je dr. sc. Mile Ivanda do sada bio član Nadzornog odbora, predložena
je još jedna točka dnevnog reda: izbor novog člana Nadzornog odbora. Za novog
člana jednoglasno je izabran dr. sc. Zoran Dukić. Članovi Nadzornog odbora u
novom sastavu su: Zoran Dukić (predsjednik) Roman Brajša i Dunja Leljak
Levanić.
4. Razno: prof. Čatić predlaže da Skupština sastavi izjavu kojom bi se stalo u obranu
dr. sc. Pave Barišića protiv neutemeljenih napada i medijske hajke iz određenih
novinarskih krugova. Prof. Čatić obećava da će surađivati u pripremi te izjave.
Prof. Čović smatra da je riječ o urotnički smišljenom dezavuiranju dosadašnjeg
predsjednika KHH i ministra znanosti dr. Pave Barišića, pri čemu je na djelu
evidentna zlouporaba medija. U izjavi Skupštine KHH trebalo bi postaviti pitanje
o odgovornosti medija i zlouporabi medijskih prostora i medijskih sloboda. Dr.
Lacko Stjepan Vidulić proširuje diskusiju o zlouporabi medija. Izražava žaljenje što
ne postoji neko neovisno regulatorno tijelo koje bi interveniralo u slučajevima
medijske hajke i neutemeljenih podmetanja. Dr. Pavo Barišić također ističe
činjenicu da se takvim hajkama zloupotrebljava i ugrožava prostor slobode, pri
čemu pojedinac izložen napadima nema priliku da se obrani.
Prof. Čović također obećava da će pomoći u sastavljanju izjave koja treba biti
upućena i javnosti i političkim čimbenicima (predsjedniku Vlade, predsjedniku
Sabora).
Skupština je završena 18 sati.

Zapisničar

Dr. Milan Pelc

Ovjerovitelji zapisnika

Dr. sc Marina Ilakovac Kveder

Prof. dr. sc. Zoran Jašić
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