PRIJEDLOG

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske
(Narodne novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s točkom 7.2.1. Strategije pametne
specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (Narodne novine,
broj 32/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj____________ godine donijela

ODLUKU
o osnivanju Nacionalnog inovacijskog vijeća

I.
Ovom Odlukom osniva se Nacionalno inovacijsko vijeće (u daljnjem tekstu:
NIV) radi sveukupne koordinacije provedbe Strategije pametne specijalizacije Republike
Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: S3), neovisnog i
ovlaštenog donošenja odluka u pogledu potrebnih promjena i revizija S3, dijeljenja
informacija i zajedničke evaluacije svih provedbenih instrumenata S3, kao i drugih povezanih
instrumenata ili programa koji će dopunjavati financiranje S3 sredstvima Europskih
strukturnih i investicijskih fondova i državnog proračuna.
II.
Članovi NIV-a su:
– potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske nadležan za gospodarstvo
– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove znanosti i obrazovanja
– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt
– čelnik Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (u
daljnjem tekstu: OPKK)
– čelnik Upravljačkog tijela za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. 2020.
– predstavnik Inovacijskog vijeće za industriju – INNOVA
– predstavnik Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala
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– predstavnik Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
– predstavnik Hrvatske gospodarske komore
– predstavnik Hrvatske obrtničke komore
– predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca te
– predstavnik reprezentativnih sindikalnih središnjica (jedan zajednički predstavnik).
U rad NIV-a naknadno će kao članovi biti pridruženi i predsjednici Tematskih
inovacijskih vijeća iz svakog od pet odabranih tematskih prioritetnih područja S3 nakon što ih
imenuje i potvrdi Inovacijsko vijeće za industriju.
NIV-u zajednički supredsjedaju čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
gospodarstvo, poduzetništvo i obrt te čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
poslove znanosti i obrazovanja. Dinamika naizmjeničnog predsjedanja (rotirajuće
predsjedanje) odredit će se u Poslovniku rada NIV-a.
Institucije i vijeća iz stavka 1. ove točke imenovat će svoje predstavnike u roku od 10
dana od dana donošenja ove Odluke. Svaki član NIV-a imenovat će svoju zamjenu.
III.
Na poziv supredsjednika NIV-a, sjednicama NIV-a mogu prisustvovati i predstavnici
drugih nadležnih tijela, ustanova i institucija te stručnjaci iz drugih relevantnih područja, bez
prava glasa.
Na sjednice se obavezno pozivaju čelnici i predstavnici drugih tijela, ustanova i
institucija kada se raspravlja o projektima i aktivnostima iz djelokruga toga tijela, ustanove ili
institucije.
IV.
NIV obavlja sljedeće zadaće:
1. donosi Akcijski plan, izmjenjuje ga po potrebi i koordinira provedbu Akcijskog plana za
provedbu S3 kroz identificirane i definirane provedbene instrumente te prati ispunjenje
indikatora provedbenih instrumenata S3 i dodatnih povezanih mjera i programa
2. potvrđuje Godišnja izvješća o provedbi S3 i Izvješća o vrednovanju S3 te pregledava
izvješća pripremljena kroz aktivnosti praćenja i vrednovanja
3. koordinira provedbu projekata predviđanja kako bi se osigurala komplementarnost
mapiranja kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije u znanosti i poslovnom sektoru
4. donosi prijedloge korektivnih odluka za dionike koji provode mjere i programe S3 na
osnovu Godišnjih izvješća o provedbi, Izvješća o vrednovanju te ostalih informacija
dobivenih od Međuresorne radne skupine za operativno upravljanje S3 te
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5. odgovara na uočene promjene i trendove u fazi provedbe kroz davanje preporuka i
predlaganje i odobravanje revizija S3, sukladno rezultatima srednjoročnog vrednovanja,
rezultatima rada tematskih inovacijskih platformi te rezultatima provedbe projekata
predviđanja.
NIV donosi Poslovnik o svom radu.
NIV se sastaje po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.
Sjednice NIV-a sazivaju supredsjednici NIV-a.
NIV odlučuje većinom glasova prisutnih. U slučaju jednakog broja glasova, odlučuju
glasovi supredsjednika NIV-a. U slučaju da je i nakon toga jednak broj glasova, odlučujući
glas ima čelnik Upravljačkog tijela za OPKK.
Supredsjednici i članovi NIV-a te njihovi zamjenici za sudjelovanje u radu NIV-a
nemaju pravo na nagradu niti naknadu troškova.
NIV može za potrebe provedbe zadaća iz stavka 1. ove točke od nadležnih tijela
uključenih u provedbu S3 tražiti i više podataka i informacija vezano za provedbu S3 od onih
koje su navedene u S3.
Odluke NIV-a obvezujuće su za sve dionike uključene u provedbu S3.
NIV najmanje jednom godišnje o svom radu pisanim putem izvješćuje Vladu
Republike Hrvatske i daje uvid u utvrđenu glavnu raspodjelu sredstava potrebnih da bi se
izvršila zajednički utvrđena i dogovorena vizija i glavni ciljevi S3.
V.
Stručne, administrativne i organizacijske poslove za NIV obavlja Tehničko tajništvo
za S3, uspostavljeno unutar Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO.
Za operativnu provedbu zadaća iz točke IV. stavka 1. ove Odluke NIV može osnivati
radne skupine.
NIV između svojih članova imenuje koordinatore radnih skupina iz stavka 2. ove
točke te im daje odgovarajuće smjernice za rad.
Na poziv supredsjednika NIV-a sjednicama NIV-a mogu prisustvovati članovi radnih
skupina iz stavka 2. ove točke, bez prava glasa.
VI.
Zadužuje se Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da o
ovoj Odluci obavijesti članove NIV-a iz točke II. stavka 1. ove Odluke u roku od osam dana
od dana njezinog donošenja.
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VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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