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KLASA:
URBROJ:

022-0312r-061r5
s0301-rs128-22-04

Zagreb, 13. siječnja 2022.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

PREDMET: a) Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Agencije za
znanost i visoko obrazovanje
Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Agencije za
znanost i visoko obrazovanje

b)

odredbom članka 8. stavka I. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom
obrazovanju (''Narodne novine'', broj 45109. _ u daljnjem tekstu: Zakon), utvrđeno je da Agencijom
za znanost i visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) upravlja Upravno vijeće koje ima
predsjednika i osam članova.

U smislu odredbe članka 8. stavka 3. Zakona, predsjednika i sedam članova
Upravnog vijeća Agencije imenuje i razrješuje Hrvatski sabor, i to predsjednika i dva člana na
prijedlog Vlade Republike Hrvatske, a po jednog člana na prijedlog Rektorskog zboru, VijeĆa
veleučilišta i visokih škola, nacionalnoga vijeća nadležnog za znanost, nacionalnoga vijeća
nadležnog za visoko obrazovanje, kao i jednog člana iz rcda studenata na prijedlog Hrvatskoga
studentskog zboru.

odredbom članka 13. stavka 4. Statuta Agencije, propisano je da Agencija prikuplja
prijedloge nadležnih tijela te ih putem Vlade Republike Hrvatske upućuje Hrvatskome saboru na
imenovanje.

Nadalje, Agencija imenuje i razrješuje jednog ćIana Upravnog vijeća iz reda svojih
zaposlenika, u smislu odrebe članka 8. stavka 4. Zakona.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Agencije imenuju se na vrijeme od četiri
godine, s time da im mandat moŽe prestati i prije isteka vremena na koje su imenovani, sukladno
odredbi članka 8. stavaka 2. i 6. Zakona.

S obzirom da dosadašnji član Upravnog vijeća Agencije, imenovan na prijedlog
Vijeća veleučilišta i visokih škola, dr. sc. Vlatko Cvrtila, više nije član Vijeća veleučilišta i visokih
škola, te da član Upravnog vijeća Agencije Nediljko Jerković, imenovan na prijedlog Hrvatskoga
studentskog zbora' više nema status studenta, potrebno je provesti postupak njihova razrješenja
dužnosti članova Upravnog vijeća Agencije.
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Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Agencije, koji u prilogu dostavljamo.

Na istoj sjednici, Vlada Republike Hrvatske je, na prijedlog nadležnih tijela, utvrdila
i Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Agencije.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i
njegovih radnih tijela" Vlada je odredila ministra znanosti i obrazovanja dr. sc. Radovana Fuchsa i
dtžavnetajnike Stipu Mamić4 Ivicu Šuška i Tomislava Paljka.

Prilog: svezak

Plenković
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PRIJEDLOG

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske (''Narodne novine'', br. 85/10.

pročišćeni tekst i 5lI4. _ odluka Ustavnog suđa Republike Hrvatske) i članka 8. stavaka3. i 6.

Zakonao osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 45109.),

Hrvatski sabor donosi

ODLUKU

o RAZRJEŠEN.ru DIJELA čr,nNovA UPRAVNoG VIJEĆA
AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Agencije zaznaItost i visoko obrazovanje

dr. sc. VLATKO CVRTILA, imenovan na prijedlog Vijeća veleučilišta i visokih
škola
NEDILJKO JERKOVIĆ, iz reda studenata, imenovan na prijedlog Hrvatskoga
studentsko g zbora.

KLASA:
URBROJ

Zagreb,

PREDSJEDNIK
HRVATSKOGA SABORA

Gordan Jandroković
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PRIJEDLOG

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske (''Narodne novine'', br. 85/10. -
pročišĆeni tekst i 5lI4. _ odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 8. stavka 3. Zakona o
osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 45109.), Hrvatski
sabor donosi

ODLUKU

o IMENOVANJU DIJELA čr,aNova UPRA\rNoG VIJEĆA
AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

ZačIanove Upravnog vijeća Agencije zaznanost i visoko obrazovanje, imenuju se

dr. sc. DAMIR rugo'na prijedlog Vijeća veleučilišta i visokih škola
NEVEN PINTARIC,izrcda studenata, na prijedlog Hrvatskoga studentskog zbora.

KLASA:
URBROJ:

Zagreb,

PREDSJEDNIK
HRVATSKOGA SABORA

Gordan Jandroković
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