
Prijedlog 
 
  Na temelju članka 23. stavka 3. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi 
Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______________ 2006. godine donijela 
 
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o osnivanju  

Povjerenstva za obrazovanje odraslih 
 
 

I. 
 

 U Odluci o osnivanju Povjerenstva za obrazovanje odraslih, klase: 022-03/04-
02/15, urbroja: 5030108-04-01, od 18. veljače 2004. godine i klase: 022-03/05-02/14, urbroja: 
5030108-05-1, od 31. ožujka 2005. godine, točka II. mijenja se i glasi: 
 

  «Povjerenstvo čine: 
 

- doc. dr. sc. Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazovanja i športa, 
predsjednik Povjerenstva; 

- Želimir Janjić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, 
zamjenik predsjednika Povjerenstva; 

- Vladimir Vranković, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i 
poduzetništva, član; 

- Antun Palarić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu, član; 
- Vitomir Begović, predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo u Republici 

Hrvatskoj, član; 
- Zrinka Blažević, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, članica; 
- dr. sc. Petar Turčinović, ravnatelj Diplomatske akademije Ministarstva 

vanjskih poslova i europskih integracija, voditelj Radne skupine za pripremu 
pregovora s Europskom unijom - Obrazovanje i kultura, član; 

- Damir Matković, predsjednik Hrvatske zajednice pučkih otvorenih učilišta, 
član; 

- prof. dr. sc. Detlef Oppermann, direktor Saveza visokih narodnih škola 
Saarlanda, član; 

- prof. dr. sc. Anita Klapan, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, članica; 
- Nevenka Lončarić-Jelačić, Zavod za školstvo Republike Hrvatske, članica; 
- predstavnik Gospodarsko-socijalnog vijeća iz reda poslodavaca, član; 
- predstavnik Gospodarsko-socijalnog vijeća iz reda sindikata, član.». 

 
II. 

 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 PREDSJEDNIK 



 2

 
 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 
 
 
 

 Vlade Republike Hrvatske donijela je 18. veljače 2004. godine Odluku o osnivanju 
Povjerenstva za obrazovanje odraslih te imenovala osam (8) članova Povjerenstva sa zadaćom 
predlaganja mjera i aktivnosti za unapređenje djelatnosti obrazovanja odraslih. 
 
 Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za obrazovanje odraslih od 31. 
ožujka 2005. godine Vlada Republike Hrvatske imenovala je još jednog predstavnika 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Želimira Janjić, državnog tajnika za srednje 
obrazovanje), te dva predstavnika Gospodarsko-socijalnog vijeća, jednog iz reda poslodavaca 
i jednog iz reda sindikata, te je Povjerenstvo brojalo jedanaest (11) članova. 
 
 Novim prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za 
obrazovanje odraslih predlaže se imenovanje još tri člana: Vladimira Vrankovića, državnog 
tajnika za gospodarstvo Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, dr. sc. Petra 
Turčinovića, ravnatelja Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova i europskih 
integracija, te gđe Zrinke Blažević, ravnateljice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 


