
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA 

ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU 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 OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA  

 

I. 

 

 

  U Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora za članove se imenuju:    

 

  BRANKO PETRINEC 

  SANJA PUTICA 

  DIJANA VICAN 

ANTE RONČEVIĆ 

  MARIJA LUGARIĆ 

  VALTER BOLJUNČIĆ 

   

 

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 98. 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 

obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora šest članova imenuje i to: dva iz područja znanosti, 

dva iz područja obrazovanja i dva iz područja kulture. 

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:  

   

- Bačeković – Mitrović Davorka – osobna kandidatura 

- Bagarić Lidija – osobna kandidatura 

- Bilić Jakov – na prijedlog Gradskog dramskog kazališta Gavella, Gradskog 

kazališta Trešnja Zagreb, Gradskog kazališta Žar ptica, kazališta Marina Držića 

Dubrovnik, Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci, Gradskog kazališta 

Požega, Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku 

- Blagojević Lidija – na prijedlog Udruge U ime obitelji i Udruge specijalne policije 

iz Domovinskog rata 

- Boljunčić Valter – na prijedlog Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Kazališta Dr. 

INAT 

- Boras Damir – na prijedlog Rektorskog zbora Republike Hrvatske 

- Bosanac Slobodan – na prijedlog Davida Smitha (ravnatelja IRB), Mile Ivande 

(voditelja Centra izvrsnosti napredni materijali), Mislava Balkovića (dekana VU 

Algebra), Mirka Planinića (dekana PMF-a Sveučilišta u Zagrebu) 

- Bručić Zoran – osobna kandidatura 

- Čižmešija Mirjana – na prijedlog Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu         

- Dadić Mario – osobna kandidatura 

- Dobrovšak Ljiljana – na prijedlog Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar 

- Dujić Ivan – na prijedlog predsjednika Hrvatskog školskog sportskog saveza 

- Dumančić Kosjenka – na prijedlog Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

- Ercegović Kristina – na prijedlog Udruge Glas poduzetnika 

- Florijančić Tihomir – na prijedlog Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek 

Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 

- Friganović Adriano – na prijedlog Hrvatskog nacionalnog saveza sestrinstva, 

Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i 

transfuzije, Alumni klub Zdravstvenog veleučilišta, Udruge Pozitiva 

- Glavaš Jerko – na prijedlog Ekonomskog fakulteta Sveučilišta J.J.Strossmayera u 

Osijeku 

- Grđan Zdravka – osobna kandidatura 

- Grubišić Ksenija – na prijedlog Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 



- Halassy Beata – na prijedlog Udruge U ime obitelji i Udruge specijalne policije iz 

Domovinskog rata 

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

Ekonomski fakultet Zagreb, Hrvatske strukovne udruge eksperata i sudskih 

vještaka, Zagreb 

- Hrkač Mirko – na prijedlog Svjetlane Marijon, Udruge za promicanje kvalitetnog 

obrazovanja mladih s invaliditetom „Zamisli“, predsjednice, Nikole Glibo, 

UP2DATE, Centra za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja, 

predsjednik, Denisa Marijon, Hrvatskog saveza udruga za mlade i studente s 

invaliditetom „SUMSI“, predsjednik 

- Hrvatić Neven – na prijedlog Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 

- Jaković Božidar – na prijedlog Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

- Jovanović Željko – osobna kandidatura 

- Jugo Damir – na prijedlog Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, 

Hrvatske udruge poslodavaca, Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski 

manadžment 

- Jurčević Marinko – osobna kandidatura 

- Jurišić Mladen – osobna kandidatura i Fazos 

- Kraljević Mislav – osobna kandidatura 

- Kršul Dora – na prijedlog Hrvatskog novinarskog društva 

- Lederer Ana – osobna kandidatura 

- Lesinger Gordana – osobna kandidatura 

- Lörincz Josip – osobna kandidatura 

- Lucić Vrdoljak Ana – na prijedlog Upravnog vijeća Instituta za medicinska 

istraživanja medicine rada prof. dr. sc. Stipan Jonjić, predsjednik UV, prof. dr. sc. 

Nada Čikeš, zamjenica predstojnika UV, Božo Pavičin, član UV, dr. sc. Nevenka 

Kopjar, član UV, Branka Roić, dipl. oecc., član UV 

- Lugarić Marija – osobna kandidatura 

- Madžar Tomislav – osobna kandidatura 

- Martinović Klarić Irena – na prijedlog akademika Daria Vretenara, predsjednika 

Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost 

- Matanovac Vučković Romana – na prijedlog Pravnog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

- Mencer Ivan – osobna kandidatura uz preporuku akademika Ivice Kostovića 

- Mezak Matijević Mirela – osobna kandidatura 

- Milotić Ivan – na prijedlog RRiF Visoke škole za financijski menadžement 

- Miljak Toni – osobna kandidatura 

- Nekić Joso – osobna kandidatura 

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

- Petrinec Branko – osobna kandidatura 

- Pijaca Plavšić Eli – na prijedlog Upravnog odbora Forum za slobodu odgoja, 

GOOD inicijative – neformalne inicijative 50 organizacija članica 

- Prevšić Vlatko – osobna kandidatura 

- Putica Sanja – osobna kandidatura 

- Rončević Ante – osobna kandidatura 

- Sladoljev Marko –  na prijedlog Mosta nezavisnih lista 

- Sučić Goran – na prijedlog Zajednice tehničke kulture Grada Splita 

- Šlezak Hrvoje – osobna kandidatura i na prijedlog Udruge GROZD 

- Tadić Tonči – osobna kandidatura 

- Tafra Emil – osobna kandidatura 

- Tanjić Željko – na prijedlog Hrvatskog katoličkog sveučilišta  

- Tomić Damir – na prijedlog Hrvatske zajednice tehničke kulture 

- Tomljenović Ivan – osobna kandidatura 

- Vican Dijana – na prijedlog Rektorskog zbora Republike Hrvatske 

- Višić Hrvoje – osobna kandidatura 



- Vretenar Dario – na prijedlog Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

- Zoričić Filip – na prijedlog Hrvatske Udruge poslodavaca u obrazovanju 

Sukladno navedenom Odbor je utvrdio da se u Odbor za obrazovanje, znanost i 

kulturu Hrvatskoga sabora predlažu imenovati: Branko Petrinec, Sanja Putica, Dijana Vican, Ante 

Rončević, Marija Lugarić i Valter Boljunčić. 

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 98., 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: 021-13/21-07/20 

URBROJ: 6521-18-21- 

Zagreb, 28. siječnja 2021. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 




