
 
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA  

ODBORA DRŽAVNE NAGRADE ZA ŠPORT „FRANJO BUČAR“ 

 

I. 

 Za predsjednika Odbora državne nagrade za šport „Franjo Bučar” imenuje se  
prof. dr. sc. DINKO VULETA, dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

   
II. 
 

 Za članove Odbora državne nagrade za šport „Franjo Bučar” imenuju se: 
RATKO RUDIĆ, vaterpolo trener i izbornik, 
TAMARA BOROŠ, hrvatska reprezentativka u stolnom tenisu, 
DAMIR ŠEGOTA, pomoćnik glavnog tajnika za Olimpijski program Hrvatskog olimpijskog 
odbora,  
GORDAN KOŽULJ, vrhunski športaš, osvajač više medalja na europskim i svjetskim 
plivačkim  prvenstvima, 
VJEKOSLAV LOVRIĆ, međunarodni rukometni sudac, 
JOŠKO VLAŠIĆ, trener Blanke Vlašić, hrvatske rekorderke i svjetske prvakinje u skoku u 
vis,  
JANKO GOLEŠ, direktor Sportskih novosti,  
EDO TRIVKOVIĆ, bivši prvoligaški i međunarodni nogometni sudac te profesor 
kineziologije. 
 

III.  
 

 Imenovani predsjednik i članovi Odbora državne nagrade za šport „Franjo Bučar” stupaju na 
dužnost danom 15. listopada 2008.  

O b r a z l o ž e n j e 
 

  Državna nagrada za šport »Franjo Bučar« najviše je priznanje koje Republika 
Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj športa u 
Republici Hrvatskoj. Državna nagrada dodjeljuje se stručnim i javnim djelatnicima u području športa, 
športašima, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju športsku djelatnost te drugim pravnim i 
fizičkim osobama zaslužnim za razvoj športa. 
 
  Sukladno članku 80. stavku 2. Zakona o športu («Narodne novine», br. 71/06.) Odluku 
o dodjeli državne nagrade donosi Odbor državne nagrade športa »Franjo Bučar« (u daljnjem tekstu: 
Odbor državne nagrade). 
 
  U članku 80. stavku 3. Zakona o športu propisano je da Odbor državne nagrade ima 
devet članova, a predsjednika i članove Odbora imenuje na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i 
športa Hrvatski sabor iz reda uglednih, športskih i javnih djelatnika, istaknutih športaša i drugih 
istaknutih stručnjaka iz područja športa na vrijeme od četiri godine.   
  
  Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Odbora Državne nagrade za šport 
„Franjo Bučar” («Narodne novine», br. 147/04.) imenovan je 15. listopada 2004. Odbor Državne 
nagrade i to za predsjednika: prof. dr. sc. Mato Bartoluci, za članove: Danira Nakić-Bilić, Perica 
Bukić, Ante Kostelić, Lino Červar, Antun Vrdoljak, Edo Pezzi, Mile Dumančić i Damir Vrbanović. 
 
  Budući da dosadašnjem predsjedniku i članovima Odbora državne nagrade za šport 
„Franjo Bučar” protekom zakonskog roka od četiri godine, 15. listopada 2008. ističe mandat, u dopisu 



Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, klasa: 061-06/08-01/00002, urbroj: 533-11-08-2, od 26. 
lipnja 2008. predlaže se da se u Odbor državne nagrade za šport „Franjo Bučar” imenuju: za 
predsjednika prof. dr. sc. Dinko Vuleta, dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a za 
članove Odbora: Ratko Rudić, vaterpolo trener i izbornik, Tamara Boroš, hrvatska reprezentativka u 
stolnom tenisu, Damir Šegota, pomoćnik glavnog tajnika za Olimpijski program Hrvatskog 
olimpijskog odbora, Gordan Kožulj, vrhunski športaš, osvajač više medalja na europskim i svjetskim 
plivačkim  prvenstvima, Vjekoslav Lovrić, međunarodni rukometni sudac, Joško Vlašić, trener Blanke 
Vlašić, hrvatske rekorderke i svjetske prvakinje u skoku u vis i Edo Trivković, bivši prvoligaški i 
međunarodni nogometni sudac te profesor kineziologije. 
 
  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 19. sjednici 
održanoj 19. rujna 2008., raspravljao o navedenom prijedlogu te je u skladu s člankom 80. stavkom 3. 
Zakona o športu, 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: 021-13/08-07/92 
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Zagreb, 19. rujna 2008. 


