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Na temelju članka 13. točke 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 
br. 123/03., 105/04. i 174/04.), te članka 28. poslovnika o radu Nacionalnog vijeća za znanost 
Republike Hrvatske, Nacionalno vijeće za znanost (NVZ) je na svojoj 29. sjednici, održanoj 27. 
ožujka 2007. godine, jednoglasno usvojilo  

 

Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost RH 

za 2006. godinu 

 

1. Uvod 

 

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 11. stavka 1. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 105/04. i 174/04.) Hrvatski 
sabor na sjednici održanoj 3. prosinca 2004. godine donio je Odluku o imenovanju predsjednice i 
članova Nacionalnog vijeća za znanost (prilog 1.1.). 

Ustroj i djelokrug rada Nacionalnog vijeća za znanost definirani su Zakonom o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 6., 8., 9., 11., 12. i 13.  (NN br. 123/03., 105/04. i 
174/04.) i Poslovnikom o radu Nacionalnog vijeća za znanost. 

Nacionalno vijeće za znanost (NVZ) najviše je  stručno tijelo koje se brine za razvoj i 
kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti u Republici Hrvatskoj.  

Nacionalno vijeće raspravlja o pitanjima važnim za znanstvenu djelatnost te predlaže i 
potiče donošenje mjera za njezino unapređenje; daje prethodno mišljenje o Pravilniku o 
vrednovanju znanstvenih organizacija koji donosi ministar; nadzire kvalitetu znanstvenih 
organizacija te ih vrednuje sukladno Zakonu i utvrđenim kriterijima; prati razvoj i utvrđuje 
znanstvena i umjetnička područja, polja i grane; imenuje područna znanstvena i umjetnička 
vijeća te matične odbore za pojedina polja; pobliže utvrđuje uvjete za stjecanje znanstvenih 
zvanja; utvrđuje uvjete koje znanstvene organizacije trebaju ispuniti da bi dobile ovlaštenje za 
provođenje postupka izbora u znanstvena zvanja; predlaže proglašavanje znanstvenih centara 
izvrsnosti i provodi njihovo vrednovanje; daje mišljenje o osnivanju znanstveno-tehnologijskih 
parkova, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju. 

Stručne i administrativne poslove za Nacionalno vijeće za znanost obavlja specijalizirana 
ustanova Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske (AZVO), koju je 
Uredbom osnovala Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. siječnja 2005. godine i 
utvrdila njezin ustroj i način rada. 

Financijska sredstva za rad Nacionalnog vijeća osigurava, na prijedlog Nacionalnog vijeća, 
ministar znanosti, obrazovanja i športa u proračunu Republike Hrvatske. 
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2. Sažeti prikaz djelatnosti Nacionalnog vijeća za znanost 

 

U razdoblju od 15. prosinca 2005. do 14. prosinca 2006. godine Nacionalno vijeće za 
znanost održalo je 11. samostalnih sjednica i jednu zajedničku sjednicu s Nacionalnim vijećem 
za visoko obrazovanje (NVZO), temeljem članka 8. i 13. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 105/04. i 174/04.). O radu svih sjednica vođeni su 
zapisnici i tonski zapisi sjednica. 

Na samostalnim sjednicama NVZ raspravljalo je o pitanjima važnim za znanstvenu 
djelatnost, te predlagalo i poticalo donošenje mjera za njezino unapređenje. NVZ radilo je na 
vrednovanju znanstvenih programa i projekata (izrada kriterija, priprema elektroničkog postupka 
za evaulaciju, upute recenzentima, vrednovanje prema prosudbenim skupinama). U postupku 
vrednovanja znanstvenih projekata unutar prosudbenih skupina sudjelovalo je 2458 recenzenata, 
od čega su 30% bili strani recenzenti. 

Započet je rad na vrednovanju znanstvenih organizacija, davanju ovlaštenja za provođenje 
dijela postupka izbora u znanstvena zvanja, donošenju kriterija za odabir znanstvenih novaka, 
imenovanju članova matičnih odbora i područnih vijeća, određivanju povjerenstva za 
interdisciplinarna područja, planu rada NVZ za 2007. godinu, kao i na izradi godišnjeg izvješća 
NVZ za 2006. godinu. Uz stručne poslove, koje je za Nacionalno vijeće za znanost obavljala 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalno vijeće za znanost oslanjalo se na aktivan 
rad svojih imenovanih povjerenstava koja su uključivala mnoge ugledne znanstvenike. Rad 
Nacionalnog vijeća za znanost odvijao se i putem vlastitih povjerenstava. Predsjednici područnih 
vijeća, koji su ujedno i članovi Nacionalnog vijeća za znanost, podnosili su izvješća o radu 
svojih vijeća Nacionalnom vijeću za znanost. 

Osim na navedenim sjednicama članovi NVZ angažirani su u pripremi pojedinih materijala 
vezanih uz sjednice, u radu matičnih odbora, područnih vijeća, prosudbenih skupina, 
prisustvovali su raznim predavanjima, savjetovanjima i drugim događanjima vezanim uz 
hrvatsku i svjetsku znanost. 

 

 

3. Znanstveni programi i projekti 

 

Nacionalno vijeće za znanost iniciralo je dvije krupne novosti u procesu prijave i 
vrednovanja programa i projekata: međunarodne recenzije i elektronički postupak. 

Postupak vrednovanja znanstvenih programa i projekata složen je i dugotrajan proces, a 
odvijao se u suradnji s Ministarstvom znanosti obrazovanja i športa (MZOŠ) u vremenskom 
razdoblju od jedne godine. 
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U procesu prijave i vrednovanja znanstvenih programa i projekata veliku su ulogu odigrala 
područna vijeća imenovana na 5. sjednici Nacionalnog vijeća za znanost, održanoj 1. ožujka 
2005. godine (imenovano je 6 područnih vijeća s ukupno 66 članova). Na njihov prijedlog, a za 
potrebe vrednovanja projekata unutar pojedinih znanstvenih polja i grana, Nacionalno vijeće za 
znanost imenovalo je 37 prosudbenih skupina s ukupno 171 članom i 73 zamjenska člana. 

Postupak vrednovanja i prihvaćanja prijedloga znanstvenih programa i projekata razmotren 
je i prihvaćen na 16. sjednici NVZ-a održanoj 24. siječnja 2006. godine. Na 17. sjednici, 
održanoj 28. veljače 2006. godine, prihvaćen je prijedlog obrazaca za vrednovanje znanstvenih 
projekata i programa: Obrazac A (za recenzenta - znanstveni projekt), Obrazac B (za 
prosudbenu skupinu - znanstveni projekt) i Obrazac C (za prosudbenu skupinu - znanstveni 
program) (prilog 3.1.). 

Također, Nacionalno vijeće za znanost donijelo je i Opće upute za recenzente i prosudbene 
skupine (prilog 3.2.), te Upute za recenzente i prosudbene skupine za pojedina znanstvena 
područja: područje prirodnih znanosti, područje tehničkih znanosti, područje biomedicinskih 
znanosti i zdravstva, područje biotehničkih znanosti, područje društvenih znanosti i područje 
humanističkih znanosti (upute koje se odnose na popunjavanje recenzentskih obrazaca 
programa/projekata - prilog 3.3.). Navedene upute na hrvatskom i engleskom jeziku objavljene 
su na web stranici Ministarstva znanosti obrazovanja i športa. 

Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH objavilo je 9. siječnja 2006. godine natječaj 
za prijavu znanstvenih programa i projekata. Od 9. siječnja do 10. ožujka 2006. godine 
prijavljena su ukupno 2732 projekta; od toga su 2362 prijavljena u okviru znanstvenih programa 
(prijavljen je 441 znanstveni program), a 370 kao samostalni projekti. U odnosu na 2002. 
prijavljeno je čak 46% više projekata (2002. godine bio je  prijavljen 1871 projekt). Postupak 
vrednovanja znanstvenih programa i projekata proveden je prema novim kriterijima koji su u 
potpunosti usklađeni s praksom postupka vrednovanja u zemljama EU, što uključuje odabir 
projekata prema međunarodnim kriterijima izvrsnosti, poticanje okrupnjavanja istraživanja, 
poticanje i nagrađivanje izvrsnosti i veće sudjelovanje stranih recenzenata. 

Cijeli postupak vrednovanja znanstvenih programa i projekata, uključujući i upućivanje 
prijavljenih projekata recenzentima na vrednovanje, vodile su prosudbene skupine. 

U postupku vrednovanja sudjelovalo je 2458 recenzenata, od kojih je 30% bilo stranih, a 
ukupno je načinjeno 5638 recenzija. U ovom ciklusu sudjelovalo je čak 123% više recenzenata u 
odnosu na ciklus iz 2002. godine kada je sudjelovalo oko 1100 recenzenata. 

Nakon provedenog postupka vrednovanja prihvaćena su 1968 projekta, a odbijeno 764, što 
daje ukupnu prolaznost od 72%. Usporedbe radi, 2002. godine prolaznost znanstvenih projekata 
bila je 87,5%. 
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Tab. 3.1. Ukupna prolaznost znanstvenih projekata 

Godina 
Ukupno 

prijavljenih 
projekata 

Broj prihvaćenih 
projekata 

Broj odbijenih 
projekata Prolaznost 

2002. 1871 1637 234 87.5% 
2006. 2732 1968 764 72% 

 

 

Tab. 3.2. Prolaznost znanstvenih projekata po znanstvenim područjima 2006. godine 

Red. 
br. Znanstveno područje Prolaznost 

1. Prirodne znanosti 79% 
2. Tehničke znanosti 67% 
3. Biomedicina i zdravstvo 68% 
4. Biotehničke znanosti 73% 
5. Društvene znanosti 73% 
6. Humanističke znanosti 79% 

 

 

Nacionalno vijeće za znanost na svojoj 25. sjednici održanoj 14. studenog 2006. godine 
donijelo je i zaključak o postotku financiranja znanstvenih projekata po znanstvenim područjima, 
a vodeći se strateškim dokumentom "Znanstvena i tehnologijska politika RH 2006. - 2010." koji 
navodi prioritetna područja istraživanja u RH. 

 

Tab. 3.3.  Postotak financiranja udjela znanstvenih područja za 1996., 2002. i 2006. godinu 

Red. 
br. 

Znanstveno područje 
1996. 
(%) 

2002. 
(%) 

2006. 
(%) 

1. Prirodne znanosti 25,34 24,79 25 
2. Tehničke znanosti 26,71 18,59 23 
3. Biomedicina i zdravstvo 19,86 27,48 23 
4. Biotehničke znanosti 12,01 9,87 12 
5. Društvene znanosti 9,22 9,26   9 
6. Humanističke znanosti  6,87 10,01   8 

 

Za financiranje odobrenih znanstvenih projekata u državnom proračunu za 2007. godinu 
osigurano je 142,5 milijuna kuna, što je povećanje od 48,7 milijuna kuna, odnosno 52% u 
odnosu na 2002. godinu. 
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Prilikom predlaganja visine sredstava za projekte uvažavani su sljedeći kriteriji: kreativnost i 
inventivnost istraživanja, vrsta predloženog istraživanja, kompetentnost voditelja projekta, tj. 
njegove znanstvene reference i izvrsnost, kompetentnost istraživačkog tima i njegova izvrsnost, 
veličina istraživačkog tima koji sudjeluje u realizaciji projekta, vrsta i vrijednost znanstvene 
opreme koja je potrebna za predloženo istraživanje, interdisciplinarnost i multidisciplinarnost 
istraživanja, uklopljenost projekata u prioritete istraživanja Znanstvene i tehnologijske politike 
RH 2006. - 2010., povezanost projekata s gospodarstvom, te mogućnost primjene rezultata 
projekta, korisnost i opravdanost istraživanja projekta za RH. 

Na konferenciji za medije održanoj 20. prosinca 2006. godine u Ministarstvu znanosti 
obrazovanja i športa objavljeni su rezultati natječaja za financiranje znanstvenih projekata. 
Prosudbene skupine načinile su bodovni sustav te utvrdile rang-liste projekata (prilog 3.4.). 

Postupak prijave i recenziranja znanstvenih projekata u cijelosti je informatiziran, a rang 
liste prema prosudbenim skupinama i sažeci projekata, uz suglasnost Nacionalnog vijeća za 
znanost, objavljeni su na web stranicama Ministarstva znanosti obrazovanja i športa 
(http://zprojekti.mzos.hr). 

 

 

4. Znanstvena i tehnologijska politika RH 

 

Vlada RH izradila je Program za istraživanje i razvoj do 2010. godine, koji je predstavljen 
Nacionalnom vijeću za znanost na 19. sjednici NVZ, održanoj 4. travnja 2006. godine. Program 
je predstavio dr. sc. Radovan Fuchs, pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i športa za 
međunarodnu suradnju. Predloženi operativni Program sadrži glavne smjernice različitih 
nacionalnih dokumenata koji se odnose na istraživanja i razvoj. 

Dva su glavna strateška cilja: veći i stabilniji gospodarski rast te otvaranje većeg broja 
visokokvalitetnih radnih mjesta. Akcijski plan (radni dokument EC SEC 2005, 192) sadrži deset 
najvažnijih ciljeva među kojima su, pod zajedničkim nazivom "Znanje za rast", navedeni: 

- povećanje i poboljšanje ulaganja u znanost, istraživanje i razvoj; 

- poticanje inovacija, širenje uporabe informacijskih i komunikacijskih tehnologija te održive 
uporabe resursa; 

- društvo temeljeno na znanju mora težiti ostvarenju zdravoga gospodarstva. 

Nacionalno vijeće za znanost raspravljalo je o predloženoj Hrvatskoj znanstveno-
tehnologijskoj politici u svrhu donošenja Strategije razvoja znanosti i tehnologije RH za 
kratkoročno i dugoročno razdoblje. Uz manje izmjene i dopune NVZ podržalo je predloženi 
Program Vlade za istraživanja i razvoj do 2010. godine (prilog 4.1.).  
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5. Vrednovanje znanstvenih organizacija 

 

Vrednovanje znanstvenih organizacija pokrenuto je radi usklađivanja kriterija evaulacije 
znanstvenog, stručnog i nastavnog rada s kriterijima EU, te da se na temelju takve evaulacije 
postigne racionalnije financiranje znanstvenih organizacija. 

Vrednovanju kvalitete i učinkovitosti podliježu znanstvene organizacije: sveučilišta i 
njihove sastavnice, javni znanstveni instituti i HAZU. Osim navedenih znanstvenih organizacija 
vrednovanju kvalitete i učinkovitosti podliježu i privatni znanstveni instituti ako se financiraju iz 
državnog proračuna, ustanove od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku i druge pravne osobe, 
ukoliko obavljaju znanstvenu djelatnost putem ugovorenih znanstvenih projekata. 

Vrednovanje znanstvenih organizacija provodi Nacionalno vijeće za znanost. Vrednovanje 
se provodi prema godišnjem rasporedu poslova koji sastavlja NVZ ili posebnom nalogu NVZ ili 
na zahtjev znanstvene organizacije. Provjeru vrednovanja znanstvene organizacije može od NVZ 
zatražiti i Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske ili ministar. 

Na početku postupka vrednovanja NVZ imenuje Povjerenstvo za vrednovanje znanstvenih 
organizacija, koje putem Agencije za znanost i visoko obrazovanje započinje postupak 
vrednovanja znanstvene organizacije. 

Po obavljenom obilasku znanstvene organizacije, uvidom u njezin rad i dobivene materijale, 
Povjerenstvo podnosi izvješće Nacionalnom vijeću za znanost. Izvješće sadrži ocjenu cjelokupne 
znanstvene djelatnosti znanstvene organizacije, a temelji se na unutarnjem i vanjskom 
vrednovanju u kojem sudjeluju i inozemni recenzenti. Na temelju dobivenog izvješća stručnog 
povjerenstva, odnosno rezultata vrednovanja, NVZ utvrđuje ispunjava li znanstvena organizacija 
minimalne uvjete za dobivanje dopusnice propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju i Pravilniku o vrednovanju znanstvenih organizacija, te predlaže ministru 
da znanstvenoj organizaciji izda dopusnicu, uputi pismo očekivanja ili uskrati dopusnicu 
(dopusnica je isprava kojom se utvrđuje da znanstvena organizacija udovoljava svim 
standardima i uvjetima za obavljanje znanstvene djelatnosti i temelj je za donošenje odluke o 
upisu u Upisnik ili produljenju statusa znanstvene organizacije u Upisniku). 

Nacionalno vijeće za znanost daje konačnu ocjenu vrednovanja, koju dostavlja ministru i 
vrednovanoj znanstvenoj organizaciji. 

U Republici Hrvatskoj ukupno je 218 znanstvenih organizacija podložnih vrednovanju 
kvalitete i učinkovitosti znanstvenog i stručnog rada (tab. 5.1.). Budući da NVZ tek treba početi 
vrednovanje svih znanstvenih organizacija, privremeno upisane (u Upisnik znanstvenih 
organizacija) znanstvene organizacije i pravne osobe također će biti podvrgnute vrednovanju 
sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04 i 174/04) 
i Pravilniku o vrednovanju znanstvenih organizacija (NN 39/05). Vrednovanje znanstvenih 
organizacija trebalo bi se obavljati, ovisno o dopusnicama, u razdoblju od 1 do 5 godina. 
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Tab. 5.1.  Broj znanstvenih organizacija podložnih vrednovanju po znanstvenim područjima 

Red. br. Znanstveno područje Broj znanstvenih organizacija 
1. Prirodne znanosti  30 
2. Tehničke znanosti  46 
3. Biomedicina i zdravstvo  48 
4. Biotehničke znanosti  15 
5. Društvene znanosti  41 
6. Humanističke znanosti  37 
7. Interdisciplinarno znanstveno područje    1 

 Ukupno: 218 
 

 

Tijekom 2006. godine Nacionalno vijeće za znanost izvršilo je pripremne radnje u svrhu 
provođenja opisanog postupka u 2007. godini. U skladu s tim NVZ imenovalo je povjerenstvo 
koje je izradilo dva obrasca za vrednovanje kvalitete i učinkovitosti znanstvenog i stručnog 
rada znanstvenih organizacija (prilog 5.1. i 5.2.). 

Prvi obrazac odnosi se na izradu Izvješća za vrednovanje znanstvenih organizacija, a 
popunjava ga znanstvena organizacija na temelju podataka koje dostavljaju pojedine ustrojbene 
jedinice. Obrazac se popunjava za prethodnih pet godina koje ne uključuju godinu popunjavanja. 
U slučaju većih znanstvenih organizacija podaci se unose za svaki odjel/zavod - posebno. Uz 
tablični prikaz aktivnosti, znanstvena organizacija treba priložiti kratkoročni i dugoročni plan 
rada i strategiju razvoja, statut, kratki prikaz glavnih znanstvenih dostignuća postignutih u 
prethodnom petogodišnjem razdoblju za svaku od ustrojbenih jedinica kao i viziju njihova 
razvoja u budućnosti, te druge materijale koje Povjerenstvo zatraži. 

Drugi obrazac popunjava stručno povjerenstvo na temelju analize obrasca za vrednovanje 
koji popunjava znanstvena organizacija (prvi obrazac), uvida u dokumente koje zatraži 
povjerenstvo i razgovora članova povjerenstva prilikom posjeta znanstvenoj organizaciji. 

Navedene obrasce za vrednovanje kvalitete i učinkovitosti znanstvenog i stručnog rada 
znanstvenih organizacija NVZ je prihvatilo na 15. sjednici održanoj 05.prosinca 2005. godine. 

Tijekom 2006. godine NVZ započelo je prikupljati prijedloge znanstvenih organizacija koje 
će biti vrednovane u 2007. godini. Pri tome su područna vijeća po znanstvenim područjima 
razmatrala i davala prijedloge koje bi znanstvene organizacije u 2007. godini išle u postupak 
vrednovanja. Istovremeno pristupilo se i prikupljanju prijedloga o mogućim recenzentima. 

Posebno će biti vrednovana uključenost instituta u nastavni proces radi što većeg uključenja 
znanstvenika u nastavni proces prilagođen Bolonjskom programu. 
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6. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja iz 
područja prirodnih znanosti, za znanstveno polje matematika 

 

Nacionalno vijeće za znanost donijelo je Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 
kojim se utvrđuju uvjeti za izbor za svako znanstveno područje zasebno (prirodne znanosti, 
tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, 
humanističke znanosti). 

Budući da se Matični odbor za polje matematike godinama nije pridržavao propisanih 
kriterija za izbor u znanstvena zvanja, na 19. sjednici NVZ, održanoj 4. travnja 2006. godine, 
imenovano je povjerenstvo za izradu "Prijedloga kriterija uvjeta za izbore u znanstvena zvanja u 
znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstvenom polju matematike". 

Imenovano povjerenstvo, na više radnih sjednica, u suradnji s Područnim vijećem za 
prirodne znanosti i istaknutim matematičarima uspjelo je riješiti ovaj dugogodišnji problem. 
Prijedlog kriterija za izbor u znanstvena zvanja polja matematike Nacionalno vijeće za znanost 
usvojilo je na svojoj 21. sjednici, održanoj 30. svibnja 2006. godine, te je na temelju članka 32. 
stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 105/04 i 
174/04) donijelo Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, a 
koji se odnosi na područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika (prilog 6.1.). 
Navedeni Pravilnik objavljen je u NN br. 138/06. 

 

 

7. Kriteriji za izbor znanstvenih novaka i njihovih mentora 

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH zatražilo je mišljenje Nacionalnog vijeća za 
znanost RH radi raspisivanja Natječaja za financiranje suradničkih radnih mjesta znanstvenih 
novaka. Nacionalno vijeće za znanost na 25. sjednici, održanoj 14. studenog 2006. godine, 
raspravilo je tekst Natječaja i jednoglasno podržalo prijedlog teksta Natječaja za financiranje 
suradničkih radnih mjesta znanstvenih novaka, te je dano pozitivno mišljenje za pokretanje 
postupka raspisivanja Natječaja. 

Formirana je i Radna skupina čija je zadaća bila izraditi prijedloge kriterija za izbor 
znanstvenih novaka ali i njihovih mentora na znanstvenim projektima. Radna skupina donijela je 
zajednički prijedlog kriterija koji je iznijela na 26. sjednici NVZ, održanoj 12. prosinca 2006. 
godine. NVZ donijelo je zaključak da se navedeni kriteriji upute područnim vijećima koja će ih 
prema specifičnostima svojih područja modificirati i uputiti NVZ na usvajanje. 

Izrada kriterija za izbor znanstvenih novaka i njihovih mentora je u tijeku. 

Također, Nacionalno vijeće za znanost prihvatilo je prijedlog promjene postupka za 
odobravanje suradničkih radnih mjesta tako da znanstvena organizacija uputi zahtjev MZOŠ RH 
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kojim traži suglasnost da se izuzetnim kandidatima (npr. dobitnici top-stipendije za top-studente, 
studenti sa Rektorskom nagradom) direktno, bez natječaja, odobre suradnička radna mjesta 
znanstvenih novaka za rad na znanstvenom projektu na teret sredstava Ministarstva. Uz ime i 
prezime te životopis kandidata za znanstvenog novaka potrebno je i popratno pismo kojim se 
jamči da je kandidat za znanstvenog novaka uistinu izuzetan. U pismu treba navesti i podatke o 
kvaliteti mentora, kao i činjenicu da je ovakav novak potreban struci.  

 

 

8. Ovlaštenja znanstvenim organizacijama za provođenje dijela postupka 
izbora u znanstvena zvanja 

 

Nacionalno vijeće za znanost utvrđuje uvjete koje trebaju ispuniti znanstvene organizacije 
da bi dobile ovlaštenje za provođenje postupka izbora u znanstvena zvanja (članak 6. stavak 7. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, (NN br. 123/03., 105/04. i 174/04.). 
Nacionalno vijeće za znanost donosi ovlaštenja, odnosno odbijenice za provođenje dijela 
postupka izbora u znanstvena zvanja i upućuje ih ministru. 

Rješenje o ovlaštenju za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje na temelju 
prijedloga Nacionalnog vijeća za znanost izdaje ministar onoj znanstvenoj organizaciji koja u 
stalnom radnom odnosu s punim radnim vremenom ima najmanje petnaest zaposlenika sa 
znanstvenim zvanjem u odgovarajućem znanstvenom području te najmanje sedam u 
odgovarajućem znanstvenom polju, odnosno interdisciplinarnom području, od čega najmanje tri 
znanstvena savjetnika (članak 34. stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (NN br. 123/03., 105/04. i 174/04.)). 

Tijekom 2006. godine Nacionalno vijeće za znanost dalo je ovlaštenja za provođenje 
navedenog postupka jednoj znanstvenoj organizaciji na Sveučilištu u Zadru, devet ovlaštenja 
znanstvenim organizacijama na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku, devet ovlaštenja 
znanstvenim organizacijama na Sveučilištu u Rijeci, 36 ovlaštenja znanstvenim organizacijama 
na Sveučilištu u Zagrebu i dva ovlaštenja znanstvenim organizacijama na Sveučilištu u Splitu. 

Istovremeno, NVZ je uskratilo dvije dopusnice znanstvenim organizacijama na Sveučilištu 
J.J. Strossmayera u Osijeku, dvije dopusnice znanstvenim organizacijama na Sveučilištu u Splitu 
i devet dopusnica znanstvenim organizacijama na Sveučilištu u Zagrebu. 
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9. Privremeni upis znanstvenih organizacija u Upisnik znanstvenih 
organizacija 

 

U Upisnik znanstvenih organizacija se kao javni znanstveni institut, javno sveučilište te 
sastavnice sveučilišta (fakultet, umjetnička akademija, sveučilišni odjel i institut) upisuju se one 
znanstvene organizacije koje prema dopusnici obavljaju znanstvenu djelatnost u jednom ili više 
znanstvenih područja ili polja. 

U Upisnik se, kao znanstveni institut ili privatni znanstveni institut upisuje znanstvena 
organizacija koja prema dopusnici obavlja znanstvenu djelatnost u jednom ili više srodnih 
znanstvenih polja. 

U Upisnik se kao druga pravna osoba upisuje znanstvena organizacija koja prema dopusnici 
u manjem dijelu obavlja znanstvenu djelatnost putem ugovorenih znanstvenih projekata. 

Upisom u Upisnik stječe se status znanstvene organizacije. 

Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa vodi Upisnik znanstvenih organizacija, a upis se 
provodi na temelju osnovanog zahtjeva zainteresirane organizacije koja se bavi znanstvenom 
djelatnošću. 

Tijekom 2006. godine 16 znanstvenih organizacija podnijelo je zahtjev za upis u Upisnik 
znanstvenih organizacija. Nacionalno vijeće za znanost, na prijedlog Povjerenstva za ocjenu 
ispunjavanja uvjeta za upis u Upisnik znanstvenih organizacija Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa, raspravljalo je zahtjeve i temeljem članka 7. Pravilnika o vrednovanju 
znanstvenih organizacija (NN 39/05) donijelo zaključak o privremenom upisu u Upisnik deset 
znanstevnih organizacija i pravnih osoba. Za dvije znanstvene organizacije predložen je 
privremeni upis u trajanju od jedne godine, a zbog nezadovoljavanja uvjeta u potpunosti (npr. 
nedovoljan broj zaposlenih znanstvenika). Za četiri znanstvene organizacije NVZ je, na prijedlog 
Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta, odbilo zahtjev za upis u Upisnik znanstvenih 
organizacija. 

 

 

10.  Matični odbori 

 

Matični odbori sudjeluju u postupku izbora te donose konačnu odluku o izboru u znanstveno 
zvanje. Odluka o izboru u znanstveno zvanje temelj je za izbor u znanstveno-nastavno zvanje. 

Ukupno postoje 22 matična odbora. Oni su u 2006. godini održali 103 sjednice na kojima su 
obradili 1369 predmeta vezanih uz izbor u znanstvena zvanja. Od toga je 1308 odluka bilo 
pozitivno, a 61 odluka bila je negativna. 
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Nacionalno vijeće za znanost u 2006. godini razriješilo je članstva 5 članova u matičnim 
odborima. Također, Nacionalno vijeće za znanost imenovalo je 5 novih članova u matične 
odbore. 

 

 

11. Područna znanstvena vijeća 

 

Zadaća područnih vijeća je sudjelovanje u razmatranju pitanja iz nadležnosti Nacionalnog 
vijeća za znanost vezanih uz pojedina znanstvena i umjetnička područja. 

Na 5. sjednici Nacionalnog vijeća za znanost održanoj 1. ožujka 2005. godine imenovani su 
članovi područnih znanstvenih vijeća (prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i 
zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti) i područnog 
umjetničkog vijeća. Pri tome se vodilo računa o regionalnoj zastupljenosti, pokrivenosti 
znanstvenih polja unutar pojedinih znanstvenih područja i vrsnoći samih kandidata. 

Područna znanstvena vijeća održala su tijekom 2006. godine 37 sjednica. Između ostalog, 
područna znanstvena vijeća radila su i na imenovanjima prosudbenih skupina namijenjenih  
recenziranju znanstvenih projekata. Područna znanstvena vijeća izradila su upute recenzentima i 
prosudbenim skupinama za pojedina područja. Njihovi prijedlozi prihvaćeni su na 17. sjednici 
Nacionalnog vijeća za znanost, održanoj 28. veljače 2006. godine. Područna znanstvena vijeća 
su također analizirala rezultate rada prosudbenih skupina i o tome podnijela izvješće 
Nacionalnom vijeću za znanost na 26. sjednici, održanoj 12. prosinca 2006. godine. 

Tijekom 2006. godine Nacionalno vijeće za znanost imenovalo je 2 nova člana područnih 
znanstvenih vijeća, a 1 člana razriješilo članstva. 

 

 

12. Javni poziv za članove Nacionalnog vijeća za znanost, područnih vijeća i 
matičnih odbora 

 

Nacionalno vijeće za znanost RH na 24. sjednici održanoj 3. studenog 2006. godine donijelo 
je Odluku o pokretanju postupka za raspisivanje javnog poziva za prijavu kandidata za članove 
Nacionalnog vijeća za znanost. Temeljem članaka 11. stavaka 3. i 4. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 105/04 i 174/04) i ovlaštenja Vlade Republike 
Hrvatske, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa objavilo je javni poziv u svrhu predlaganja 
kandidata za članove Nacionalnog vijeća za znanost. Navedeni javni poziv nije okončan u 2006. 
godini. 

Nacionalno vijeće za znanost RH, putem Agencije za znanost i visoko obrazovanje, na 
temelju članka 19. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 
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123/03, 105/04 i 174/04) raspisalo je 15. studenog 2006. godine javni poziv u svrhu predlaganja 
kandidata za: Člana područnog znanstvenog vijeća za prirodne znanosti; Člana matičnog odbora 
za područje biomedicine i zdravstva - polje veterinarske medicine; i Člana matičnog odbora za 
područje prirodnih znanosti - polje biologije. Na temelju provedenog javnog poziva, na 26. 
sjednici Nacionalnog vijeća za znanost održanoj 12. prosinca 2006. godine, imenovani su članovi 
navedenog područnog vijeća i matičnih odbora. 

 

 

13. Izbori u zvanja 

 

Nacionalno vijeće za znanost provodi postupak izbora u znanstvena zvanja ukoliko nijedna 
znanstvena organizacija nije ovlaštena za provođenje dijela postupka izbora u pojedino 
znanstveno zvanje u određenom znanstvenom ili umjetničkom polju ili interdisciplinarnom 
znanstvenom ili umjetničkom području, a matični odbor za to polje ili interdisciplinarno 
područje nije imenovan, postupak izbora provodi odgovarajuće područno znanstveno ili 
umjetničko vijeće. Ako nijedno područno znanstveno ili umjetničko vijeće nije ovlašteno za 
provođenje postupka, postupak izbora provodi Nacionalno vijeće za znanost (članak 33. stavak 
4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 105/04 i 174/04)). 

U 2006. godini Nacionalno vijeće za znanost zaprimilo je i obradilo sedam zahtjeva za izbor 
u znanstvena zvanja koja nisu mogla biti riješena redovnim putem. Pri tome je šest zahtjeva 
riješeno pozitivno, dok je jedan zahtijev odbijen. 

 

 

14. Prezentacije 

 

Tijekom 2006. godine, radi ostvarivanja bolje međusobne suradnje, ali i vlastitog educiranja, 
Nacionalno vijeće za znanost pozvalo je nekoliko predavača koji su upoznali Vijeće s aktualnom 
problematikom, odnosno novostima vezanim uz znanost. 

Na zajedničkoj 4. sjednici Nacionalnog vijeća za znanost i Nacionalnog vijeća za visoko 
obrazovanje, održanoj 4. travnja 2006. godine,  prof. dr. sc. Pero Lučin, predsjednik Upravnog 
odbora Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH, izvjestio je da 
je osnovna zadaća navedene zaklade promicanje i financiranje dobrih inicijativa i projekata u 
području znanosti, području visokog školstva/obrazovanja i u tehnologijskom području. Zaklada 
raspisuje javne natječaje i financira programe. Kroz programe Zaklada financira projekte, 
dodjeljuje stipendije, financira skupove i publikacije. Budući da Zaklada zapravo investira u 
projekte, u svakom trenutku ima pravo kontrolirati provođenja projekta. Strateški prioriteti 
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Zaklade su: informacijsko-komunikacijske tehnologije, biotehnologije, novi materijali i procesi, 
znanost o okolišu i održivi razvoj te sociokulturna tranzicija i društvo znanja. 

Na 22. sjednici Nacionalnog vijeća za znanost, održanoj 4. srpnja 2006. godine, dr. sc. Zoran 
Škoda i doc. dr. sc. Vedran Katavić održali su predavanje na temu (ne)pokretljivost 
znanstvenika. Prikazano je postojeće stanje i razina problema vezana uz znanstvene novake, 
mlade istraživače (nakon doktorata) i izbore u viša zvanja, a dani su i prijedlozi za njihovo 
rješavanje. Prikazana prezentacija postavljena je i na web stranicu NVZ (prilog 14.1.). 

Na 24. sjednici Nacionalnog vijeća za znanost, održanoj 3. studenog 2006. godine, dr. sc. 
Goran Škvarč (CARnet) i mr. sc. Jadranka Stojanovski (Institut Ruđer Bošković) upoznali su 
NVZ o zajedničkom projektu MZOŠ RH, CARnet-a i IRB pod nazivom "Centar online baze 
podataka" čija je svrha osiguravanje mrežnog pristupa komercijalnim bazama podataka kao i 
onima u slobodnom pristupu za sve članove znanstvene i istraživačke zajednice RH (istraživače, 
nastavnike i studente). 

 

 

15. Prihvaćanje statuta 

 

Tijekom 2006. godine Nacionalno vijeće za znanost razmatralo je, usvojilo i predložilo 
ministru znanosti obrazovanja i športa izdavanje suglasnosti za jedan statut i jednu izmjenu i 
dopunu statuta. 

Na sjednici održanoj 4. travnja 2006. godine, Nacionalno vijeće za znanost jednoglasno je 
prihvatilo Prijedlog statuta o izmjeni i dopuni Statuta Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar", a 
na 23. sjednici, održanoj 19. rujna 2006. godine, Nacionalno vijeće za znanost jednoglasno je 
usvojilo Prijedlog Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta. 

  

 

16. Domena www.nvz.hr 

 

Dana 7. ožujka 2006. godine otvorene su web stranice Nacionalnog vijeća za znanost 
(domena www.nvz.hr). Od tada, pa sve do danas, na te stranice redovito se stavljaju zaključci s 
održanih sjednica NVZ, kao i druge obavijesti vezane uz rad NVZ. Ovom prilikom vrijedno je 
spomenuti da je Nacionalno vijeće za znanost i prije otvaranja vlastite domene stavljalo 
zaključke sa svojih sjednica na web, ali u okviru web stranica Ministarstva znanosti, obrazovanja 
i športa. 

Danas se na vlastitim web stranicama Nacionalnog vijeća za znanost nalaze podaci o radu, 
svrsi i ciljevima NVZ, te popis članova NVZ. Također, na web stranicama NVZ nalazi se i 
Poslovnik o radu NVZ, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju kao i izmjene i 
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dopune tog zakona, razni Pravilnici, Odluke i ostali dokumenti vezani uz rad NVZ, odnosno 
znanosti općenito. Na tim stranicama nalazi se popis članova 7 područnih vijeća kao i popis 
članova svih 22 matična odbora. Nadalje, tu se nalazi i nekoliko korisnih linkova (ustanova s 
kojima NVZ najčešće surađuje/kontaktira), tražilica, te kontakt, odnosno adresne informacije o 
NVZ. 

Kako bi se redovito održavali i ažurirali podaci na web stranicama, osnovano je 
povjerenstvo koje na temelju zapisnika sa sjednica NVZ predlaže sadržaj za web. Usvojeni 
sadržaj za web od strane NVZ-a, postavlja na web stranicu NVZ Odjeljak za informatičke 
poslove pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje RH, koji ujedno i brine o održavanju 
stranica (webmaster). 

Održavanjem i ažuriranjem podataka na web stranicama Nacionalno vijeće za znanost 
osigurava transparentnost djelovanja i rada Vijeća, te omogućava efikasnu suradnju NVZ sa 
znanstvenom i akademskom zajednicom.  

Vlastitom domenom www.nvz.hr (web stranica) NVZ prezentira svoj rad, a u budućnosti će 
nastojati stranicu nadograđivati i ostalim sadržajima namijenjenim široj akademskoj zajednici. 

 

 

17. Stručna i administrativna potpora Nacionalnom vijeću za znanost 

 

Temeljem članka 15. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 
123/03., 105/04. i 174/04.) Agencija za znanost i visoko obrazovanje RH je specijalizirana 
ustanova za pružanje stručne i administrativne potpore Nacionalnom vijeću za znanost i 
Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje. 

U skladu s tim Agencija za znanost i visoko obrazovanje je administrativno i stručno 
podupirala rad Nacionalnog vijeća za znanost, rad zajedničkih sjednica NVZ i NVVO, Savjeta za 
financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja te stručnih povjerenstava u smislu 
pripreme materijala i informacija potrebnih za sjednice, pisanje zapisnika, prijedloga, očitovanja, 
odluka, zaključaka Nacionalnog vijeća vezanih uz vrednovanje znanstvenih programa i 
projekata, ovlaštenja za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja, kriterija za izbor 
u znanstvena zvanja, izbore u znanstvena zvanja u interdisciplinarnim znanstvenim područjima, 
ispunjavanje uvjeta za upis u Upisnik znanstvenih organizacija, vrednovanje znanstvenih 
organizacija, prihvaćanje Statuta, rješavanja predmeta i žalbi iz djelokruga znanosti, te izradi 
godišnjeg Izvješća NVZ RH, kao i izradi Prijedloga financijskog plana Nacionalnog vijeća za 
znanost za 2007. proračunsku godinu. 
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18. Razrješenje predsjednice Nacionalnog vijeća za znanost 

 

Predsjednica Nacionalnog vijeća za znanost prof. dr. sc. Marija Ivezić dopisom od 3. 
studenog 2006. godine (prema članku 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju) zbog zdravstvenih problema podnijela je neopozivu ostavku na mjesto 
predsjednice. Funkciju predsjednice obavljala je do kraja 2006. godine. 

Na 24. sjednici Nacionalog vijeća za znanost, održanoj 24. listopada 2006. godine, 
pokrenuta je procedura izbora sedam novih članova Vijeća, na mandat od četiri godine. 

 

 

19. Zaključak 

 

Tijekom 2006. godine Nacionalno vijeće za znanost, u okviru svojih ingerencija, 
raspravljalo je i odlučivalo o pitanjima koja su važna za znanstvenu djelatnost, te predlagalo i 
poticalo donošenje mjera za njezino unapređenje: 

 - rasprava i usvajanje znanstveno tehnologijeske politike RH do 2010. godine, 
 - vrednovanje znanstvenih projekata i programa (Nacionalno vijeće za znanost je iniciralo 

dvije krupne novosti u procesu prijave i vrednovanja programa i projekata: međunarodne 
recenzije i elektronički postupak), 

 - donošenje kriterija za vrednovanje znanstvenih organizacija, 
 - razrada kriterija za vrednovanje mentora i zahtjeva za izbor znanstvenih novaka, 
 - ostale djelatnosti u nadležnosti Nacionalnog vijeća za znanost (ovlaštenja za izbore u 

znanstvena zvanja, izbori u interdisciplinarna znanstvena zvanja, dopusnice za upis u 
Upisnik znanstvenih organizacija, razrješenja i imenovanja članova matičnih odbora i 
područnih vijeća...) 

  

 U 2007. godini Nacionalno vijeće za znanost raspravljat će o:  

 - strategiji razvoja znanosti u RH,  
 - utvrđivanju interdisciplinarnih znanstvenih područja,  
 - uspostavi kontakta između Nacionalnog vijeća za znanost i Odbora za obrazovanje, znanosti 

i kulturu Hrvatskog Sabora 
 - uspostavi kontakta Nacionalnog vijeća za znanost s Hrvatskim institutom za tehnologiju 
 - uspostavi kontakta između Nacionalnog vijeća za znanost i Hrvatske gospodarske komore i 

istaknutih gospodarstvenih institucija 
 - evaulaciji rezultata natječaja za projekte i stvaranje baze podataka o recenzentima 
 - evaulacija znanstvenih organizacija 
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Prilog 1.1. 
 

Odluke Sabora o imenovanju Predsjednice i članova 
Nacionalnog vijeća za znanost 
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HRVATSKI SABOR 
3018 

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 11. stavka 1. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03. i 105/04.), Hrvatski 
sabor na sjednici 3. prosinca 2004., donio je 

ODLUKU 

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA 
ZA ZNANOST 

1. Imenuje se prof. dr. sc. MARIJA IVEZIĆ predsjednicom Nacionalnog vijeća za znanost. 
2. Za članove Nacionalnog vijeća za znanost imenuju se: 
prof. dr. sc. ŠIMUN ANĐELINOVIĆ, 
prof. dr. sc. JOSIP BRNIĆ, 
prof. dr. sc. NIKOLA BUBLE, 
prof. dr. sc. NIKOLA JAKŠIĆ, 
akademik MISLAV JEŽIĆ, 
dr. sc. LJILJANA KALITERNA LIPOVČAN, 
dr. sc. KRUNOSLAV KOVAČEVIĆ, 
dr. sc. MIRJANA MAKSIĆ, 
DALIBOR MARIJANOVIĆ, 
doc. dr. sc. ALEMKA MARKOTIĆ, 
prof. dr. sc. GORAZD NIKIĆ, 
prof. dr. sc. KREŠIMIR PAVELIĆ. 

Klasa: 021-13/04-07/49 
Zagreb, 3. prosinca 2004. 

HRVATSKI SABOR 

Predsjednik  
Hrvatskoga sabora 

Vladimir Šeks, v. r. 
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HRVATSKI SABOR 

2740 
Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 11. stavka 1. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03. i 105/04.), Hrvatski 
sabor na sjednici 2. prosinca 2005., donio je 
 

ODLUKU 
 

O IMENOVANJU ČLANA 
NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST 

 
Imenuje se akademik ZVONIMIR BALETIĆ članom Nacionalnog vijeća za znanost. 
  
 
Klasa: 021-13/05-07/13 
Zagreb, 2. prosinca 2005. 

Predsjednik 
Hrvatskoga sabora 

Vladimir Šeks, v. r. 
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Prilog 3.1. 
 

Obrazac A (za recenzenta - znanstveni projekt),  
Obrazac B (za prosudbenu skupinu - znanstveni projekt) i 
 Obrazac C (za prosudbenu skupinu - znanstveni program) 
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Prilog 3.2. 
 

Opće upute za recenzente i prosudbene skupine 
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Prilog 3.3. 
 

Upute za recenzente i prosudbene skupine 
po znanstvenim područjima 
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Prilog 3.4. 
 

Predstavljanje rezultata vrednovanja znanstvenih projekata u 2006. 
godini (izvješće Ministra s press konferencije u prosincu 2006.) 
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Prilog 4.1. 
 

Znanstvena i tehnologijska politika Republike Hrvatske 
2006. - 2010. godine   
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Prilog 5.1. 
 

Obrazac za vrednovanje znanstvenih organizacija koji popunjava 
znanstvena organizacija 
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Prilog 5.2. 
 

Obrazac za vrednovanje znanstvenih organizacija koji popunjava 
stručno povjerenstvo 
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Prilog 6.1. 
 

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena 
zvanja iz područja prirodnih znanosti, za znanstveno polje 

matematika 
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(Ne)pokretljivost znanstvenika 
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