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KLUB HRVATSKIH HUMBOLDTOVACA 
Kroatischer Humboldtianer – Klub 
Marulićev trg 19 
10000 ZAGREB 
H r v a t s k a 
e-mail: khh@khh.humboldt-club.hr 
www.humboldt-club.hr  
 

Z A P I S N I K 

SKUPŠTINE KLUBA HRVATSKIH  HUMBOLDTOVACA 

održane u ponedjeljak, 25. travnja 2016.  u 17 sati u Velikoj vijećnici Rektorata 
Sveučilišta u Zagrebu, Trga Maršala Tita 14, Zagreb 

 
DNEVNI RED  
 

1. Otvaranje Skupštine 
2. Izbor radnih tijela Skupštine  
3. Izvješća 
 a) Rad Kluba između dvije Skupštine 
 b) Financijsko izvješće 
 c) Izvješće Nadzornoga odbora 
4. Rasprava o izvješćima  
5. Izbor tijela Kluba 
- Upravni odbor 
- Nadzorni odbor 
- Predsjednik 
6. Rasprava o budućem radu 
7. Zatvaranje Skupštine. 
 

 
1. Nakon utvrđenoga kvoruma (u privitku je popis s potpisima prisutnih 29 članova) 

predsjednik Kluba prof. dr. Pavo Barišić otvorio je Skupštinu, pozdravio goste i 
članove Kluba te predložio radna tijela Skupštine koja su nakon toga jednoglasno 
izabrana. 
 

2. U radno predsjedništvo izabrani su  prof. dr. sc. Igor Čatić (predsjedavajući), dr. 
sc. Marina Ilakovac Kveder i prof. dr. sc. Zoran Jašić. 
Za zapisničara je izabran tajnik Kluba dr. sc. Mile Ivanda. 
Za ovjerovitelje zapisnika izabrani su dr. sc Marina Ilakovac Kveder i dr. sc. Milan 
Pelc. 
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3. Prof. dr. sc. Igor Čatić preuzima vođenje Skupštine i nakon prihvaćanja dnevnoga 

reda poziva odgovorne osobe da podnesu izvješća o radu Kluba u proteklom 
razdoblju od posljednje Skupštine.  
Predsjednik Pavo Barišić podnosi Izvješće o proteklom razdoblju rada Kluba. 
Izvijestio je također o ovjeri Statuta Kluba u Uredu za udruge Grada Zagreba čime 
je postupak usklađivanja sa Zakonom o udrugama u potpunosti dovršen te je 
Klub registriran. 
Tajnik Mile Ivanda podnosi financijsko izvješće za proteklo razdoblje od 
posljednje Skupštine. 
Larisa Jonke podnosi Izvješće Nadzornoga odbora. 
Sva su izvješća u privitku zapisniku.  
 

4. Uslijedila je konstruktivna i sadržajna rasprava o podnesenim izvješćima kao i o 
prethodnom i budućem radu Kluba. 
Prof. dr. sc. Igor Čatić istaknuo je problem priljeva novih članova u Klub te 
predložio da se organiziraju predavanja i prezentacije na hrvatskim sveučilištima 
u okviru kojih će se znanstvenicima protumačiti što u stvari znači biti 
humboldtovac.  
Prof. dr. sc. Pavo Barišić izvijestio je da Klub sada broji 148 članova, a broj 
preminulih iznosi 41. Obrazložio je da su ranijih godina od obnove rada Zaklade u 
prosjeku odobravane 4 stipendije godišnje dok se sada taj broj kreće od jedne do 
dvije. 
Prof. dr. sc. Mirjana Maksić navela je da nije problem u neinformiranosti 
potencijalnih kandidata s obzirom na mogućnosti današnjih sredstava 
priopćavanja, nego je vjerojatno problem u povećanju kvalitete kandidata. 
Prof. dr. sc. Dunja Ljeljak ukazala je na nemogućnost sadašnjih poslodavaca da 
zajamče radno mjesto za kandidata pri njegovu povratku sa stipendije. 
Prof. dr. sc. Ivica Picek smatra kako je veliki problem u nedovoljnom broju 
kandidata koji se prijavljuju za natječaj. 
Prof. dr. sc. Igor Čatić zaključio je raspravu sažimajući kompleksnost problema i 
potrebu detaljnijega istraživanja. Kao ilustraciju naveo je teško objašnjivu 
činjenicu da je posljednji humboldtovac iz područja strojarstva dobio stipendiju 
1997. 
Sva su izvješća jednoglasno prihvaćena od strane prisutnih članova KHH. 
Predsjedavajući prof. dr. Igor Čatić predložio je da se oda priznanje sadašnjem 
Predsjedništvu, Upravnom odboru i Nadzornom odboru za sve učinjeno u 
prethodnom razdoblju što je jednoglasno prihvaćeno. 
 

5. Na prijedlog predsjedavajućega prof. dr. sc. Igora Čatića Skupština je jednoglasno 
donijela odluku o razrješenju dužnosti članova Predsjedništva,  Upravnoga 
odbora i Nadzornoga odbora. 
Nakon toga Igor Čatić predlaže sljedeće članove Upravnoga odbora:  
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Pavo Barišić (predsjednik), Zoran Jašić, Valerije Vrček, Marina Ilakovac Kveder, 
Milan Pelc,  Ivica Picek, Ivo Barić, Jurica Sorić, Jasna Čapo-Žmegač.  
Obrazložio je da zbog odrađena 2 mandata iz Upravnoga odbora odlaze Mile 
Ivanda, Roman Brajša i Dunja Leljak Levanić.  
Predlaže nove članove Nadzornoga odbora u sastavu Mile Ivanda (predsjednik), 
Roman Brajša i Dunja Leljak Levanić.  
Skupština donosi jednoglasne odluke o izboru Pave Barišića za predsjednika 
Kluba te predloženih članova Upravnoga i Nadzornoga odbora. 
 

6. Rasprava o budućem radu odnosila se na aktivnosti vezane za Operativni plan 
rada Predsjedništva za 2016./2017. godinu. 
 

7. U ime Radnoga predsjedništva prof. dr. sc. Igor Čatić zahvalio je svima na 
konstruktivnim raspravama i doprinosima te je zatvorio Skupštinu u 18 sati. 
 
Pozvao je članove i goste na okrugli stol “Znanstvena politika Republike Hrvatske 
u svjetlu izgradnje Europskoga istraživačkog prostora – stanje i perspektive”, koji 
je KHH organizirao u suradnji s Klubom DAAD, te na prigodni domjenak u Maloj 
vijećnici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 
Zapisničar 
 
 
Dr. Mile Ivanda        

 
 

 
Ovjerovitelji zapisnika 

 
 
Dr. sc. Marina Ilakovac Kveder 

 
 
Dr. sc. Milan Pelc 

 


