
Prijedlog 
 
 
 
 
 
  Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske 
(Narodne novine, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
_______________ godine donijela 

 
 
 

O D L U K U 
 

o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Organizacijskog odbora 
Europskih sveučilišnih igara Zagreb - Rijeka 2016. godine 

 
 
 

I. 
 

  U Odluci o osnivanju i imenovanju članova Organizacijskog odbora Europskih 
sveučilišnih igara Zagreb - Rijeka 2016. godine, klase: 022-03/13-04/361, urbroja: 50301-
04/04-13-2, od 1. kolovoza 2013. godine, klase: 022-03/14-04/175, urbroja: 50301-04/04-14-
1, od 15. svibnja 2014. godine i klase: 022-03/14-04/07, urbroja: 5030115/1-14-01, od 18. 
lipnja 2014. godine, točka II. mijenja se i glasi: 
 
  "U organizacijski odbor imenuju se: 
 

- Kolinda Grabar-Kitarović, Predsjednica Republike Hrvatske, počasna 
predsjednica Organizacijskog odbora, 

- Tihomir Orešković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, počasni 
predsjednik Organizacijskog odbora, 

- Tomislav Karamarko, prvi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, 
predsjednik Organizacijskog odbora, 

- prof. dr. sc. Predrag Šustar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta, zamjenik 
predsjednika Organizacijskog odbora, 

- Gordan Kožulj, glavni tajnik Organizacijskog odbora, 
 
te članovi: 
 

- mr. sc. Božo Petrov, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, 
- dr. sc. Miro Kovač, ministar vanjskih i europskih poslova, 
- Tomislav Tolušić, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 
- Bernardica Juretić, ministrica socijalne politike i mladih, 
- Vlaho Orepić, ministar unutarnjih poslova, 
- Josip Buljević, ministar obrane, 
- Anton Kliman, ministar turizma, 
- dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija, 
- Darko Horvat, ministar poduzetništva i obrta, 
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- Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba, 
- mr. sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke, 
- Predrag Sloboda, predsjednik Nacionalnog vijeća za sport, 
- dr. sc. Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, 
- Ratko Kovačić, predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora, 
- doc. dr. sc. Zrinko Čustonja, predsjednik Hrvatskog akademskog sportskog 

saveza, 
- Aleksandar Šušnjar, predsjednik Hrvatskog studentskog zbora, 
- prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci, 
- prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, 
- Siniša Kovačić, v.d. Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, 
- Haris Pavletić, dopredsjednik Hrvatskog akademskog sportskog saveza. 

 
  Predsjednik Organizacijskog odbora može, prema potrebi, uključiti u rad 
Odbora predstavnike drugih nadležnih tijela i institucija.". 
 

II. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
Zagreb, 
 
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Tihomir Orešković 
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OBRAZLOŽENJE 

 
 
 
 Odlukom o osnivanju i imenovanju članova Organizacijskog odbora Europskih 
sveučilišnih igara Zagreb - Rijeka 2016. godine (od 1. kolovoza 2013., te 15. svibnja i 18. 
lipnja 2014. godine) osnovan je Organizacijski odbor Europskih sveučilišnih igara Zagreb - 
Rijeka 2016. godine, kao savjetodavno tijelo Hrvatskom akademskom sportskom savezu, 
nositelju organizacijskih prava 3. europskih sveučilišnih igara 2016. godine.  
 
 S obzirom na to da su od donošenja navedene odluke imenovani novi članovi Vlade i 
dijela drugih tijela i institucija, koji članovi su po svojoj funkciji zastupljeni u 
Organizacijskom odboru, predlaže se izmijeniti navedenu Odluku. 
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