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Zagreb, 13. travnja 2017.

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Bojana Glavaševića, zastupnika u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
roku od 30 dana od dana kada je pitanjeMolim odgovorite na 

142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u
dostavljeno.
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Zagreb, 12. travnja 2017. godine

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Petrov,

Molim Vas da temeljem čl. 140. Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje zastupničko 
pitanje koje se nalazi u privitku ovoga dopisa predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, 
gospodinu Andreju Plenkoviću,

S poštovanjem,

Bpi^ Glavašević



HRVATSKI SABOR

Bojan Glavašević, zastupnik

Zagreb, 12. travnja 2017. godine

PREDSJEDNIK VLADE RH 
gospodin Andrej Plenković

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Plenkoviću,

Na zatvorenom dijelu 29. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 6. travnja 2017. 
godine, Dijana Vičan imenovana je predsjednicom Upravnog vijeća Agencije za znanost i 
visoko obrazovanje.

Gospođa Vičan rektorica je Sveučilišta u Zadru, gdje je autorica i nositeljica četiri kolegija na 
preddiplomskom i diplomskom studiju na Odjelu za pedagogiju, dva kolegija na 
poslijediplomskom doktorskom studiju pedagogije Kvaliteta u odgoju i obrazovanju, tri 
kolegija na poslijediplomskom specijalističkom studiju Vođenje i upravljanje odgojno- 
obrazovnim ustanovama, kojega je ujedno i voditeljica.

Osim toga, gospođa Vičan kao vanjska suradnica drži nastavu iz najmanje tri kolegija na 
preddiplomskim i diplomskim studijima na Filozofskom fakultetu i Fakultetu prirodoslovno - 
matematičkih i odgojnih znanosti na Sveučilištu u Mostaru, i dva kolegija na doktorskom 
studiju pedagogije na istom sveučilištu.

Gospođa Vičan, kao sunositeljica, na Sveučilištu Sjever drži kolegij „ Odnosi s javnostima i 
društveno odgovorno poslovanje" i suvoditeljica je doktorskog stućiX]di Međunarodni odnosi 
Sveučilišta Libertas.

Gospođu Vičan Vlada Republike Hrvatske imenovala je predsjednicom Posebnog stručnog 
povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Također, 2015. 
godine, gospođa Vičan imenovana je predsjednicom sektorskog vijeća za odgoj, obrazovanje i 
sport.

Smatrate li da, uz najmanje petnaest kolegija na različitim sveučilištima, upravljačke i 
voditeljske dužnosti na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima u dvije 
države te u nizu radnih tijela Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i obrazovanja.



gospođa Vičan može uistinu kvalitetno i potpuno predano obnašati dužnost predsjednice 
Upravnog vijeća agencije za znanost i visoko obrazovanje, čija je osnovna zadaća upravo 
osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti? Također, molim Vas da odgovorite 
prima li gospođa Vičan naknade za javne dužnosti na koje je imenovana odlukama Vlade 
Republike Hrvatske ili Ministarstva znanosti i obrazovanja, i ako da, u kojim iznosima?

S poštovanjem.

Bjijan Glavašević 
UpnjJcu Hrvatskom saboru
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Predmet:  Zastupničko pitanje Bojana Glavaševića, u vezi s obnašanjem dužnosti 

predsjednice Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje, te 

naknadama za javne dužnosti 

- odgovor Vlade 

 

 

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Bojan Glavašević, postavio je, sukladno sa 

člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13 i 113/16), 

zastupničko pitanje u vezi s obnašanjem dužnosti predsjednice Upravnog vijeća Agencije za 

znanost i visoko obrazovanje, te naknadama za javne dužnosti. 

 

  Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 

odgovor: 

 

 Smatramo važnim napomenuti kako se strateško usmjerenje europskih zemalja, 

pa tako i Republike Hrvatske, ogleda u tome da se akademska zajednica u najvećoj mogućoj 

mjeri uključi i angažira u razvoj javnih politika, posebice onih u području obrazovanja te za 

dobrobit društva. Isto se stoga smatra trećom misijom sveučilišta koja, uz visoko obrazovanje 

i znanost kao dvije tradicionalne djelatnosti, u suvremenom svijetu postaje sve važnija. 

 

 Prof. dr. sc. Dijana Vican vrsna je pedagoginja čije je profesionalno i 

akademsko iskustvo uvijek bilo usmjereno na područje odgoja i obrazovanja. Kroz to 

područje nastavnog, znanstveno-istraživačkog interesa i javnog djelovanja stekla je stručnost 

koja joj omogućava obnašanje funkcija, posebice komplementarnih funkcija koje su nabrojane 

u zastupničkom pitanju. 

 

 Prof. dr. sc. Dijana Vican je od 1. listopada 2015. godine angažirana u 

nastavnoj djelatnosti u zakonskom okviru s 20% angažmana, i to kao sunositeljica i 

suizvoditeljica predavanja iz kolegija Temeljna znanja odgoja i obrazovanja u zimskom 

semestru i kolegiju Teorije odgoja i obrazovanja u praksi u ljetnom semestru u sveučilišnom 

programu za stjecanje nastavničkih kompetencija, te sunositeljica kolegija Odnosi s 

javnostima i društveno odgovorno poslovanje na Sveučilištu Sjever. 

 

 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
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 Sporazumom između Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Mostaru najveći broj 

odjela Sveučilišta u Zadru sudjeluje u realizaciji studijskih programa (podržavajući razvoj 

Sveučilišta u Mostaru), a prof. dr. sc. Dijana Vican je sudjelovala u realizaciji nastave u 

Programu za stjecanje nastavničkih kompetencija, ali kao izbornom kolegiju.  

 

 Doktorski studij pedagogije ima voditelja i zamjenika voditelja i realizira se 

prema zahtjevima Bolonjskog procesa kao na svim drugim visokim učilištima u Republici 

Hrvatskoj, a nastavno opterećenje nositelja Programa sveučilišnog poslijediplomskog 

doktorskog studija je kumulativno i ne predstavlja posebno tjedno opterećenje. Mentorstva su 

vremenski standardizirana i opterećenje prof. dr. sc. Dijane Vican sukladno je opterećenjima 

svih mentora na doktorskim studijima u Republici Hrvatskoj. 

 

 Prof. dr. sc. Dijana Vican nije voditeljica poslijediplomskog specijalističkog 

studija Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom. 

 

 Prof. dr. sc. Dijana Vican nije suvoditeljica poslijediplomskog doktorskog 

studija Međunarodni odnosi Sveučilišta Libertas, budući je suvoditelj u zajedničkom 

doktorskom studiju uvijek nadležni prorektor Sveučilišta u Zadru.  

 

 Prof. dr. sc. Dijana Vican nije imenovana predsjednicom Sektorskog vijeća 

XXI, Odgoj, obrazovanje i sport (u daljnjem tekstu: Sektorsko vijeće), već je odabrana za 

predsjednicu Sektorskog vijeća temeljem javnoga poziva raspisanog sukladno članku 12. 

Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, broj 22/13) te članku 40. 

Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (Narodne novine, broj 62/14) prije 

nego što je izabrana za rektoricu, od travnja 2015. godine. Prof. dr. sc. Dijana Vican se 

prijavila na natječaj za Sektorsko vijeće kao stručnjak i izabrana je na to mjesto kao stručnjak, 

a kao predsjednica Sektorskog vijeća izabrana je prema stručnim referencama. Sektorska 

vijeća nisu tijela koja djeluju s razine „funkcija“, nego isključivo s razine stručnih tijela. 

Sektorsko vijeće s njezinim vođenjem, prema uvidima u rad sektorskih vijeća, djeluje 

izuzetno učinkovito. Za taj rad članovima sektorskih vijeća isplaćuje se naknada sukladno 

Odluci ministra o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, 

radnim skupinama i drugim sličnim tijelima, klase: 121-12/11-01/00001, urbroja: 533-01-14-

0007, od 17. srpnja 2014. godine. Sukladno navedenom, članovi Sektorskog vijeća primaju 

naknadu u iznosu od 2.000,00 kuna isključivo u mjesecu kada se sjednica odražava bez obzira 

na broj sjednica. U onim mjesecima u kojima se ne održavaju sjednice, članovi Sektorskog 

vijeća ne primaju naknadu.  

 

 U Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine, broj 124/14), 

poglavlju „Smjernice za provedbu Strategije“, unutar 1. cilja „Osnovati posebno stručno 

povjerenstvo pri Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske za provedbu Strategije 

obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području 

obrazovanja i znanosti“, predlaže se da Vlada Republike Hrvatske donese odluku o osnivanju 

Povjerenstva. Sukladno tome, prof. dr. sc. Dijana Vican imenovana je predsjednicom 

Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i 

koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti Rješenjem 

predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klase: 080-02/17-01/43, urbroja: 5030115/1-17-02, 

od 27. siječnja 2017. godine, na temelju točke III. Odluke o osnivanju Posebnoga stručnog 

povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju 

strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti, klase: 022-03/17-04/28, urbroja: 

50301-25/12-17-1, od 26. siječnja 2017. godine.  
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 Za obnašanje funkcije predsjednice Posebnog stručnog povjerenstva za 

provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja 

na području obrazovanja i znanosti, prof. dr. sc. Dijana Vican odrekla se primanja naknade za 

rad naglasivši pri tome da je njezina motivacija u prihvaćanju dane joj zadaće čast i 

povjerenje koji su joj ukazani. Važno je ovdje spomenuti da, u poslovima vezanima za rad 

Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i 

koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti, veliku i kontinuiranu 

administrativnu i stručnu pomoć Posebnom stručnom povjerenstvu pruža Ministarstvo 

znanosti i obrazovanja.  

 

 Temeljem članaka 7. i 8. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom 

obrazovanju (Narodne novine, broj 45/09) imenuje se Upravno vijeće koje upravlja 

Agencijom za znanost i visoko obrazovanje. Upravno vijeće ima predsjednika i osam članova 

koje na razdoblje od četiri godine imenuje Hrvatski sabor. Predsjednika Upravnoga vijeća na 

imenovanje Hrvatskome saboru predlaže Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog imenovanja 

prof. dr. sc. Dijane Vican predsjednicom Upravnoga vijeća Agencije za znanost i visoko 

obrazovanje Vlada Republike Hrvatske je 6. travnja 2017. godine uputila u saborsku 

proceduru. 

 

Eventualno potrebna dodatna objašnjenja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će 

prof. dr. sc. Pavo Barišić, ministar znanosti i obrazovanja. 

 

 

 

 

 

                    PREDSJEDNIK 

 

 

              mr. sc. Andrej Plenković 


