
 

 

 

Narodne novine 1423, 2.12. 2014. 

Klasa: 030-02/14-02/0039 

Urbroj: 355-06-01-14-02 od 2. XII. 2014. (362) 

JAVNI POZIV 

za predlaganje kandidata članova Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i 

visokog obrazovanja. 

I. Na temelju članka 14. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne 

novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 

139/13 i 101/14 – O i RUSRH), Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i 

tehnološki razvoj objavljuje javni poziv radi predlaganja kandidata za članove Savjeta za 

financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja. 

II. Savjet za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja je stručno tijelo 

Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Savjet čini petnaest 

članova i to tako da su u njemu tri člana sa znanstvenih instituta, šest članova sa sveučilišta, 

dva člana s veleučilišta, dva predstavnika sindikata te dva predstavnika koje u Savjet imenuje 

ministar. 

Članove Savjeta imenuje Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 

razvoj na temelju prijedloga ovlaštenih predlagatelja. 

Sukladno odredbi članka 14. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju ovlašteni predlagatelji su Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, 

javni znanstveni instituti, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole te Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i sporta i sindikati u znanosti i visokom obrazovanju. Mandat članova Savjeta 

traje četiri godine. 

III. Na temelju prispjelih prijedloga na ovaj Javni poziv, Nacionalno vijeće za znanost, visoko 

obrazovanje i tehnološki razvoj imenovat će članove Savjeta za financiranje znanstvene 

djelatnosti i visokog obrazovanja. 

IV. Prijedlozi kandidata za člana Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog 

obrazovanja, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke II. 

ovog poziva, podnose se u pisanom obliku, do 31. siječnja 2015. na sljedeću adresu: Agencija 

za znanost i visoko obrazovanje, Donje Svetice 38/5, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijedlog 

kandidata za članove Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja«. 
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