
Prijedlog 
 
 
 
 
 
 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
_______________ godine donijela  

 
 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
 
 
 
 

  Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za 
prihvaćanje amandmana Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora, od 3. 
listopada 2014. godine i amandmana doc. dr. sc. Gorana Marića, zastupnika u Hrvatskome 
saboru, od 3. listopada 2014. godine, na Prijedlog strategije obrazovanja, znanosti i 
tehnologije. 
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O B R A Z L O Ž E NJ E 

 
 

Amandmanima Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora od 3. listopada 
2014. godine na Prijedlog Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije predlaže se dopuniti 
tekst Strategije sukladno prijedlozima iz rasprave u poglavlju „RANI I PREDŠKOLSKI, 
OSNOVNOŠKOLSKI I SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE“ te u poglavlju 
VISOKO OBRAZOVANJE. 
 
Zatim se predlaže izraditi poseban Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i 
osposobljavanja kojim će se detaljnije definirati načini realizacije postavljenih strateških 
smjernica. 
 
Rokovi navedeni u Strategiji definirani su u vrijeme izrade Strategije te je od vremena izrade 
do trenutka kada se ista upućuje na usvajanje Hrvatskome saboru proteklo više od šest 
mjeseci. S obzirom na navedeno, neki od rokova nisu održivi, posebice oni koji se odnose na 
2014. godinu i s njom povezani ostali rokovi. Rokovi moraju biti usklađeni s protekom 
vremena, realnom mogućnošću ostvarenja i učinkovitom provedbom Strategije. Osim toga, 
usklađivanje s operativnim programima za korištenje europskih fondova i zahtjevima 
Europske komisije zahtijevaju fleksibilniji i operativniji dokument. Nastavno na navedeno, 
predlaže se da se iz Strategije izuzmu svi rokovi definirani u mjerama, a da Posebno stručno 
povjerenstvo, u svrhu djelotvorne  provedbe Strategije i njezinog usklađivanja s drugim 
dokumentima, izradi zaseban Akcijski plan s rokovima, a koji će donijeti Vlada Republike 
Hrvatske najkasnije 30 dana po imenovanju navedenoga povjerenstva. Prije prihvaćanja 
Akcijskog plana, Vlada Republike Hrvatske će ga uputiti na mišljenje Odboru za obrazovanje, 
znanost i kulturu Hrvatskog sabora. 
 
Zastupnik u Hrvatskom saboru doc. dr. sc. Goran Marić podnio je amandman na Prijedlog 
Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, u poglavlju „ZNANOST I TEHNOLOGIJA“. 
Predloženim amandmanom jača se uloga Hrvatske zaklade za znanost. Naime, budući da je 
Hrvatska zaklada za znanost do 2013. godine bila dopunski izvor za financiranje znanosti u 
Republici Hrvatskoj, a s obzirom da je financiranje znanosti najvećim dijelom bilo u 
nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, kroz tzv. z-projekte. Sustav 
financiranja kroz z-projekte obilježavao je velik broj malih projekata (više od 2000), 
nepovezanost financiranja osnovnih troškova projekata, istraživača i opreme i neprovođenje 
sustavne evaluacije, i taj je sustav trajao do 2013. godine kada MZOS prestaje financirati z-
projekte. Izmjenama Zakona o HRZZ 2012. godine šire se ovlasti i uloga HRZZ i ona postaje 
glavna institucija za financiranje znanosti u Republici Hrvatskoj. Također, kompetitivnim 
financiranjem putem Hrvatske zaklade za znanost omogućiti će se financiranje novih 
doktoranada i poslijedoktoranada iz sredstava projekta kao i kroz programe za potporu 
budućim kvalitetnim znanstvenicima, čime će im se omogućiti uključivanje u istraživačke 
programe na sveučilištima, institutima, gospodarstvu i javnom sektoru. Iako tako predloženim 
amandmanom Hrvatska zaklada za znanost, kao svojevrsno tijelo upravljanja kvalitetom u 
znanosti, može pripremati i provoditi natječaje i za sredstva koja se dodjeljuju iz drugih 
izvora, a ne samo putem Hrvatske zaklade za znanost. 
 
Slijedom navedenoga, predlaže se davanje suglasnosti predstavniku Vlade Republike 
Hrvatske za prihvaćanje amandmana Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog 
sabora i zastupnika u Hrvatskom saboru doc. dr. sc. Gorana Marića. 


