
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA  

ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT 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 OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA 

 

I. 

 

  U Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora za članove se imenuju: 

 

  MARIJA BUBAŠ 

  MARKO SLADOLJEV 

  DOROTEA PEŠIĆ - BUKOVAC 

    

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 88. 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 

obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora tri člana imenuju iz reda javnih, znanstvenih i stručnih 

djelatnika.  

 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: 

- Bekavac Ivan – osobna kandidatura 

- Blagojević Lidija – na prijedlog Udruge U ime obitelji, Udruge specijalne 

policije iz Domovinskog rata 

- Bubaš Marija – osobna kandidatura 

- Budimir Bernard – na prijedlog Košarkaškog kluba Dubrava 

- Bulić Željko – na prijedlog Udruge građana „Hrvatsko navijačko 

veleposlanstvo – Mi Hrvati“ 

- Drmić Kunić Anica – na prijedlog Instituta za javnu upravu 

- Dujić Ivan – na prijedlog predsjednika Hrvatskog školskog sportskog saveza 

- Đujić Saša – osobna kandidatura 

- Fortuna Višnja – na prijedlog Matice umirovljenika Hrvatske 

- Gamulin Toni – na prijedlog Sveučilišta u Splitu 

- Jurić Tado – na prijedlog Domovinskog pokreta 

- Korać Graovac Aleksandra – na prijedlog Pravnog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

- Kovačić Marko – na prijedlog Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, 

Hrvatskog sociološkog društva, Hrvatskog politološkog društva, GOOD 

inicijative 

- Kraljević Mislav – osobna kandidatura 

- Madžar Tomislav – osobna kandidatura 

- Malbašić Ivan – na prijedlog Udruge obitelji s troje ili više djece 

- Marinović Antea – osobna kandidatura 

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

iz Domovinskog rata 

- Matejčić Marinella – na prijedlog Udruge za ljudska prava i građansku 

participaciju PaRiter, Centra za nenasilje i ljudska prava – SOS Rijeka, Udruga 

roditelji u akciji RODA 

- Miočić Stošić Ivica – na prijedlog Tomislava Paškvalina, dipl. iur. 



- Mlinarić Luka – na prijedlog Udruge U ime obitelji, Udruge specijalne policije 

iz Domovinskog rata  

- Nekić Joso – osobna kandidatura 

- Novosel Karlo – na prijedlog Udruge U ime obitelji, Udruge specijalne policije 

iz Domovinskog rata   

- Ožegović Ivana – na prijedlog Udruge Glas poduzetnika 

- Pačić – Turk Ljiljana – na prijedlog Rektorskog zbora Republike Hrvatske i 

Hrvatskog katoličkog sveučilišta 

- Pavković Tomislav – na prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

- Pešić – Bukovac Dorotea – na prijedlog Zajednice sportova Grada Rijeke 

Riječki sportski savez, Zajednice sportova Primorsko – goranske žuanije 

- Petrović Maja – na prijedlog Akademske zajednice „Dr. Ante Starčević“ 

Požeško – slavonske županije 

- Pezer Martina – na prijedlog Instituta za javne financije 

- Piližota Boris – osobna kandidatura 

- Popov Matea – osobna kandidatura i na prijedlog Udruge Dugine obitelji 

- Požega Željko – na prijedlog Ekonomskog fakulteta u Osijeku 

- Ređep Ronald – osobna kandidatura 

- Sabo Snježana – na prijedlog Češke osnovne škole J.A.Komenskog, Daruvar 

- Sladoljev Marko – na prijedlog Mosta nezavisnih lista 

- Slijepčević Saftić Vanja – osobna kandidatura 

- Sporiš Maja – osobna kandidatura 

- Sušac Filip – na prijedlog Hrvatskog veslačkog kluba „Vukovar“ 

- Šimac Bonačić Tatjana – osobna kandidatura i na prijedlog Hrvatskog 

logopedskog društva, Zagreb, Udruge „Poseban prijatelj“, Dubrovnik, Opća 

bolnica Dubrovnik – Odjel za pedijatriju 

- Šlezak Hrvoje – osobna kandidatura i na prijedlog Udruge GROZD 

- Štambuk Ana – na prijedlog Znanstveno nastavnog vijeća Pravnog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

- Šterc Stjepan – na prijedlog Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 

- Šušnjar Tomislav – osobna kandidatura 

- Tomić Anđelka – osobna kandidatura 

- Tomljenović Ivan – osobna kandidatura 

- Ždravac Branimir – osobna kandidatura 

 

        

Sukladno navedenom Odbor je utvrdio da se u Odbor za obitelj, mlade i sport 

Hrvatskoga sabora predlažu imenovati: Marija Bubaš, Marko Sladoljev i Dorotea Pešić – Bukovac. 

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 88., 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: 021-13/21-07/16 

URBROJ: 6521-18-21- 

Zagreb, 28. siječnja 2021. 

 




