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VLADI REPUBLIKE HRVATSKE 

U prilogu upućujem zastupničko pitanje dr. se. Mirele Holy, zastupnice u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno. 



MIRELA HOLY, 
zastupnica u Hrvatskom saboru 

Zagreb, 14. srpnja 2015. 
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Predmet: Zastupničko pitanje 

Poštovani gospodine Leko 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA 

JSc*Sr=^»%t=asKB5s: 

S poštovanjem, 

dr. se. Mirela HfaM 

Prilog: kao u tekstu 



MIRELA HOLY, 
zastupnica u Hrvatskom saboru 

Zagreb, 14. srpnja 2015. 

PREDSJEDNIK VLADE RH 
GOSPODIN ZORAN MILANOVIĆ 

PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE 

Poštovani predsjedniče Vlade, 

kontaktirali su me predstavnici Udruge inovatora Hrvatske kojima nije jasno zbog čega Vlada 
Republike Hrvatske još uvijek nije uputila Prijedlog Zakona o inovacijama ostvarenima na radu 
i u vezi s radom koji je pripremljen od 30. lipnja 2010. godine i proslijeđen Ministarstvu 
gospodarstva, a nikada nije došao u saborsku proceduru. Prema tvrdnjama predstavnika 
Udruge Ministarstvo gospodarstva je pripremilo Inovacijsku strategiju za razdoblje od 2014. 
do 2020. godine u kojoj je donošenje ovog Zakona bila jedna od prioritetnih mjera. Međutim, 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta založilo se za to da se prvo usvoji Inovacijska 
strategija, a da se sa Zakonom pričeka. Inovacijska strategija je u međuvremenu usvojena, no 
Zakon i dalje čeka. 

Slijedom prethodno rečenog molim Vas da mi odgovorite na sljedeća pitanja: 

Zašto Vlada Republike Hrvatske nije do današnjeg dana u saborsku proceduru uputila ovaj 
prijedlog Zakona? U čemu je problem i što se čeka? je li Vlada upoznata s činjenicom da bez 
inovacija nije realan i izgledan razvoj gospodarstva, ali i primijenjene znanosti? Smatrate li da 
se ovakvom politikom Hrvatska može razvijati u znanstvenom i gospodarskom smislu? 



REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 

KLASA: 023-01/15-01/238 
URBROJ: 526-02-02-01/1-15-4 
Zagreb, 1. rujna 2015. 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
Andreja Gabrijel, 
zamjenica glavnog tajnika 

Trg sv. Marka 2 
10000 ZAGREB 

PREDMET: Zastupničko pitanje dr. se. Mirele Holy, u vezi s izradom Zakona o 
inovacijama ostvarenima na radu i u vezi s radom 
- odgovor, daje se 

Veza: Vaš akt - KLASA: 021-12/15-01/231, URBROJ: 50301-01/20-15-2 od 20. srpnja 2015. 

Poštovana, 

sukladno Vašem dopisu zaprimljenom 24. srpnja 2015. godine vezano uz zastupničko pitanje 
dr. se. Mirele Holy, u vezi s izradom Zakona o inovacijama ostvarenima na radu i u vezi s 
radom, ovo je Ministarstvo određeno kao nositelj pripreme prijedloga cjelovitog odgovora 
uključujući odgovor Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Sukladno tome u nastavku 
dostavljamo očitovanje. 

Područje inovacija proteže se kroz niz javnopolitičkih resora, uključujući gospodarstvo, 
poduzetništvo, znanost i obrazovanje, pri čemu cijeli niz državnih, javnih i nevladinih tijela 
sudjeluje u sustavu kreiranja javnih politika vezanih uz inovacijski proces (Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo gospodarstva. Ministarstvo poduzetništva i obrta, 
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, investicije i inovacije, Državni zavod za 
intelektualno vlasništvo, Hrvatska gospodarska komora, itd.). Sukladno tome, cijeli niz 
zakonskih akata sadrži odrednice za poticanje i regulaciju inovacijskih aktivnosti, uključujući 
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost, Zakon 
o unapređenju poduzetničke infrastrukture, Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja i Zakon o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Potonji, primjerice, određuje djelokrug rada 
Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj koje, između ostalog, 
raspravlja o pitanjima od važnosti za razvoj nacionalnog inovacijskog sustava i predlaže i 
potiče donošenje mjera za njegovo unapređenje te poticanje tehnološkog razvoja. 

Nastojanje da se razvoj nacionalnog inovacijskog sustava odvoji od ostalih usko povezanih 
resora u prošlosti se pokazalo neefikasnim. Primjerice, zadaće Vijeća za nacionalni 
inovacijski sustav i Tehnologijskog vijeća, prethodno ustrojenih pri Ministarstvu znanosti, 
obrazovanja i sporta Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 94/2013), prenesene su u djelokrug Nacionalnog 
vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj u cilju kvalitetnijeg i 



sveobuhvatnijeg rješavanja pitanja od važnosti za nacionalni inovacijski sustav Stoga, 
ukoliko se potpora inovacijskom sustavu vrijednosti pokaže nedostatnom, predlažemo da se 
pristupi unapređenju postojećih zakonskih okvira koji određuju područje inovacija, radije no 
stvarati nove posebne zakonske okvire koji bi mogli prouzročiti samo dodatna 
administrativna opterećenja za inovativna poduzeća. 

Nadalje, praksa uspostavljanja posebnog zakona za područje inovacija nije uobičajena u 
zemljama Europske umje Samo nekoliko država članica ima zakon o inovacijama, no i oni 
obično uključuju više resora. Primjerice, u Mađarskoj postoji Zakon o istraživanju, razvoju i 
tehnološkoj inovaciji, u španjolskoj Zakon o znanosti, tehnologiji i inovacijama, a u Danskoj 
Zakon o tehnologiji i inovacijama Pristup koji je većina država članica izabrala u razvoju 
nacionalnog inovacijskog sustava je izrada inovacijske strategije Dok neke države imaju 
zajedničke strategije istraživanje i inovacije (Estonija, Francuska, Grčka, Malta i Velika 
Britanija), druge su izradile posebnu strategiju za razvoj inovacijskog sustava (Austrija, 
češka, Finska, Njemačka i Litva) Republika Hrvatska je izabrala potonji pristup, usvojivši 
Strategiju poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. -2020. (dalje u tekstu. Strategija), u 
prosincu 2014. godine U implementaciju navedene strategije uključen je cijeli niz državnih 
tijela, primjerice Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo gospodarstva, 
Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske 
umje, Ministarstvo financija, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Središnja agencija za 
financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Hrvatska agencija za malo 
gospodarstvo, investicije i inovacije, itd Ciljevi Strategije su poboljšanje inovacijske izvedbe 
Republike Hrvatske, povećanje udjela ulaganja poslovnog sektora u ukupnim ulaganjima u 
istraživanje i razvoj, povećanje broja bazičnih i primijenjenih istraživanja namijenjenih jačanju 
konkurentnosti gospodarstva te povećanje ljudskih kapaciteta za istraživanje, tehnološki 
razvoj i inovacije. Međutim, bitno je napomenuti kako Strategija u identificiranim Prioritetima i 
mjerama nema zasebno stavljenu mjeru koja se odnosi na donošenje Zakona o 
inovacijama. Upravo u koordinaciji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta ta zasebna 
mjera nije dijelom usvojene Strategije. Slijedom navedenog, žalba oko kašnjenja, kao ni 
kritike vezane uz ovu aktivnost, nisu opravdane. 

Resorna ministarstva, Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta, u potpunosti su posvećena implementaciji navedene Strategije, usklađene s 
provedbom mjera prema identificiranim operativnim programima za korištenje ESI fondova 
2014-2020 Naime, provedba aktivnosti predviđenih Strategijom značajno će pridonijeti 
poboljšanju hrvatske inovacijske klime te cjelokupnom razvoju Republike Hrvatske u 
znanstvenom i gospodarskom smislu 

S poštovanjem, 

xZX*J^NlHMINISTRA 
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