
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA PODJELU DRŽAVNIH 
NAGRADA ZA ZNANOST IZ REDA ISTAKNUTIH ZNANSTVENIH DJELATNIKA 

 
I. 

 
  Za članove Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost iz reda istaknutih 
znanstvenih djelatnika   i m e n u j u    s e: 
 
 prof. dr. sc. PETAR SELEM, redoviti profesor na Filozofskom fakultetu u                          

Zagrebu i predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora, 
 prof. dr. sc. IVAN PAVIĆ, redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u                      

Splitu i rektor Sveučilišta u Splitu,  
 prof. dr. sc. DRAGICA KOZARIĆ KOVAČIĆ, redovita profesorica na 

Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i redovita članica Hrvatske akademije 
medicinskih znanosti, 

 akademik MILAN MOGUŠ, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 
 prof. dr. sc. NADA ČIKEŠ-MIHELČIĆ, redovita profesorica na Medicinskom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 
 prof. dr. sc. KREŠIMIR PAVELIĆ, znanstveni savjetnik Instituta «Ruđer 

Bošković» i dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 
 prof. dr. sc. MARIO KOVAČ, sveučilišni profesor na Fakultetu za elektrotehniku i 

računarstvo Sveučilišta u Zagrebu,  
 prof. dr. sc. JOSIP BALOBAN, redoviti profesor na Katoličkom bogoslovnom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 
 prof. dr. sc. ANTUN TUCAK, redoviti profesor na Medicinskom fakultetu 

Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku,  
 prof. dr. sc. LUKA SOPTA, redoviti profesor na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u 

Rijeci, 
 prof. dr. sc. MARINA MILIČEVIĆ BRADAČ, redovita profesorica na  

Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 
 prof. dr. sc. MILJENKO GRGIĆ, redoviti profesor i dekan Umjetničke akademije 

Sveučilišta u Splitu.  
 

II. 
 

  Dosadašnjim članovima Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost iz reda 
istaknutih znanstvenih djelatnika prof. dr. sc. Petru Selemu, prof. dr. sc. Ivanu Paviću, prof. dr. sc. 
Dragici Kozarić Kovačić, akademiku Milanu Mogušu, akademiku Nenadu Cambiju, prof. dr. sc. Nadi 
Čikeš-Mihelčić, prof. dr. sc. Krešimiru Paveliću, prof. dr. sc. Mariu Kovaču, prof. dr. sc. Josipu 
Balobanu, prof. dr. sc. Antunu Tucaku, prof. dr. sc. Ljerki Schiffler i prof. dr. sc. Luki Sopti, protekom 
zakonskog roka, 30. travnja 2008. istekao je mandat člana Odbora za podjelu državnih nagrada za 
znanost.    
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

  U članku 15. Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost («Narodne novine», 
br. 108/95., 104/97. i 142/98.) propisano je da Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost 
sačinjavaju: predsjednik Hrvatskoga sabora, koji je ujedno i predsjednik Odbora, ministar znanosti i 
tehnologije i dvanaest članova iz reda istaknutih znanstvenih djelatnika koje na prijedlog ministra 
znanosti i tehnologije imenuje Hrvatski sabor. Mandat članova Odbora traje četiri godine.  
  U članku 1. Zakona propisano je da državne nagrade za znanost podjeljuje Republika 
Hrvatska za iznimno značajna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje 
znanstvenih spoznaja i za znatna ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada, koja su 
postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci.  



  U članku 13. i 14. Zakona propisano je da Odbor za podjelu državnih nagrada za 
znanost raspisuje natječaj za podjelu nagrada koje u ime Hrvatskoga sabora uručuje predsjednik 
Hrvatskoga sabora.     
  Odlukom o razrješenju i prestanku mandata članova Odbora za podjelu državnih 
nagrada za znanost i o imenovanju članova Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost iz reda 
istaknutih znanstvenih djelatnika koju je Hrvatski sabor donio 30. travnja 2004. za članove Odbora za 
podjelu državnih nagrada za znanost imenovani su: prof. dr. sc. Petar Selem, prof. dr. sc. Ivan Pavić, 
prof. dr. sc. Dragica Kozarić Kovačić, akademik Milan Moguš, akademik Nenad Cambi, prof. dr. sc. 
Nada Čikeš-Mihelčić, prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, prof. dr. sc. Mario Kovač, prof. dr. sc. Josip 
Baloban, prof. dr. sc. Antun Tucak, prof. dr. sc. Ljerka Schiffler i prof. dr. sc. Luka Sopta. 
  Obzirom da je članovima navedenog Odbora protekom zakonskog roka od 4 godine 
30. travnja 2008. istekao mandat, ministar znanosti, obrazovanja i športa kao ovlašteni predlagatelj, 
dopisom klasa: 021-13/08-06/17, urbroj: 533-12-08-0001, od 05. lipnja 2008., predlaže da se radi 
kontinuiteta rada za članove Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost iz reda istaknutih 
znanstvenih djelatnika imenuju dosadašnji članovi i to: prof. dr. sc. Petar Selem, redoviti profesor na 
Filozofskom fakultetu u Zagrebu i predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga 
sabora, prof. dr. sc. Ivan Pavić, redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u  Splitu i 
rektor Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Dragica Kozarić Kovačić, redovita profesorica na 
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i redovita članica Hrvatske akademije medicinskih 
znanosti, akademik Milan Moguš, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, prof. dr. sc. 
Nada Čikeš-Mihelčić, redovita profesorica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. 
sc. Krešimir Pavelić, znanstveni savjetnik Instituta «Ruđer Bošković» i dopisni član Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti, prof. dr. sc. Mario Kovač, sveučilišni profesor na Fakultetu za 
elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Josip Baloban, redoviti profesor na 
Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Antun Tucak, redoviti profesor 
na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i prof. dr. sc. Luka Sopta, redoviti 
profesor na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 
  Također predlaže i imenovanje dva nova člana Odbora i to: prof. dr. sc. Marinu 
Miličević Bradač, izvanredna profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. 
Miljenka Grgića, redovitog profesora i dekana Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu.  

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je  na 15. sjednici 
održanoj 19. lipnja 2008., raspravljao o navedenim prijedlozima te je u skladu s člankom 91. 
podstavkom 3., člankom 118. stavkom 2. i člankom 244. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno 
utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom  saboru. 
 
KLASA: 021-13/08-06/17 
URBROJ: 6521-18-08-02 
Zagreb, 19. lipnja 2008. 
 
 
 
 
   
 
 
 


