
 

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I PRESTANKU 

MANDATA PREDSJEDNICE ODBORA „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ 

 

 

 Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 

85/10. - pročišćeni tekst i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Hrvatski sabor 

je na sjednici održanoj ___________2020. godine donio 

 

 

 

ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I PRESTANKU MANDATA 

PREDSJEDNICE ODBORA „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ 

 

 

  

I. 

   

  Za predsjednicu Odbora „Nagrade Ivan Filipović“ imenuje se 

 

 

  dr. sc. VESNA BEDEKOVIĆ, predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i 

kulturu Hrvatskoga sabora. 

 

 

II. 

 

Dr. sc. IRENI PETRIJEVČANIN VUKSANOVIĆ, dosadašnjoj predsjednici  

Odbora „Nagrade Ivan Filipović“ mandat je prestao 22. srpnja 2020. 

 

 

 

III. 

 

Ova odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu danom 

donošenja. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Uz točku I. i II.    

 

  U članku 1. i 2. Zakona o "Nagradi Ivan Filipović" ("Narodne novine", br. 61/91. 

i 149/09. – u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da „Nagradu Ivan Filipović" dodjeljuje RH za 

značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti te da se nagrada dodjeljuje kao godišnja 

nagrada i kao nagrada za životno djelo.  

  U članku 6. Zakona propisano je da nagradu dodjeljuje Odbor „Nagrade Ivan 

Filipović" na prijedlog komisija koje osniva Odbor. Odbor ima devet članova, predsjednika i 

članove imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od dvije godine.  

  Odlukom o imenovanju predsjednice i članova Odbora i prestanku mandata 

predsjednice i članova Odbora „Nagrade Ivan Filipović“ („Narodne novine“, br. 54/20.)  za 

predsjednicu Odbora »Nagrade Ivan Filipović« imenovana je dr. sc. Irena Petrijevčanin 

Vuksanović, a za članove u navedeni Odbor imenovani su: prof. dr. sc. Jasna Krstović, Josip 

Ivoš, mag. philol., germ. et mag. hist., Valerija Turk-Presečki, dipl. povjesničarka, Sunčica 

Findak, dipl. pedagoginja, Ratko Višak, prof., Majda Tometić, prof., doc. dr. sc. Daliborka 

Luketić i Jasenka Đenović, dipl. pedagoginja. 

  Dr. sc. Ireni Petrijevčanin Vuksanović dosadašnjoj predsjednici Odbora 

„Nagrade Ivan Filipović“ mandat je prestao dana 22. srpnja 2020., sukladno članku 10. stavku 

5. Poslovnika Hrvatskoga sabora, a svim ostalim članovima Odbora mandat traje do 30. 

travnja 2022. 

  Predsjednik Hrvatskoga sabora uputio je Odboru za izbor, imenovanja i upravne 

poslove Hrvatskoga sabora Prijedlog za imenovanje predsjednika Odbora „Nagrade Ivan 

Filipović“, KLASA: 021-13/20-06/18, od 1. listopada 2020., koje je predsjedniku Hrvatskoga 

sabora uputilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja obzirom da je dosadašnjoj predsjednici 

Odbora „Nagrade Ivan Filipović“ mandat prestao 22. srpnja 2020. Klub zastupnika HDZ- a 

dopisom od 16. listopada 2020. predložio je Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove 

Hrvatskoga sabora da se na navedenu dužnost imenuje zastupnica dr. sc. Vesna Bedeković, 

predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora.   

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 6. 

sjednici održanoj 16. listopada 2020., nakon rasprave, u skladu s člankom 105., stavkom 1., 

podstavkom 2., člankom 161. stavkom 1. i člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora 

jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   

 

 

Uz točku III. 

 

Određuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke. 

 

KLASA: 021-13/20-06/18 

URBROJ: 6521-18-20-03 

Zagreb, 16. listopada 2020. 


