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POZIV NA  

Drugo savjetovanje 

Inovacijska kultura i tehnologijski razvoj 

Zborište ideja za razvoj i opstanak 

Zagreb, 23. listopada 2009. 

 

Polazište 
 
 Poticanjem na suradnju sveučilišta, znanstvenih institucija i industrije, 
stručnjaka različitih struka i poduzetnika, nastavit ćemo rasprave i poticati sudionike 
da podijele znanja i pretvore svoje ideje u stvarnost. 
 Polazimo od pretpostavke da je Hrvatskoj potrebna nova vizija razvoja, mudro 
domišljena reindustrijalizacija, usmjeravanje hrvatskog potencijala u poduzetništvo. 
Domislimo, pronađimo nanovo svoje gospodarstvo i postanimo vodeća nacija u 
uspješnoj vlastitoj obnovi. 
 U tom poslu moramo se osloniti na naša dosadašnja iskustva što ih svojim 
radom  gotovo dva desetljeća stječemo u Hrvatskom društvu za sustave i u suradnji s 
Akademijom tehničkih znanosti Hrvatske. Mnogi su zaključci naših skupova 
prihvaćeni i uspješno primijenjeni, brojni su ostali i neshvaćeni. Na temelju 
zaključaka naših skupova potaknut je program Hrvatskog inovacijskog tehnologijskog 
razvitka – HITRA, pa smo posebice korisna iskustva stekli provedbom tog programa. 
Važna su i inozemna iskustva, ali ponajprije moramo iskoristiti i povezati sva korisna 
iskustva Republike Hrvatske, a posebice zamisao na znanju temeljenog gospodarstva. 
Ne smiju se zanemariti ni okolnosti nastale poremećenim i kriznim globalnim 
gospodarskim odnosima, koji negativno utječu na hrvatski gospodarski razvoj. 
 
Stvaranje Zborišta ideja zamišljeno je u nekoliko koraka:  
 

a) Nastaviti održavanje niza Savjetovanja Inovacijska kultura i tehnologijski 
razvoj 

b) organizirati transdisciplinarne ekspertne sastanke i rasprave, stjecanje spoznaja 
o posljedicama krize, o potrebnom ljudskom i inovacijskom potencijalu, 

c) zaključivanje i predlaganje potrebnih aktivnosti i akcija, 
d) profiliranje radne skupine znanstvenika i stručnjaka, koja će kontinuirano 

ažurirati Zborište ideja, 
e) odabrati tim znalaca koji će izvještavati i upoznavati Vladu Republike 

Hrvatske i nadležna ministarstva o zaključcima ekspertnih sastanaka, o 
prijedlozima u pogledu ukupnog društvenog razvoja i stvaranja razvojne i 
poduzetničke ekologije za kapitalizaciju ideja i inovacija. 
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Programski odbor 
 
Marijan Andrašec, Vladimir Andročec, Zvonko Benčić, Juraj Božičević, 
predsjedatelj, Ante Čurković, Tihomir Domazet, Tomislav filetin, Zdenko Franić, 
Franjo jović, Vladimir Koroman, Jasminka Lažnjak, Tonči Mikac, Darko Stipaničev, 
Jadranka Švarc, Darko Ujević, Ivica Veža, Ernest Vlačić 
 
Rokovi 
 Molimo autore da nam sažetak svojeg izlaganja opsega do jedne kartice 
dostave do 20. svibnja 2009., a cjeloviti tekst najkasnije do 05. rujna 2009. 
 Potvrde o prijmu sažetaka i upute za pripremu teksta izlaganja dostavit ćemo 
autorima početkom lipnja. 
Služite se adresom: juraj.bozicevic1@zg.t-com.hr 
 
Napomena 
 Programski odbor će do polovice svibnja 2009. dopuniti tenu savjetovanja, pa 
ćemo tome prilagoditi poziv na savjetovanje i objaviti ga. 
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