
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA 
ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA 

 
I. 
 

  U Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora  i m e n u j u  s e   za 
članove: 
 

 iz područja znanosti  
  akademik MILAN MOGUŠ,  
  dr. sc. IVAN PAVIĆ, 
 
  iz područja obrazovanja 
  dr. sc. HRVOJE SIKIRIĆ, 
  dr. sc. VLATKO PREVIŠIĆ, 
   
 
  iz područja kulture  
  NADA BALEN, 
  ZORISLAV LUKIĆ. 
 

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 86. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da se u Odbor za 
obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora 6 članova može imenovati i to: dva iz područja 
znanosti, dva iz područja obrazovanja i dva iz područja kulture. 



U Odbor su zaprimljeni sljedeći prijedlozi: 
 

- Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - akademik Milan Moguš, predsjednik Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti, sveučilišni profesor u miru Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu,  

- Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Ksenija Grubišić, dipl. iur., prof. filozofije, asistent na 
Katedri za sociolociju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  

- Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor na Katedri 
za međunarodno privatno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  

- Institut za javnu upravu Zagreb - dr. sc. Gordana Marčetić, docentica Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu,  

- Hrvatska obrtnička komora - mr. sc. Olga Lui, ing. kemije, voditeljica Odjela za obrazovanje 
Hrvatske obrtničke komore,  

- Hrvatska udruga poslodavaca - mr. sc. Gojko Ostojić, dekan Visoke poslovne škole Libertas, 
predsjednik Nadzornog odbora Libertas osiguranja, predsjednik uprave Libertas osiguranja, 
direktor društva,  

- Matica Hrvatska - Zorislav Lukić, glavni tajnik Matice Hrvatske,  
- Udruženje obrtnika Grada Zagreba (uz pismo potpore Hrvatskog andragoškog društva) - Dražen 

Maksimović, dipl. ing. strojarstva, nastavnik,  
- Akademija pravnih znanosti Hrvatske - prof. dr. sc. Davor Derenčinović, izvanredni profesor 

Kaznenog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu i tajnik Akademije pravnih znanosti Hrvatske,  
- Sveučilište u Splitu - prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu,  
- Udruga „Hrvatska riznica“ - Nada Balen, predsjednica Udruge „Hrvatska riznica“,  
- Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju - mr. sc. Hrvoje Petrić, radi na 

dodiplomskom studiju povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu,  
- prof. dr. sci. Petar Filipić, voditelj doktorskog studija na ekonomskom fakultetu u Splitu,  
- Ivan Mužić, predlagatelj - Ivan Ugrin, novinar i publicist, predsjednik Nezavisnog sindikata 

„Slobodna Dalmacija“ član Središnjeg odbora Nezavisnih hrvatskih sindikata, član Matice 
Hrvatske,  

- Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu -  Odsjek za pedagogiju i Hrvatsko pedagogijsko 
društvo - prof. dr. sc. Vlatko Previšić, redoviti profesor u trajnom zvanju i predsjednik 
Hrvatskog pedagogijskog društva,  

- Hrvatski prirodoslovni muzej - Dragan Bukovec, muzejski savjetnik, član Izvršnog odbora 
Hrvatskog muzejskog društva,  

- Andrea Violić, redoviti profesor na Odsjeku za komparativnu književnost, na Filozofskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,  

- Poštanska i telekomunikacijska škola - mr. sc. Zlatko Sviben, profesor savjetnik,  
- Udruga „Živo srebro“ - Snježana Švelec, profesorica matematike i fizike, profesor mentor na 

Elektrotehničkoj i prometnoj školi u Osijeku,  
- Forum za etičnost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja - prof. dr. sc. Saša Zelenika, profesor 

na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, pomoćnik dekana, voditelj Laboratorija za precizno 
inženjerstvo,  

- Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta - Damir Matković, dipl. iur., predsjednik Zajednice 
pučkih otvorenih učilišta,  

- Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku – prof. dr. sc. Mate Bilić, redoviti 
profesor na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, voditelj Katedre za 
projektiranje tehnoloških procesa i konstrukcijske materijale,  

- Hrvatsko društvo za športsko pravo - Blanka Ivančić – Kačer dipl. iur., tajnica Hrvatskog 
društva za športsko pravo,    

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

- prof. dr. sc. Pavao Komadina, dekan Visoke pomorske škole u Rijeci, red. profesor. 
    
   
 



Odbor je na sjednici o navedenim prijedlozima proveo raspravu i nakon rasprave 
pristupio pojedinačnom glasovanju te je utvrdio da se u Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu 
Hrvatskoga sabora predlaže imenovati: akademika Milana Moguša i dr. sc. Ivana Pavića iz područja 
znanosti, dr. sc. Hrvoja Sikirića  i dr. sc. Vlatka Prevšića iz područja obrazovanja i Nadu Balen  i 
Zorislava Lukića iz područja kulture.   

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 86. 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: 021-13/08-07/58 
URBROJ: 6521-18-08-28 
Zagreb, 24. lipnja 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


