
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA 
ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA 

 
I. 
 

  U Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora  i m e n u j u  s e   
za članove: 
 

 iz medija  
  JELENA BERKOVIĆ, 
  IVAN UGRIN,  
 
  iz znanosti 
  dr. sc. DAMIR BORAS, 
  dr. sc. NADA ZGRABLJIĆ ROTAR, 
 
  iz udruga  
  ĐOKO MALINIĆ, 
  DRAGUTIN VESELČIĆ. 
       

II. 
 

  Imenovani  članovi stupaju na dužnost s danom 15. rujna 2008. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

  U članku 54. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 6/02.-pročišćeni 
tekst, 41/02., 91/03., 58/04. i 39/08.) propisano je da radno tijelo Sabora može na sjednice pozivati 
javne, znanstvene i stručne djelatnika i druge osobe radi pribavljanja njihova mišljenja o pitanjima o 
kojima se raspravlja na sjednici.  

U radna tijela može se imenovati, ako Poslovnikom nije drukčije određeno, do šest 
javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika koji imaju sva prava člana radnog tijela, osim prava 
odlučivanja.  

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 upućuje 
Saboru na donošenje prijedlog odluke o imenovanju članova odbora. 

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 „Vjesniku“ od 05. 
svibnja 2008. u „Narodnim novinama“, br. 51/08. od 05. svibnja 2008.  i na internet stranicama 
Hrvatskoga sabora 05. svibnja 2008. 

U javnom pozivu pozvani su svi ovlašteni predlagatelji sukladno Poslovniku 
Hrvatskoga sabora te stručne institucije, stručne udruge, udruge civilnog društva kao i pojedinci da 
Odboru u roku od 15 dana od dana objave istog, na adresu Trg sv. Marka 6, 10000 Zagreb, dostave 
obrazloženi prijedlog, životopis i dokaz o nekažnjavanju kandidata kojeg predlažu za člana u određeno 
radno tijelo Hrvatskoga sabora. 
  U članku 99. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da se u Odbor za 
informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora 6 članova može imenovati i to: dva iz 
medija, dva iz znanosti i dva iz udruga. 
 

 



U Odbor su zaprimljeni sljedeći prijedlozi: 
- Hrvatska radio televizija – ogranak malih redakcija - Branko Vukšić, novinar,  
- Hrvatsko novinarsko društvo - Jelena Berković, urednica i novinarka aktualno – političke 

redakcije Radija 101 i predsjednica ogranka HND – a Radija 101,  
- Hrvatska obrtnička komora - Nenad Šepak, predsjednik Odbora za informiranje Hrvatske 

obrtničke komore,  
- Sveučilište u Zadru - dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar, zamjenica pročelnika Odjela za 

informatologiju i komunikologiju,  
- Hrvatska udruga poslodavaca - Ivica Mudrinić, predsjednik Uprave Hrvatskih 

telekomunikacija d. d.,  
- Ivan Ugrin, novinar i publicist, predsjednik Nezavisnog sindikata „Slobodna dalmacija“, član 

Središnjeg odbora Nezavisnih hrvatskih sindikata, član Matice Hrvatske,  
- Leksikografski zavod Miroslav Krleža - prof. dr. sc. Damir Boras, redoviti profesor na 

Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 
potpredsjednik Znanstvenog vijeća Leksikografskog Zavoda Miroslav Krleža,  

- Nacionalna udruga televizija - Dragutin Veselčić, direktor Vinkovačke televizije,  
- Nemeza – udruga za razvoj neprofitnih medija - Nebojša Gladović, zaposlen na HRT – u kao 

pomoćnik Rukovoditelja RJ marketing i pristojba za praćenje i provedbu EU regulative na 
području oglašavanja,  

- Istarska akademija znanosti i kulture - Đoko Malinić, novinar „free lancer“,  
- Hrvatska sekcija „Audio engineering society-a“ - prof. dr. sc. Siniša Fajt, viši znanstveni 

suradnik, izvanredni profesor na Fakultetu elektronike i računarstva u Zagrebu, fakultetski 
savjetnik za studentsku sekciju AES – HR,  

- Nacionalni mjesečnik „Imperial“ - Branko Šerić, novinar, urednik u nac. mjesečniku 
„Imperial“, član Hrvatskog komunikološkog društva, licencirani sudski vještak za 
razrješavanje medijskih sporova,  

- Hrvatsko društvo za zaštitu i promicanje ljudskih prava i Udruga „Hrvatska riznica“ - mr. sc. 
Damir Jukica, magistar informacijskih znanosti, umirovljenik, dopredsjednik Društva za 
zaštitu i promicanje ljudskih prava,  

- Udruga „B. a. B. e. – Grupa za ženska ljudska prava“ - Suzana Kunac, koordinatorica 
programa Edukatorine, asistentica na Studiju medija i kulture društva Sveučilišta u 
Dubrovniku,  

- Društvo nezaposlenih Hrvatske uz pismo potpore zastupnice Ivane Sučec Trakoštanec, prof. 
dr. sc. Nenada Zakošeka i prof. dr. sc. Vlatka Cvrtile s Fakulteta političkih znanosti - Tajana 
Radić, dipl. politologinja,  

- Udruga mladih „Atlas“ uz pismo potpore Zajednice udruga naseljenika Hrvatske, Mrerža 
mladih Hrvatske, Foruma udruga Šibensko – kninske i Zadarske županije - Paško Ivanović, 
student, predsjednik udruge mladih „Atlas“, član odbora projekata UNDP Hrvatska, vijećnik 
općinskog vijeća Općine Kistanje, vanjski suradnik Gradskog poglavarstva Grada Knina,  

- Institut za javnu upravu Zagreb - dr. sc. Alen Rajko, pročelnik Službe za upravni razvitak 
Grada Opatije,  

- Građanska inicijativa saveza civilnih udruga: Udruga „Bosanskohercegovački Hrvati“, Udruga 
„Hrvatski zbor“, Udruga „Macelj 1945.“ - Tomislav Nürnberger, ing. matematike, 
umirovljenik,  

- Građanska inicijativa saveza civilnih udruga: Udruga „Bosanskohercegovački Hrvati“, Udruga 
„Hrvatski zbor“, Udruga „Macelj“ - Damir Borovčak, dipl. ing., uređuje i vodi emisiju „Vjera 
u sjeni politike“,  

- Savez Nijemaca i Austrijanaca Hrvatske – Centrala Osijek – uz pismo potpore novina „die 
Glocke“, dramske grupe „Zauberer“, Udruge „Essegg“, „Akademskog kluba“ i Udruge 
„Kranz“ - Zdenko Janz, član i osnivač Saveza Nijemaca i Austrijanaca Hrvatske, Centrala 
Osijek,  

- Hrvatska udruga radija i novina - Ivan Butković, predsjednik Hrvatske udruge radija i novina, 
vlasnik poduzeća Informativni centar Bjelovar d. o. o., vlasnik poduzeća Multimedijalni 
izdavački centar,  



- Vijeće za poštanske usluge i samostalan prijedlog uz pismo potpore Instituta za javnu upravu - 
Nedjeljko Đerek, dipl. iur., umirovljenik,       

- Udruga „Gornji grad“ - mr. sc. Tatjana Holjevac, dipl. ing., predsjednica Gradske skupštine 
Grada Zagreba. 

 
  Odbor je na sjednici o navedenim prijedlozima proveo raspravu i nakon rasprave 

pristupio pojedinačnom glasovanju te je utvrdio da se u Odbor za informiranje, informatizaciju i 
medije Hrvatskoga sabora predlaže imenovati: Jelena Berković i Ivan Ugrin iz medija,  dr. sc. Damir 
Boras i dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar iz znanosti i Đoko Malinić i Dragutin Veselčić iz udruga.  

Članovi Odbora jednoglasno su odlučili predložiti da imenovani članovi stupe na 
dužnost s danom 15. rujna 2008. 
  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 16. sjednici 
održanoj 24. lipnja 2008., raspravljao o navedenim prijedlozima te je u skladu s člankom 99. i 91. 
podstavkom 1., člankom 118. stavkom 2. i člankom 244. Poslovnika Hrvatskoga sabora većinom 
glasova utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom  saboru. 
 
KLASA: 021-13/08-07/67 
URBROJ: 6521-18-08-27 
Zagreb, 24. lipnja 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


