
ZAPISNIK SKUPŠTINE KLUBA HRVATSKIH HUMBOLDTOVACA 

održane u srijedu, 7. prosinca 2022., u 18 sati u  

Velikoj vijećnici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb 

 

DNEVNI RED  

18. sati 
 Predavanje prof. Vlatka Previšića prigodom 30. obljetnice osnutka KHH 

 

19. sati 
1. Izbor radnih tijela: radno predsjedništvo (3 člana), zapisničar, ovjerovitelji zapisnika (2 člana) 

2. Izvješće predsjednika o radu u proteklom mandatu 

3. Financijsko izvješće 

4. Izvješće Nadzornog odbora 

5. Izbor predsjednika u sljedećem mandatu 

6. Izbor UO u sljedećem mandatu 

7. Izbor NO u sljedećem mandatu 

8. Rasprava i prijedlozi za rad u narednom razdoblju 

 

Ad 1 
Izabrano je radno tijelo u sastavu Igor Čatić, Valerije Vrček, Marina Šekutor. Za 

zapisničara je izabran Hrvoje Skenderović, ovjerovitelji zapisnika su  Svjetlan Lacko 

Vidulić i Jurica Sorić. Sjednicu nastavlja voditi I. Čatić. Nazočni članovi: M. Pelc, V. 

Vrček, P. Barišić, V. Previšić, H. Skenderović, I. Picek, L. Budin, S. Barbarić, I. Barić, I. 

Čatić, M. Šekutor, D. Dukić, J. Sorić, M. Ilakovac Kveder, M. Ivanda, J. Čapo, I. Malčić. 

Nakon kraće rasprave zaključeno je da, budući je nazočno najmanje 1/8 članova (18 od 

140), Skupština prema Statutu ima potreban kvorum.  

  

Ad 2 
Dosadašnji predsjednik M. Pelc čita Izvješće o radu u protekloj godini. Tekst Izvješća u 

prilogu. Sažeto: U 2022. godini održane su četiri sjednice Upravnog odbora Kluba, dva 

predavanja/tribine u organizaciji Kluba, jedno gostovanje članova Kluba na Sveučilištu u 

Rijeci radi popularizacije Zaklade, i sudjelovanje Predsjednika na Humboldt- Kollegu u 

Bugarskoj s predavanjem (on-line). 

1. Prof. dr. Siegfried Gehrmann s Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu održao 

je u Društvu hrvatskih sveučilišnih nastavnika predavanje pod naslovom Jezik znanosti 

u doba globalizacije. Predavanje je održano na njemačkom jeziku sa simultanim 

prevođenjem. Glavnu pomoć u organizaciji ovog događaja pružio je Lacko Vidulić, 

član Upravnog Odbora. 



2. Na istoj je lokaciji u studenom u našoj organizaciji, i zalaganjem člana UO Kluba prof. 

Vrčeka, održana tribina Vrednovanje u znanosti na kojoj su sudjelovali prof. Jadranka 

Stojanovski, prof. Marija Brajdić Vuković, dr. Antica Čulina, prof. Srećko Gajović i 

prof. Mirjana Pejić Bach. Uz dobru posjećenost, nakon uvodnih izlaganja razvila se 

korisna diskusija. 

3. U listopadu su naši članovi M. Pelc, P. Barišić i V. Vrček posjetili Riječko Sveučilište i 

održali javnu tribinu Izvrsnost povezuje u vezi rada Humboldtove zaklade. Na tribini je 

svoja iskustva iznio i naš član iz Rijeke, N.J. Bradshaw. 

4. Predsjednik Kluba, Milan Pelc, je održao on-line predavanje na bugarskom Humboldt 

Kollegu  pod nazivom „Europäische Kunstgeographie, Kunstlandschaft(en) 

Südosteuropas und moderne Kunstgeschichte“. 

Glasanjem prisutnih Izvješće o radu jednoglasno je prihvaćeno.  

 

Ad 3 
Tajnik UO Kluba Hrvoje Skenderović je pročitao financijsko izvješće. Troškovi do 

5.12.2022. iznose 10.330 kuna i uključuju mjesečne naknade banci i knjigovodstvenom 

servisu, troškove jednog cateringa, troškove simultanog prevođenja, putne troškove za 

Rijeku, i web hostinga. Stanje računa iznosi 32.131,81 kn i 8.968,82 eura. 

Glasanjem prisutnih Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

 
Ad 4 
Nadzorni odbor pismeno daje pozitivna mišljenja o oba izvješća. Glasanjem prisutnih 

Mišljenje je jednoglasno prihvaćeno. 

 
Ad 5 
P. Barišić predlaže da se na mjesto predsjednika u sljedećem dvogodišnjem mandatu 

ponovo izabere Milan Pelc. Nema drugih prijedloga. Prijedlog P. Barišića je usvojen 

jednoglasno i M. Pelc je izabran za predsjednika Kluba u narednom mandatu. Novi 

predsjednik zahvaljuje se na izboru i najavljuje da će se i dalje posvetiti aktivnostima 

Kluba i poziva sve članove da mu se u tome pridruže. 

 

Ad 6 
Tajnik kluba predlaže u ime dosadašnjeg UO članove UO u sljedećem dvogodišnjem 

mandatu. Predloženi su:  Valerije Vrček, Marina Ilakovac Kveder, Vlatko Previšić, Mile  

Ivanda, Pavo Barišić, Jasna Čapo, Svjetlan Lacko Vidulić i Ivo Barić. Nema drugih 

prijedloga. Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog.  

 

Ad 7 
Za članove nadzornog odbora u narednom mandatu predloženi su Zvonko Kovač, Ivan 

Malčić i Hrvoje Skenderović. Prijedlog je usvojen jednoglasno. 



 

Ad 8 
Otvara se rasprava o radu Kluba u sljedećem razdoblju. Naglasak je na animiranju novih, 

što kvalitetnijih prijava za Humboldtovu stipendiju. Na početku rasprave S. Barbarić ističe 

da bi buduća uprava bi trebala utvrditi koliko je članova Kluba aktivno, koliko ih želi biti 

članom, tko je umro od članova i slično. Prijedlog je da se razdvoji  popis svih onih koji su 

imali Humboldtove stipendije od  popisa stvarnih članova kluba. Predsjednik napominje da 

se redovito ažurira popis s novim članovima, i unose se promjena u vezi preminulih na 

osnovu raspoloživih informacija.  

Zatim se povela diskusija kako aktivirati članove, kako povećati broj prijava i stipendija. 

M. Pelc iznosi podatak da je od 1991. bilo 205 prijava, od toga 71 prihvaćena za stipendiju. 

Međutim, vidljivo je opadanje postotka dodijeljenih stipendija: od 2017. – 2021. bilo je 25 

aplikacija, dodijeljene su samo tri stipendije. I. Čatić je mišljenja da je slabija kvaliteta 

prijava posljedica opadanja kvalitete doktorskih radova. Akademik Budin vidi problem i u 

tome da su sada Zakladi neke druge zemlje u fokusu, manje razvijene od Hrvatske. J. Sorić 

ističe da je ovo predmet stalnih diskusija na sjednicama UO već niz godina. Treba 

potaknuti veće prijavljivanje i ukazati na komparativne prednosti Humboldtove stipendije i 

za kandidate i za njihove ustanove. U diskusiji je zaključeno da treba poticati što više 

kvalitetnih prijava, što će biti i jedna od aktivnosti Upravnog odbora u sljedećem razdoblju. 

Na kraju rasprave  I. Čatić zahvaljuje na prilici što je mogao voditi Skupštinu, zaključuje 

rad Skupštine i poziva na domjenak u susjednoj prostoriji. 

 

 

 

Zapisničar:      Ovjerovitelji zapisnika: 

 
H. Skenderović           

 

J. Sorić 

 

 
S. Lacko Vidulić 


