
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA 

ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA 

 

 

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 ___________2021. godine donio 

 

 

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA 

ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA 

 

I. 

 

  U Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora za članove se 

imenuju: 

 

  ALEKSANDAR MILOŠEVIĆ 

  OLIVER MATIJEVIĆ 

  DAMIR TOMIĆ 

  NEVEN BOSILJ   

  ĐURĐICA KLANCIR LADIŠIĆ 

ANTO MIKIĆ 

 

          

 

II. 

 

  Imenovani članovi stupaju na dužnost s danom 1. veljače 2021. 

 

 

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 111. Poslovnika Hrvatskoga sabora ("Narodne novine", br. 81/13., 113/16., 

69/17., 29/18., 53/20. i 123/20. - u daljnjem tekstu: Poslovnik) propisano je da se u Odbor za 

informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora šest članova imenuje i to: dva iz medija, dva 

iz znanosti i dva iz udruga. 

U članku 57. Poslovnika stavku 4., 5. i 6. propisano je da postupak imenovanja 

članova odbora započinje objavljivanjem javnog poziva za predlaganje kandidata. U tom pozivu 

određuje se rok za podnošenje prijedloga. Kandidate mogu predložiti stručne institucije, stručne 

udruge, udruge civilnog društva kao i pojedinci.  

Javni poziv za predlaganje kandidata upućuje Odbor za izbor, imenovanja i upravne 

poslove.  

Na temelju odabira kandidata Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavlja 

Saboru prijedlog odluke o imenovanju članova radnog tijela. 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je sukladno 

odredbama Poslovnika Hrvatskoga sabora raspisao javni poziv za podnošenje prijedloga za 

imenovanje članova radnih tijela Hrvatskoga sabora. Javni poziv objavljen je u „Narodnim novinama“, 

br. 111/20. od 14. listopada 2020. i na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora 14. listopada 2020. 

U javnom pozivu pozvani su svi ovlašteni predlagatelji sukladno Poslovniku 

Hrvatskoga sabora da Odboru u roku od 15 dana od dana objave istog u „Narodnim novinama“ 

dostave svoje prijedloge. 

  U Odbor su zaprimljeni sljedeći pravodobni i potpuni prijedlozi: 

 

- Balabanić Ivan – na prijedlog Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 

- Bosilj Neven – osobna kandidatura 

- Čokolić Krešimir -  na prijedlog Udruge Hrvatski novinari i publicisti (HNIP)  

- Doolan Milly Antonia – na prijedlog Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju 

- Đaković Tina – na prijedlog Kuće ljudskih prava, Zagreb 

- Hrestak Denis – osobna kandidatura i na prijedlog prof. dr. sc. Mirjane Pejić Bach, 

Ekonomski fakultet Zagreb, Hrvatske strukovne udruge eksperata i sudskih 

vještaka, Zagreb 

- Karačić Jasna – na prijedlog Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata i 

International Counicl of The Patient Ombudsman  

- Klancir Ladišić Đurđica – na prijedlog Hrvatskog novinarskog društva 

- Lesinger Gordana – osobna kandidatura 

- Lisičar Hrvoje – na prijedlog Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

- Lörincz Josip – osobna kandidatura 

- Marinović Antea – osobna kandidatura 

- Markić Željka – na prijedlog Udruge U ime obitelji, Udruge specijalne policije iz 

Domovinskog rata 

- Markuš Tina – osobna kandidatura 

- Matanovac Vučković Romana – na prijedlog Pravnog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

- Matijašević Andrej – na prijedlog Hrvatske izvještajne novinske agencije 

- Matijević Oliver – na prijedlog Demokratske zajednice Mađara Hrvatske 

- Mikić Anto – na prijedlog Hrvatskog katoličkog sveučilišta     

- Milošević Aleksandar – na prijedlog Documenta – Centra za suočavanje s 

prošlošću 

- Milotić Ivan – na prijedlog RRIF Visoke škole za financijski menadžment 

- Mrvac Nikola – na prijedlog Rektorskog zbora Republike Hrvatske 

- Munivrana Vajda Maja – na prijedlog Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

- Oreščanin Dražen – na prijedlog Udruge Glas poduzetnika 

- Pejić Bach Mirjana – na prijedlog Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 



- Peranić Zvonimir – na prijedlog intendanta HNK u Splitu Srećka Šestana 

- Popović Helena – na prijedlog Odsjeka za sociologiju, Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

- Poslon Luka – na prijedlog Svjetskog saveza mladih Hrvatske 

- Romac Denis – na prijedlog Hrvatskog novinarskog društva 

- Sladoljev Marko -  na prijedlog Mosta nezavisnih lista 

- Šehović Nadia – na prijedlog Udruge Pozitiva  

- Tomić Damir – na prijedlog Hrvatske zajednice Tehničke kulture 

- Tomljenović Ivan – osobna kandidatura 

- Udiljak Marija – osobna kandidatura i na prijedlog Udruge likovnih umjetnika 

Akademija –ART 

        

Sukladno navedenom Odbor je utvrdio da se u Odbor za informiranje, informatizaciju 

i medije Hrvatskoga sabora predlažu imenovati: Aleksandar Milošević, Oliver Matijević, Damir 

Tomić, Neven Bosilj, Đurđica Klancir Ladišić i Anto Mikić.     

Propisuje se da imenovani članovi Odbora stupaju na dužnost s danom 1. veljače 

2021. 

  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 8. sjednici 

održanoj 28. siječnja 2021. u skladu s člankom 111., člankom 105. stavkom 1. podstavkom 3., 

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: 021-13/21-07/23 

URBROJ: 6521-18-21- 

Zagreb, 28. siječnja 2021.  




