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Z A P I S N I K 

 

IZBORNE SKUPŠTINE KLUBA HRVATSKIH  HUMBOLDTOVACA  

 

održane u četvrtak, 10. travnja 2014.  u 18 sati u Vijećnica Filozofskog 
fakulteta, Ivana Lučića 3, Zagreb 

 

DNEVNI RED: 

1. Otvaranje Skupštine 
2. Izbor radnih tijela Skupštine  
3. Izvješća: 
 a) Rad Kluba između dvije Skupštine 
 b) Financijsko izvješće 
 c) Nadzornog odbora 
4. Diskusija o Izvješćima i budućem radu 
5. Davanje razrješnice predsjedniku, Upravnom i Nadzornom odboru 
6. Prijedlog i glasovanje za članove novoga Upravnog i Nazornog 
odbora te 
    predsjednika/ce KHH 
7. Riječ novoizabranog predsjednika/ce 
8. Predstavljanje i razgovor s kandidatima za izbor Rektora zagrebačkog  
Sveučilišta 
9. Zatvaranje Skupštine 

 

1.  Predsjednik kluba, prof. dr. Vlatko Previšić je otvorio  skupštinu, pozdravio 
goste i članove kluba te predložio radna tijela Skupštine 

2. Izbor zapisničara, radnog predsjedništva i ovjeritelja zapisnika: 

Radno predsjedništvo:  prof. dr. Igor Čatić, prof. dr. Dunja Leljak-Levanić, dr. 
Mile Ivanda 

Zapisničarka:  dr. Larisa Jonke 
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Ovjerovitelji zapisnika: dr. Ante Čović, dr. Roman Brajša 

 

Prof I. Čatić preuzima vođenje Skupštine i nakon prihvaćanja dnevnog reda 
pozvao goste da pozdrave Skupštinu.  Skupštini su se kratko obratili prof. 
Hrvoje Kozmar, predsjednik Hrvatskog DAAD kluba, prof. Damir Boras, 
dekan Filozofskog fakulteta, prof. Melita Kovačević, prorektorica zagrebačkog 
Sveučilišta te prof. Nedeljko Perić, dekan FER-a. 

3. Prof. Previšić podnosi izvješće o proteklom radu Kluba (u prilogu).  
Izdvajamo samo u natuknicama nekolike važnije aktivnosti. 

 Redoviti sastanci Upravnog odbora Kluba  
 Tribina 13. travnja 2010.: Vizija Sveučilišta u ozračju Bolonjskog 

procesa  
 Tribina 26. listopada 2010.: Javna rasprava o Nacrtima prijedloga 

Zakona o znanosti, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o 
Sveučilištu. 

  Prezentacija, 03. prosinca 2010. "Sponsorship Opportunities for 
Research Stays in Germany“,   Regina Basse (Zaklada A.von 
Humboldt). 

 11. svibnja 2012. Obilježavanje 20-te godišnjice osnivanja Kluba 
hrvatskih humboldtovaca pod pokroviteljstvom predsjednika 
Republike prof. dr. Ive Josipovića i prigodnim znanstvenim skupom: 
Doprinos znanosti i znanstvenika izlasku Hrvatske iz krize. 

 

Radni dio Skupštine započeo je u 19 sati. 

Financijsko izvješće je podnjela tajnica Upravnog Odbora Kluba dr. L. Jonke.  
U odsutnosti  članova Nadzornog odbora, prof. dr. D. Leljek-Levanić izvještava 
da su članovi Nadzornog Odbora pozitivno ocijenili financijsko poslovanje 
Kluba u proteklom razdoblju (u privitku).  

 

4. U diskusiju o prošlom i budućem radu Kluba nekoliko je članova istaknulo 
relativno zamiranje češćih aktivnosti Kluba, a posebno je istaknut problem 
starosti članstva i sve manjeg broja novi članova, stipendista i dobitnika 
nagrade Zaklade AvH. U tome smislu preporuča se novoj Upravi kluba da 
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poradi na animiranju mladih znanstvenika s fakulteta i instituta iz cijele 
Hrvatske da se natječu za dobivanje ove prestižne stipendije. 

 

5. Predsjednik KHH, zatim Upravni i Nadzorni odbor dobili jednoglasno 
razrješnicu. 

 
6. Skupštini su za novog predsjednika i nove članove Upravnog odbora, te      
članove Nadzornog odbora predloženi kako slijedi: 
 
Za novog predsjednika Kluba hrvatskih humboldtovaca : Prof. dr. Pavo Barišić, 
 
Za članove Upravnog odbora: Dr. Roman Brajša, Prof. dr. Jasna Čapo-Žmegač, 
Dr. Marina Ilakovac Kveder, Dr. Mile Ivanda, Prof. dr. Zoran Jašić, Prof. dr. 
Dunja Leljak-Levanić, Prof. dr. Milan Pelc, Prof. dr. Valerije Vrček. 
 
Za članove Nadzornog odbora: Akademik Ivan Gušić, Dr. Larisa Jonke, Dr. 
Goran Kniewald 
 
Slijedilo je obrazloženje liste, područja znanstvenog rada kandidata i slične 
aktivnosti. Novih prijedloga od strane prisutnih nije bilo. 

Pristupilo se glasovanju. Za predsjednika kluba u novom mandatnom razdoblju 
jednoglasno je izabran  prof. dr. sc. Pavo Barišić, uz osobno suzdržavanje 
predloženika prof. Barišića; novi Upravni odbor je izabran jednoglasno; novi 
Nadzorni odbor je izabran jednoglasno.   

 

7. Novoizabrani predsjednik, prof. Pavo Barišić, zahvalio je u svoje ime te ime 
nove uprave na povjerenju; zatim zahvalio bivšoj upravi i predsjedniku te 
kratko je predstavio program rada Kluba. Istakao je važnost suradnje sa 
Zakladom AvH, nadalje drugim  Alumi udrugama u svijetu, s Hrvatskim 
DAAD Klubom, Goethe Institutom u Hrvatskoj. Naglasio je važnost aktivne 
uloge znanstvenika u društvu , te poticanja izvrsnosti kod mladih kolega. 

 

8. Predloženici za rektora Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. Blaženka Divjak, 
prof. dr. Melita Kovačević, prof. dr. Nedeljko Perić, prof. dr. Damir Boras, su 
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ukratko iznjeli najvažnije odrednice njihoviih programa. Zatim je uslijedila vrlo 
konstruktivna i sadržajna diskusija u kojoj se raspravljalo o cjelovitosti 
Sveučilišta, vrednovanju i položaju zagrebačkog Sveučilišta u međunarodnom i 
posebice europskom okruženju. Postavilo se pitanje organizacije i provedbe 
doktorskih studija. Istakla se važnost nastavne i znanstveno-istraživačke uloge 
Sveučilišta te se povela rasprava o mogućnostima internacionalizacije 
Sveučilišta. 

 

9. Pod ovom točkom profesor Igor Čatić je u ime Radnog predsjedništva 
zahvalio svima na doprinosima uspjehu odvijanja ove Skupštine te istu zatvario 
u 21 sat. 

                          

    Zapisničarka: 

                          

Dr. Larisa Jonke        

                          

                                                                                 Ovjerovitelji:  

 

Prof. dr. sc. Ante Čović 

 

Dr. Roman Brajša 


