
Prijedlog 

 

 

 

 

 

  Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 

novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

__________________ godine donijela 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

 

 1. Prihvaća se tekst Nacrta javnog poziva za prijavu kandidata za predsjednika i 

šest članova Nacionalnog vijeća za sport, u tekstu koji je sastavni dio ovoga Zaključka. 

 

 2. Zadužuje se Središnji državni ured za šport da, u ime Vlade Republike 

Hrvatske, objavi Javni poziv iz točke 1. ovoga Zaključka u Narodnim novinama i jednom 

dnevnom glasilu koje izlazi na cijelom području Republike Hrvatske, prikupi prijave 

kandidata i dostavi ih Vladi Republike Hrvatske s cjelokupnom dokumentacijom i 

prijedlogom za imenovanje, radi predlaganja Hrvatskome saboru imenovanja predsjednika i 

šest članova Nacionalnog vijeća za sport. 

 

 3. Zadužuje se Središnji državni ured za šport da pozove Hrvatski olimpijski 

odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski sportski savez gluhih te Kineziološki fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu da, u što kraćem vremenu, izvrše obvezu predlaganja članova 

Nacionalnog vijeća za sport, sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o sportu (Narodne novine, 

br. 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16 - ispravak). 

 

 4. Središnji državni ured za šport zadužuje se da prijedloge iz točke 3. ovoga 

Zaključka, sa svom pripadajućom dokumentacijom, dostavi Hrvatskome saboru radi daljnje 

procedure imenovanja članova Nacionalnog vijeća za sport, sukladno članku 4. stavku 1. 

Zakona o sportu. 

 

 

 

Klasa: 

Urbroj: 

 

Zagreb, 

 

 

 PREDSJEDNIK 

 

 

 mr. sc. Andrej Plenković 
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Nacrt 

 

 

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

 

 

objavljuje 

 

JAVNI  POZIV 

 

za prijavu kandidata za predsjednika i šest članova Nacionalnog vijeća za sport 

 

 

 

 

I. Sukladno članku 4. stavcima 1. i 2. Zakona o sportu (Narodne novine, br. 71/06, 

124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16 - ispravak), Vlada Republike Hrvatske 

objavljuje Javni poziv u svrhu predlaganja kandidata za predsjednika i članove 

Nacionalnog vijeća za sport. 

 

II. Na temelju prispjelih prijava na ovaj Javni poziv, Vlada Republike Hrvatske predložit 

će Hrvatskome saboru imenovanje predsjednika i šest članova Nacionalnog vijeća za 

sport. 

 

III. Mandat člana Nacionalnog vijeća za sport traje četiri godine s time da Hrvatski sabor, 

u skladu s člankom 4. stavkom 2. Zakona o sportu, svake dvije godine imenuje po šest 

članova Nacionalnog vijeća za sport. 

 

IV. Prijave, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o športskim postignućima i 

uspjesima ili o radu u športskim djelatnostima, podnose se u pisanom obliku i u 

zatvorenoj omotnici u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu: 

 

 

 

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT 

10 000 Zagreb, Savska cesta 28/1 

 

s naznakom "Prijava kandidata za predsjednika i šest članova Nacionalnog vijeća za 

sport". 
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OBRAZLOŽENJE 

 

 

 

Odredbom članka 4. stavka 1. Zakona o sportu (Narodne novine, broj: 71/06, 124/10, 124/11, 

86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) propisano je da Nacionalno vijeće za sport ima predsjednika i 

dvanaest članova koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor, i to predsjednika i šest članova na 

prijedlog Vlade Republike Hrvatske, tri člana na prijedlog Hrvatskoga olimpijskog odbora, 

jednog člana na prijedlog Hrvatskoga paraolimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog 

Hrvatskoga sportskog saveza gluhih i jednog člana na prijedlog Kineziološkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2010. godine donio je Odluku o imenovanju prvog saziva 

Nacionalnog vijeća za sport u koji je imenovana predsjednica i dvanaest članova. 

Predsjednicom Nacionalnog vijeća za sport, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, 

imenovana je Danira Bilić na mandat od četiri godine, a članovima: Marija Anzulović, Damir 

Poljak, Gordan Kožulj, Ratko Rudić, dr. sc. Valentin Barišić na mandat od četiri godine, a 

Zoran Primorac na mandat od dvije godine. Članovima Nacionalnog vijeća za sport na 

prijedlog Hrvatskoga olimpijskog odbora imenovani su dr. sc. Zlatko Mateša i Antun 

Vrdoljak na mandat od dvije godine, a Slavko Goluža na mandat od četiri godine. Na 

prijedlog Hrvatskoga paraolimpijskog odbora za člana Nacionalnog vijeća za sport imenovan 

je Ratko Kovačić na mandat od dvije godine, na prijedlog Hrvatskoga sportskog saveza 

gluhih imenovan je mr. sc. Slavko Podgorelec na mandat od dvije godine i na prijedlog 

Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovan je prof. dr. sc. Dragan Milanović na 

mandat od dvije godine.  

 

Sukladno članku 4. stavku 2. Zakona o sportu, prema kojem se svake dvije godine imenuje 

šest članova Nacionalnog vijeća za sport, Hrvatski sabor na sjednici 26. siječnja 2011. godine 

donio je Odluku o razrješenju i imenovanju člana Nacionalnog vijeća za sport kojom 

razrješuje člana Nacionalnog vijeća za sport mr. sc. Slavka Podgorelca te imenuje Marija 

Lušića. Također, Hrvatski sabor na sjednici 8. srpnja 2011. godine donio je Odluku o 

razrješenju i imenovanju člana Nacionalnog vijeća za sport kojom razrješuje člana 

Nacionalnog vijeća za sport Antuna Vrdoljaka te imenuje Mihu Glavića.  

 

Hrvatski sabor na sjednici 14. prosinca 2012. godine donio je Odluku o razrješenju i 

imenovanju članova Nacionalnog vijeća za sport. Radi isteka mandata razriješeni su: Zoran 

Primorac, dr. sc. Zlatko Mateša, Miho Glavić, Ratko Kovačić, Marijo Lušić i prof. dr. sc. 

Dragan Milanović. Također, Hrvatski sabor na sjednici 14. prosinca 2012. godine donio je 

Odluku o imenovanju članova Nacionalnog vijeća za sport. Na mandat od četiri godine na 

prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenovan je Željko Jerkov, za članove Nacionalnog 

vijeća za sport na prijedlog Hrvatskoga olimpijskog odbora imenovani su dr. sc. Zlatko 

Mateša i Morana Paliković Gruden na mandat od četiri godine. Na prijedlog Hrvatskog 

paraolimpijskog odbora za člana Nacionalnog vijeća za sport imenovan je Ratko Kovačić na 

mandat od četiri godine. Na prijedlog Hrvatskog sportskog saveza gluhih za člana 

Nacionalnog vijeća za sport imenovan je Marijo Lušić na mandat od četiri godine i na 

prijedlog Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za člana Nacionalnog vijeća za sport 

imenovan je prof. dr. sc. Dragan Milanović na mandat od četiri godine. 
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Hrvatski sabor na sjednici 4. srpnja 2014. godine donio je Odluku o razrješenju članova 

Nacionalnog vijeća za sport. Radi isteka mandata razriješeni su: Danira Bilić, Marija 

Anzulović, Damir Poljak, Gordan Kožulj, Ratko Rudić, dr. sc. Valentin Barišić i Slavko 

Goluža. Također, Hrvatski sabor na sjednici 4. srpnja 2014. godine donio je Odluku o 

imenovanju članova Nacionalnog vijeća za sport. Predsjednikom Nacionalnog vijeća za sport, 

na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, imenovan je Predrag Sloboda na mandat od četiri 

godine, a članovima Nikola Pilić, Haris Pavletić, Gordan Kožulj, Dubravko Šimenc, Katica 

Ileš na mandat od četiri godine te Danira Bilić na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora. 

Mandat predsjednika Predraga Slobode i imenovanih članova Nacionalnog vijeća za sport 

traje do 4. srpnja 2018. godine. 

 

Članovima Nacionalnog vijeća za sport imenovanim Odlukom Hrvatskog sabora 14. prosinca 

2012. godine, Željku Jerkovu, dr. sc. Zlatku Mateši, Morani Paliković Gruden, Ratku 

Kovačiću, Mariju Lušiću i prof. dr. sc. Draganu Milanoviću, četverogodišnji mandat istekao 

je 14. prosinca 2016. godine. 

 

Također, 4. srpnja 2018. godine istekao je mandat predsjedniku Nacionalnog vijeća za sport 

Predragu Slobodi i članovima Nikoli Piliću, Harisu Pavletiću, Gordanu Kožulju, Dubravku 

Šimencu, Katici Ileš te Daniri Bilić, imenovanim 4. srpnja 2014. godine. 

 

Slijedom navedenog, predlaže se Vladi Republike Hrvatske izdavanje ovlaštenja Središnjem 

državnom uredu za šport za raspisivanje Javnog poziva za prijavu kandidata za predsjednika i 

šest članova Nacionalnog vijeća za sport, koji se imenuju na prijedlog Vlade Republike 

Hrvatske, te upućivanje zamolbe Hrvatskom olimpijskom odboru, Hrvatskom 

paraolimpijskom odboru, Hrvatskom sportskom savezu gluhih te Kineziološkom fakultetu 

Sveučilišta u Zagrebu da dostave svoje prijedloge ostalih članova Nacionalnog vijeća za sport, 

sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o sportu. 

 

 

 


