


VL.ADA R.EPUELIKE XIRVA.TSKE

KLASA: 022-03121-06101
URBROJ: 50301-15128-21-03

Zagteb, 4. veljače 202I.

PREDMET: a)
b)

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Nacionalnog vijeća za sport
Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća za sport

odredbom članka 4. stavka L Zakona o spotlu (''Narodne novine'', br. 71106.,
I24ll0', Iz4lll., 86/t2., 94lI3.,85/15., 19116. _ ispravak, g8ll9., 47l2O. i 77l2O.), utvrđeno je da
Nacionalno vijeće za sport ima predsjednika i dvanaest članova koje imenuje i razrješava Hrvatski
sabor, i to predsjednika i šest članova na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, tri člina na prijedlog
Hrvatskog olimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskog paraolimpijskog odbora,
jednog člana na prijedlog Hrvatskog sportskog saveza gluhih i jednog člana na prijedlog
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U smislu odredbe stavka 2. citiranog članka, Hrvatski sabor svake đvije godine
imenuje po šest članova Nacionalnog vijeća za sport, a predsjednika imenuje svake četiri gođine.

Sukladno navedenome, Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 15. veljače 2Ot9.
donio odluku o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za sport, kojom su
predsjednica i šest članova Nacionalnog vijeća za sport imenovani na mandat oa oetiri godine, dok
su preostalih šest članova Nacionalnog vijeĆa za sport imenovani na mandat od dvije godine.

Kako šestorici dosadašnjih članova Nacionalnog vijeća za sport dana 15. veljače
202l ' istječe mandat od đvije godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. ve[ače
202L utvrdila Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Nacionalnog vijeća za spot1,žbog isieka
manđata, koji u prilogu dostavljamo. Radi se o jednom članu imenovanom na prijedlog Vlade
Republike Hrvatske, dva člana imenovana na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odboia,ie polednom
članu imenovanom na prijedlog Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Hrvatškog sportsko g saveza
gluhih i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagtebu.

Na istoj sjednici, Vlada Republike Hrvatske je, na temelju provedenog postupka
po objavljenom javnom pozivu, utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju člana Nacionalnog vijeea
za sport, kojeg predlaŽe Vlada Republike Hrvatske.

Ujedno, Vlada Republike Hrvatske prosljeđuje i prijedloge za imenovanje
preostalih pet članova Nacionalnog vijeća za sport koje, suk1adno ođre-dbi članka 4' stavka 1.
Zakona o sportu, predlaŽu ovlašteni predlagatelji.
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Sukladno navedenome, Vlada Republike Hrvatske u prilogu dostavlja cjeloviti
Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća ,u- 

"poi, 
kao i pripaoa3ueu

dokumentaciju.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i
njegovih radnih tijela, Vlada je odredila ministricu t.ltizma i sporta dr. sc' Nikolinu Brnjal i drŽavne
tajnike Sandru Herman, Tončija Glavinu i Tomislava Družaka.

Prilog: svezak

JEDNIK

Plenković



PRIJEDLOG

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske (''Narodne novine'', br' 85/10. -
pročišćeni tekst i 5lI4. _ odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 4. stavka 7 ' Zakona o
sportu ("Narodne novine", br.7I106., 1241I0., 1241II.,86112.,94113.,85/15., pl16. - ispravak,
98119., 47120. i 77 120.), Hrvatski sabor donosi

ODLUKU

o RAZRJnŠrN.ru DIJELA ČLnNovn
NACIONALNoG VIJEĆA ZA SPORT

Razrješuje se ANTE BAKOVIĆ duŽnosti člana Nacionalnog vijeća za spor1, na koju je
imenovan na prijedlog Vlade Republike Ht'vatske, s danom 1 5 ' veljače 202I., zbog išteka mandata'

II

Razrješuju se dužnosti članovi Nacionalnog vijeća za sport, na koju su imenovani na
prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, s danom 15' veljače 2O2L, zbog isteka mandata:

- MAzuo MEŠTROVIĆ
- TOMISLAV GRAHOVAC.

Razrješuje se RATKO KOVAČIĆ duŽnosti člana Nacionalnog vijeća za sport, na koju je
imenovan naprijedlog Hrvatskog paraolimpijskog odbora, s danom 15. veljače 2Oi1., zbog isteia
mandata.

Razrješuje se MARIJO r.uŠtĆ dužnosti člana Nacionalnog vijeĆa za sport, na koju je
imenovan na prijedlog Hrvatskog sportskog saveza gluhih, s danom 15' veljače 2027', zbogištet<a
mandata.

I.

ilI.

IV
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Razrješuje se dr' sc' TOMISLAV KRISTIČEVIĆ duŽnosti člana Nacionalnog vijeća za
spott, na koju je imenovan na prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, s danom i5.
veljače 202I., zbog isteka mandata'

KLASA:
URBROJ

Zagreb,

PREDSJEDNIK
HRVATSKOGA SABORA

Gordan Jandroković



PRIJEDLOG

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske (''Narodne novine'', br. 85/10.
pročišćeni tekst i 5lI4. _ odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 4. stavka 7. Zakona o
spottu ("Narodne novine", br.7I106., 1241I0., 1241II.,86112.,94113.,85/15., 19l16. - ispravak,
98119., 47120, i 77 120.), Hrvatski sabor donosi

ODLUKU

o IMENOVANJU DIJELA čLnNova
NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT

Članom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, imenuje se
ANTE BAKOVIĆ, s danom 16. veljače ž)zl,na mandat od četiri go_dirr"'

Članovima Nacionalnog vijeća za sport' na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, s
danom 16. veljače 202L, na mandat od četiri godine, imenuju se:

TOMISLAV GRAHOVAC
MAzuO VUKOJA.

I.

il.

ilI

Članom Nacionalnog
imenuje se RATKo KOVAČ

vIjeĆa za sport, na prijedlog Hrvatskog paraolimpijskog odbora,
IC, s danom 16. veljače 202L, na mandat od četiri godine'

IV

Članom Nacionalno g vijeća za sport, na prijedlog Hrvatskog sportsko g saveza gluhih,
imenuje se OLIVER LUŠIĆ, s danom 16_veljače iožt.,na mandat od četiri godine.
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Članom Nacionalnog vijeća za sporl, na
Zagrebu, imenuje se dr. sc. TOMISLAV KRISTI
četiri godine.

KLASA:
URBROJ:

Zagreb,

prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
CEVIC, s danom 16. veljače 202L, na mandat od

PREDSJEDNIK
HRVATSKOGA SABORA

Gordan Jandroković
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KANDIDATI TEMELJEM JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA
JEDNoG člaNn NACIoNALNoG vr.rnĆa ZA SPoRT

Ime i prezime kandidata Prijava
pristigla, dana

1 Ante Baković, ing. 18.12.2020

InŽenj er želj ezničkog prometa

Predsj ednik Hrvatsko g odboj kaško g

saveza

Član Skupštine Hrvatskog
olimpijskog odbora

2.
Erazmo Maršanić,

univ.bacc.cin.
22.12.2020

Stručni prvostupnik trenerske struke
(trener plivanja)

Glavni trener i predsjednik Plivačkog
kluba Orka

a
J Dragutin Karlo Poljak 23.12.2020.

Strojarsko tehnička škola,
umirovljenik

Nogometni sudački kontrolor (20
godina na listi UEFA kontrolora)

4
Klaudija Bubalo,

mag.cin
28.12.2020

Magistar kineziologij e

Direktorica RK Lokornotiva

Dugo godišnj a profesionalna
rukometašica i hrvatska

reprezentativka

5 Jurica Topić
29.12.2020.

(poslano u roku,
24.r2.2020)

Sanitarni inspektor - Medicinski
fakultet, VŠS

Predsjednik i trener plivanja u PK
roŠr sptit



Ime i prezime
kandidata PREDLAGATELJ

1

Tomislav
Grahovac,
dipl.oecc

HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR
Trg Krešimira Ćosića !1,Zagreb

diplomirani pravnik
odvjetničko društvo Grahovac, Horvat,

Žaper. d.o.o.
predsjednik Hrvatskog rukometno g saveza

predsj ednik or ganizacilskog odbora
Europskog rukometnog prvenstva 20 I 8,

godine

2
Mario Vukoja,
univ.bacc.cin.

HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR
Trg Krešimira Ćosića 11,Zagreb
Stručni prvostupnik trenerske struke

Potpredsjednik Hrvatskog gimnastičkog
saveza

Potpredsjednik Tehničkog odbora muške
sportske gimnastike _ Europska gimnastička

federacija
Potpredsj ed nik Zaj edni ce sportskih udruga i

sav eza međimurske županij e
Voditelj Nacionalnog gimnastičkog centra

Sportski direktor gimnastičkog kluba
Marijan Zadravec Macan

J
Ratko Kovačić,

dipl.oec.

HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI
ODBOR

Savska cesta 137, 10000 Zagreb
Diplomirani ekonomist

Predsj ednik Hrvatsko g paraolimpij sko g

odbora
Pomoćnik pročelnice za zdravstvo, socijalnu

zaštitu i umirovlj enike u Bj elovarsko-
bilogorskoj županiji

Predsjednik i član Upravnog vijeća Ustanove
za profesionalnu rehabilitaciju i

zapošljavanje osoba s invaliditetom Suvenir
Nova Sirač

Dugogodišnji aktivni natjecatelj u stolnom
tenisu

4 Oliver Lušić

HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ
GLUHIH

Maksimirska 51 a, Zagreb
Predsjednik Hrvatskog sportskog saveza

gluhih



Glavni koordinator za hrvatsku
rcprezentaciju gluhih u rukometu

Profesionalni rukometaš

5

izv. prof. dr. sc.
Tomislav

Krističević

Sveučilište u Zagrebu, KINEZIOLOSKI
FAKULTET

Horvaćanski zavoj 1'5, Zagreb
Dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u

Zagrebu
Predsj ednik Hrvatskog atletskog sav eza

osoba s invaliditetom
Predsjednik odbora DrŽavne nagrade za

sport,,Franjo Bučar"
Sveučilišni profesor

Sudjelovao u izradi 5O-ak znanstvenih
radova

Posebni savjetnik za sport u MZOS 2016.
godine

Član Izvršnog odbora Hrvatskog
paraolimpij skog odbor a 2018. godine
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