
Prijedlog 

 

 

 

 

  Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 

novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u provedbi Strategije obrazovanja, znanosti i 

tehnologije (Narodne novine, broj 124/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

________________ godine donijela 

 

 

O D L U K U 

 

o osnivanju Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije 

obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja 

na području obrazovanja i znanosti 

 

 

I. 

 

  Ovom Odlukom osniva se Posebno stručno povjerenstvo za provedbu 

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

obrazovanja i znanosti (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), pri Uredu predsjednika Vlade 

Republike Hrvatske. 

 

II. 

 

  Prema Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu: 

Strategija), zadaće su Povjerenstva: 

 

- izraditi akcijski plan provedbe Strategije u dvogodišnjem razdoblju 

- koordinirati dionike u provedbi Strategije 

- pratiti provedbu Strategije 

- podnositi godišnji izvještaj o provedbi Strategije Vladi Republike Hrvatske 

- svake dvije godine podnositi Hrvatskome saboru putem Vlade Republike 

Hrvatske izvještaj o provedbi Strategije 

- budu li to zahtijevale okolnosti, predlagat će Vladi Republike Hrvatske 

dorađivanje ili izmjenu Strategije 

- ustrojiti Ekspertnu radnu skupinu za provođenje kurikularne reforme (ERS) 

- izraditi analizu potreba izmjena postojećih zakonskih i provedbenih akata u 

svrhu ostvarivanja ciljeva Strategije 

- definirati postupke analize pokazatelja provedbe Strategije 

- definirati pokazatelje učinkovitosti provedbe ciljeva cjeloživotnog učenja za 

potrebe nadzora i upravljanja financiranjem 

- osnivati radnu skupinu za izradu prijedloga ciljeva, mjera i nadležnosti vezanih 

uz znanstveno i stručno izdavaštvo 

- osigurati pravodobno, redovito, objektivno i kvalitetno informiranje javnosti o 

ciljevima i provedbi Strategije, te odgoju, obrazovanju i istraživanju općenito 

- povremeno organizirati javne rasprave o ostvarivanju Strategije 
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- organizirati projekte za izradu akcijskih planova za provedbu pojedinih 

složenih mjera 

- formirati sektorske interesne mreže u koje treba uključiti odgojno-obrazovne 

ustanove, poslodavce, državna tijela i druge zainteresirane dionike. 

 

III. 

 

 1. Članovi Povjerenstva su:  

 

- predsjednik Vlade Republike Hrvatske 

- ministrica znanosti i obrazovanja 

- predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora 

 

- akademik Zvonko Kusić  

- akademik Dario Vretenar  

- prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić 

- prof. dr. sc. Miloš Judaš 

- prof. dr. sc. Neven Hrvatić  

- izv. prof. dr. sc. Frane Staničić  

- dr. sc. Jasminka Buljan Culej 

- Suzana Hitrec. 

 

 2. Povjerenstvom predsjedava predsjednik Vlade Republike Hrvatske, a u slučaju 

njegove odsutnosti ministrica znanosti i obrazovanja ili predsjednica Odbora za obrazovanje, 

znanost i kulturu Hrvatskoga sabora. 

 

IV. 

 

  Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavljaju Ured predsjednika 

Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 

 

V. 

 

  Povjerenstvo o svom radu pisanim putem izvješćuje Vladu Republike Hrvatske 

najmanje jedanput godišnje. 

 

VI. 

 

  Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike 

Hrvatske. 

 

VII. 

 

  Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Posebnog 

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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VIII. 

 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 

Klasa: 

Urbroj:  

 

Zagreb, 

 

 

 

 PREDSJEDNIK 

 

 

 mr. sc. Andrej Plenković 

 

 

 


