
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA 

ČLANOVA ODBORA ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST  

 

 

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10. - pročišćeni 

tekst i 5/14. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 

___________2021. godine donio 

 

 

 

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA  

ČLANOVA ODBORA ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST 

 

 

I. 

   

  Za članove Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost iz reda istaknutih 

znanstvenih djelatnika   i m e n u j u    s e: 

 

akademik ŽELJKO REINER, potpredsjednik Hrvatskoga sabora 

dr. sc. NINA OBULJEN KORŽINEK, ministrica kulture 

akademik VELIMIR NEIDHARDT, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

akademik ANĐELKO AKRAP, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  

prof. dr. sc. VLADO GUBERAC, rektor, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku 

prof. dr. sc. AMIR HAMZIĆ, profesor emeritus, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu 

prof. dr. sc. JANKO HERAK, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

prof. dr. sc. BRANKO JEREN, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

prof. dr. sc. STIPAN JONJIĆ, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

prof. dr. sc. STIPE KUTLEŠA, Institut za filozofiju, Zagreb 

prof. dr. sc. NEDJELJKO PERIĆ, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

akademik SLOBODAN VUKIČEVIĆ, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

II. 

  

  Predsjednik Hrvatskoga sabora, koji je ujedno i predsjednik Odbora i ministar znanosti 

i obrazovanja članovi su Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost po položaju.  

 

III. 

 

  Dosadašnjim članovima Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost imenovanima 

Odlukom o imenovanju članova Odbora za podjelu državnih nagrada („Narodne novine“, br. 105/16.), 

protekom zakonskog roka od četiri godine, 11. studenoga 2020. istekao je mandat. 

 

IV. 

 

Ova odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



O b r a z l o ž e n j e 

 

Uz točku I., II. i III. 

 

  U članku 15. Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost («Narodne novine», 

br. 108/95., 104/97. i 142/98. – u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da Odbor za podjelu državnih 

nagrada za znanost sačinjavaju: predsjednik Hrvatskoga sabora, koji je ujedno i predsjednik Odbora, 

ministar znanosti i obrazovanja i 12 članova iz reda istaknutih znanstvenih djelatnika koje na prijedlog 

ministra znanosti i obrazovanja 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.    

  Odlukom o imenovanju članova Odbora za podjelu državnih nagrada („Narodne 

novine“, br. 105/16.) za članove Odbora su imenovani akademik Željko Reiner, dr. sc. Nina Obuljen 

Koržinek,  akademik Zvonko Kusić, prof. dr. sc. Davor Romić, prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, prof. dr. 

sc. Amir Hamzić, prof. dr. sc. Mariastefania Antica, prof. dr. sc. Roko Andričević, prof. dr. sc. Stipan 

Jonjić, prof. dr. sc. Vlado Guberac, prof. dr. sc. Ivo Družić, prof. dr. sc. Erna Banić-Pajnić. Članovima 

Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost, imenovanim navedenom Odlukom, mandat je istekao 

11. studenoga 2020., protekom zakonskog roka od četiri godine. 

   Ministar znanosti i obrazovanja uputio je Odboru za izbor, imenovanja i upravne 

poslove Hrvatskoga sabora dopis KLASA: 021-13/21-06/07, URBROJ: 533-21-01, od 23. lipnja 2021. 

u kojem predlaže imenovanje članova Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost, a sukladno 

članku 15. Zakona.  

  Ministar znanosti, obrazovanja i sporta kao ovlašteni predlagatelj, predlaže da se za 

članove Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost iz reda istaknutih znanstvenih djelatnika 

imenuju:  

 

akademik ŽELJKO REINER, potpredsjednik Hrvatskoga sabora 

dr. sc. NINA OBULJEN KORŽINEK, ministrica kulture 

akademik VELIMIR NEIDHARDT, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

akademik ANĐELKO AKRAP, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  

prof. dr. sc. VLADO GUBERAC, rektor, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku 

prof. dr. sc. AMIR HAMZIĆ, profesor emeritus, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu 

prof. dr. sc. JANKO HERAK, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

prof. dr. sc. BRANKO JEREN, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

prof. dr. sc. STIPAN JONJIĆ, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

prof. dr. sc. STIPE KUTLEŠA, Institut za filozofiju, Zagreb 

prof. dr. sc. NEDJELJKO PERIĆ, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

akademik SLOBODAN VUKIČEVIĆ, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 14. sjednici 

održanoj 24. lipnja 2021. raspravljao o navedenim prijedlozima te je u skladu s člankom 105. stavkom 

1.,  podstavkom 3., člankom 161. stavkom 1. i člankom 273. Poslovnika Hrvatskoga sabora većinom 

glasova (8 glasova „za“ i jednim „suzdržanim“ glasom) utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 

obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom  saboru. 

 

 

Uz točku IV. 

 

  Određuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke. 

  

KLASA: 021-13/21-06/07 

URBROJ: 6521-18-21-02 



Zagreb, 24. lipnja 2021.   


