REPUBLIKA HRVATSKA
NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST,
VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Skraćeni zapisnik 47. sjednice Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki
razvoj (u daljnjem tekstu NVZVOTR) održane 15. listopada 2020. virtualnim putem s
početkom u 10 sati.
Sjednici je bio nazočan dovoljan broj članova Nacionalnog vijeća za donošenje pravovaljanih
odluka.
Predložen je sljedeći dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Usvajanje zapisnika sjednice NVZVOTR održane 22. rujna 2020. godine
Prihvaćanje dnevnog reda
Obavijesti
Izvješće o molbi Sveučilišta u Slavonskom Brodu za suglasnost za izvođenje stručnih
studija
Usvajanje izvješća o srednjoročnom vrednovanju znanstvenih centara izvrsnosti
proglašenih 6. studenoga 2015. godine i donošenje odluke o produžetku njihova rada
Izvješće radne skupine Nacionalnog vijeća za provjeru izmjena i dopuna statuta instituta
i usvajanje izvješća
Prijedlog proračuna Nacionalnog vijeća za 2021. i 2022. godinu i imenovanje
pomoćnika predsjednice Nacionalnog vijeća za izvršavanje proračuna
Razno.

Prije prelaska na dnevni red, predsjednica NVZVOTR-a prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić
uvodno je pozdravila nazočne i zahvalila svima na brzoj reakciji pri prijelazu na virtualni način
održavanja sjednice te izrazila žaljenje što se ona zbog pogoršane epidemiološke situacije nije
mogla održati na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Pod točkom 1. jednoglasno je usvojen zapisnika sjednice NVZVOTR održane 22. rujna 2020.
godine
Pod točkom 2. jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red
Pod točkom 3. predsjednica NVZVOTR-a iznijela je sljedeće obavjesti:
-

Poziv na održavanje sjednice Nacionalnog vijeća u Osijeku ostaje otvoren i bit će
ostvaren kada to dozvole epidemiološke prilike
Prihvaćen je poziv Instituta za oceanografiju i ribarstvo za održavanje jedne od narednih
sjednica NVZVOTR-a u Splitu
NVZVOTR je upoznat s tijekom izrade godišnjeg izvješća, koje je lektorirano, te se
njegovo tiskanje očekuje do ponedjeljka 19. listopada 2020. Godišnje izvješće
NVZVOTR-a će potom biti upućeno predsjedniku Hrvatskog sabora i članovima
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Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Ukupno će se otisnuti 40 primjeraka, od kojih
će se otprilike 10 čuvati u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje te davati na uvid
zainteresiranima.
Planirani sastanak u srijedu, 14. listopada 2020. s predsjednicom Odbora za
obrazovanje, znanost i kulturu nažalost je odgođen zbog tragičnog događaja na Trgu
svetog Marka, a kako trenutni sigurnosni uvjeti dopuštaju samo najnužnije posjete, on
će se održati kada to okolnosti dopuste.
Odboru za predstavke i pritužbe poslan je odgovor vezan uz predmet Svedružić i
Sveučilište u Puli.
NVZVOTR je upoznat s pregledom primjedbi i komentara na prijedlog Odluke o
minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na radna mjesta, koji će biti razmotreni.
NVZVOTR je upoznat sa sudjelovanjem predsjednice prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić
23. rujna na skupu Vrednovanje doktorskih studija u RH – pregled reakreditacije u
organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje, čiju su publikaciju članovi
Nacionalnog vijeća dobili u srpnju. Dodatno je i s v. d. ravnatelja Agencije za znanost i
visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasminom Havranek dogovoreno da će članovima
Nacionalnog vijeća ta tema biti i posebno izložena.
NVZVOTR je dobio poziv na Europski strateški forum za istraživačke infrastrukture
(European Strategy Forum for Research Infrastructures – ESFRI), te je dogovoreno
sudjelovanje na skupu.
NVZVOTR je pozvan sudjelovati s ministrom na ministarskoj konferenciji u studenom
2020., za koju se potrebno prijaviti do 30. listopada. NVZOTR je odredio predstavnika
za sudjelovanje na konferenciji.
Predsjednica je najavila raspravu o prijedlogu proračuna NVZOTR za 2021. i 2022.
godinu.
NVZVOTR je obaviješten o Planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i
obrazovanja za 2021. godinu, prema kojemu bi NVZOTR trebao prilagoditi svoje
aktivnosti da bi se moglo aktivno sudjelovati u tom procesu. NVZOTR se složio sa
zauzimanjem proaktivne pozicije u predlaganju rješenja za što kao strateško tijelo ima
svaki legitimitet.

Pod točkom 4. NVZVOTR je izviješteno o molbi Sveučilišta u Slavonskom Brodu za suglasnost
za izvođenje stručnih studija. Nakon što su izvjestitelji upoznali NVZVOTR s ovom
problematikom i provedene rasprave članovi NVZVOTR-a su jednoglasno su dali suglasnost
za izvođenje stručnih studija na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
Pod točkom 5. provedena je rasprava o izvješću o srednjoročnom vrednovanju šest znanstvenih
centara izvrsnosti, za koja su pristigli rezultati vrednovanja. U raspravi su dotaknuta neka važna
pitanja koja se tiču provedbe postupka vrednovanja, kao i potrebe jasnijih kriterija. Nakon
rasprave članovi NVZVOTR-a su jednoglasno usvojili izvješće o srednjoročnom vrednovanju
znanstvenih centara izvrsnosti proglašenih 6. studenoga 2015.
Pod točkom 6. NVZVOTR je upoznat s Izvješćem radne skupine Nacionalnog vijeća za
provjeru izmjena i dopuna statuta instituta. Izvjestitelj je obrazložio pozitivno mišljenje radne
skupine o analiziranim statutima te su njihov prijedlog za davanje suglasnosti na statute Instituta
za fiziku, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, Instituta za medicinska istraživanja i
medicinu rada te Hrvatskog geološkog instituta, članovi NVZVOTR-a jednoglasno usvojili.
Pod točkom 7. NVZVOTR je upoznat s prijedlogom proračuna NVZVOTR-a za 2021 i 2022.
o kojem će se u idućim mjesecima raspravljati s ministrom imajući u vidu stavke na koje se

proračun troši. Zaključeno je da je potrebno stalno praćenje izvršenja proračuna, pa je u tom
smislu predsjednica predložila imenovanje pomoćnika predsjednice NVZVOTR-a zaduženog
za izvršavanje proračuna, što je jednoglasno prihvaćeno.
Pod točkom Razno dano je nekoliko informacija:
- Predsjednica je obavijestila članove NVZVOTR-a da će pokušati što skorije dogovoriti
sastanak s Nacionalnim zdravstvenim vijećem
- Predsjednica je iznijela svoj prijedlog o potrebi dopune Poslovnika o radu Nacionalnog
vijeća, vezane za mjesto održavanja sjednica, te imenovanja pomoćnika za pojedine
poslove iz nadležnosti NVZVOTR-a.
- NVZVOTR je informiran o inicijativi za osnivanje nove grane – Medicinsko pravo, u
interdisciplinarnom polju. Zaključeno je da će se provjeriti u kojoj fazi rješavanja se
nalazi navedena inicijativa.
Sjednica je završila u 12 sati.

