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Zapisnik 38. sjednice Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (u 

daljnjem tekstu Nacionalno vijeće) održane 17. siječnja 2020. godine s početkom u 12 sati u 

velikoj dvorani Agencije za znanost i visoko obrazovanje. 

Sjednici je bio nazočan dovoljan broj članova Nacionalnog vijeća za donošenje pravovaljanih 

odluka.  

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen i glasi: 

 

D n e v n i   r e d 

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice održane 20. prosinca 2019. 

2. Obavijesti – slučaj Luković i ostalo 

3. Izvješće o zahtjevu CFIIV “Ivan Vučetić” o dopuni Pravilnika o znanstvenim i 

umjetničkim područjima, poljima i granama  

4. Izvješće o zahtjevu Instituta za oceanografiju i ribarstvo za izdavanjem rješenja o 

ovlaštenju za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje  

5. Izvješće o zahtjevu Filozofskog fakulteta Sveučilišta Osijek za izdavanjem rješenja o 

ovlaštenju za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje  

6. Sastanak s predsjednicima Matičnih odbora   

7. Prijedlog sastava radne skupine Nacionalnog vijeća za prijedlog minimalnih uvjeta 

radnih obveza u postupcima reizbora na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, 

nastavna i stručna radna mjesta  te oblik izvješća u takvim predmetima  

8. Dopis Ministarstvu znanosti i obrazovanja   

9. Mreža visokih učilišta i studijskih programa u Republici Hrvatskoj  

10. Razno 

 

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice održane 20. prosinca 2019. 

Zapisnik je usvojen jednoglasno. 

 

Ad 2. Obavijesti  

a) Informacija o slanju dopisa Ministarstvu znanosti i obrazovanja kao odgovor na dopis 

upućen Nacionalnom vijeću  od 5. prosinca 2019.  

b) Informacija o slanju dopisa Sveučilištu u Dubrovniku u predmetu Luković  

c) Informacija o načinu objavljivanju zapisnika sa sjednica Nacionalnog vijeća.  

d) Najava teme vezane za uočen problem računanja radnog staža pri odlasku u mirovinu s 1. 

listopadom, pri čemu se zadnjih devet mjeseci ne računa u radni staž.  

e) Najava teme vezene uz aktivnost Hrvatskog strateškog foruma 

f) Informacija o obavljenom inicijalnom razgovoru vezanom za Mrežu javnih znanstvenih 

organizacija. Naglašeno je da se o ovom problemu nije raspravljalo od 2009. godine i da 

ovo Nacionalno vijeće  u budućnosti svakako treba o tome raspravljati.  

g) Najava teme o imenovanju Savjeta za financiranje.  

h) Predsjednica Nacionalnog vijeća podsjetila je članove da je dobiven Radni prijedlog 

aktivnosti Nacionalnog vijeća vezan uz program hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske 

unije. Uz pojedina Vijeća predloženi su članovi Nacionalnog vijeća koji trebaju biti aktivno 



 

 

nazočni. Od Ministarstva znanosti i obrazovanja bi se trebala dobiti informacija o 

formalnim i neformalnim sastancima, a od Ministarstva vanjskih poslova plan održavanja 

konferencija i ostalih aktivnosti.  

Nakon rasprave članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno zaključuju da će finalni prijedlog 

aktivnosti dogovoriti putem elektroničke pošte kada dobiju i konačni raspored događanja. 

 

Predsjednica Nacionalnog vijeća istaknula je i važnost praćenja OECD skupova tj.  tema o 

kojima se na skupovima raspravlja, a kojima se bavi i Nacionalno vijeće.  

 

Ad 3. Izvješće o zahtjevu CFIIV “Ivan Vučetić” o dopuni Pravilnika o znanstvenim i 

umjetničkim područjima, poljima i granama  

Nakon podnesenog izvješća i rasprave o predmetu, članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno 

donose zaključak da je tema kompleksna i traži detaljniju razradu, stoga se o predmetnom 

zahtjevu nije glasalo već je odlučeno da će se na sljedećoj sjednici Nacionalnog vijeća 

imenovati Povjerenstvo koje će razmotriti molbu te će problem rješavati s predlagačima i 

članovima Nacionalnog vijeća. 

 

Ad 4. Izvješće o zahtjevu Instituta za oceanografiju i ribarstvo za izdavanjem rješenja o 

ovlaštenju za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje  

Nakon podnesenog izvješća temeljenog na zaprimljenom zahtjevu te provedene provjere 

dostavljenih podataka u Upisniku znanstvenika utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti za dobivanje 

ovlaštenja. Nacionalno vijeće jednoglasno predlaže izdavanje rješenja o ovlaštenju za 

provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja Institutu za oceanografiju i ribarstvo u 

znanstvenom području prirodnih znanosti, polje Interdisciplinarne prirodne znanosti (1.07). 

 

Ad 5. Izvješće o zahtjevu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku za izdavanjem 

rješenja o ovlaštenju za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje  

Nakon podnesenog izvješća temeljenog na zaprimljenom zahtjevu te provedene provjere 

dostavljenih podataka u Upisniku znanstvenika utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti za dobivanje 

ovlaštenja. Nacionalno vijeće jednoglasno predlaže izdavanje rješenja o ovlaštenju za 

provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja Filozofskom fakultetu Sveučilišta J.J.  

 

Ad 6. Sastanak s predsjednicima Matičnih odbora   

Nacionalno vijeće je izviješteno o sazvanom sastanku s predsjednicima Matičnih odbora na 

kojem će se razgovarati o problemima s kojima se oni susreću u radu.  

 

Ad 7. Prijedlog sastava radne skupine Nacionalnog vijeća za prijedlog minimalnih uvjeta 

radnih obveza u postupcima reizbora na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, 

nastavna i stručna radna mjesta te oblik izvješća u takvim predmetima  

Predložen je sastav Radne skupine Nacionalnog vijeća koja ima zadaću da u skladu sa čl. 6., st. 

2., točkom 9. i člankom 102. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju predloži oblik izvješća i minimalne uvjete radnih obveza za reizbor na znanstvena, 

znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 8. Dopis Ministarstvu znanosti i obrazovanja   

Predstavljen je prijedlog dopisa Nacionalnog vijeća Ministarstvu znanosti i obrazovanja, vezan 

na probleme kod podnošenja zahtjeva za međudržavne bilateralne projekte koji nisu povezani 

s projektima zaklade za znanost. Članovi Nacionalnog vijeća zamoljeni su da elektroničkim 

putem pošalju svoje prijedloge i komentare na prijedlog dopisa.  



 

 

 

Ad 9. Mreža visokih učilišta i studijskih programa u Republici Hrvatskoj  

Članovi Nacionalnog vijeća raspravljali su o dokumentu Mreža visokih učilišta i studijskih 

programa u Republici Hrvatskoj i izjasnili se o potrebi podvrgavanja prosudbi ovog dokumenta. 

Dokument je donesen 2011. godine, a od tada je stanje u visokom obrazovanje doživjelo 

promjene koje u tom dokumentu nisu preporučene. Također je nužna i rasprava o kriterijima 

po kojima je Mreža napravljena. Iznesen je prijedlog da se o Mreži visokih učilišta i studijskih 

programa u RH održi tematska sjednica.  

 

Predsjednik Povjerenstva za praćenje Bolonjskog procesa, akademik Mislav Ježić, prvo je 

ukratko upoznao članove Nacionalnog vijeća s radom povjerenstva koje je izabrano u prošlom 

sastavu Nacionalnog vijeća. Istaknuo je da mu je Nacionalno vijeće dalo u zadatak da radi na 

usavršavanju dokumenta Mreža i kriterijima u tom dokumentu. Radna skupina se redovito 

sastajala, ali s obzirom na to da je nekim članovima istekao mandat prestali su s radom. Nadalje 

je detaljno iznesena problematika ovog dokumenta i prijedlog da se imenuju tri radne skupine. 

Jedna radna skupina bila bi za kriterije 5, ali zajedno s kriterijima 6 i 7, kao i kriterij 14 i 16 jer 

su kriteriji povezani, druga skupina bi se bavila kriterijima koji govore o prioritetima 

usklađenosti s društvenim, kulturnim, gospodarskim i znanstvenim prioritetima, a treća bi se 

bavila promišljanjem strateškog dokumenta Mreža slijedom koje bi se mogla napraviti 

konkretna strategija tj. kojom bi se procjenjivala strateška važnost za osnivanje studijskih 

programa za RH, ali i za županije. Radna skupina promišljala bi koji bi studiji bili od strateškog 

značenja za  RH.  

Nakon izlaganja povedena je kratka rasprava u koju se uključila i pomoćnica ravnateljice 

AZVO za visoko obrazovanje, mr. sc. Sandra Bezjak. Istaknula je da se dokument Mreža 

primjenjuje u postupcima reakreditacije od 2012. godine i da su dosadašnja iskustva ukazala na 

neke nedostatke koji se mogu otkloniti u budućnosti.  

Predsjednica Nacionalnog vijeća predložila je da se napiše dopis Odboru za znanost, visoko 

obrazovanje i kulturu Hrvatskog sabora, kojim treba ukazati na problem i zatražiti podršku. O 

tekstu dopisa članovi Nacionalnog vijeća dogovorit će se elektroničkim putem. O sastavu 

radnih povjerenstva odlučit će se naknadno. 

 

Točka 9. Razno 

Predstavljena je  ideja da se Nacionalno vijeće poveže s istovrsnim Europskim tijelima. Smatra 

se nužnim i korisnim sudjelovanje na konferencijama OECD i Rektorskim konferencijama.  

Nacionalnom vijeću je upućen dopis Savjeta za znanost Njemačke u kojem pozivaju članove 

Nacionalnog vijeća da im se pridruže na redovitim sastancima nacionalnih vijeća europskh 

zemalja.  

 

Najavljena je sljedeća sjednica za veljaču 2020. 

 

Sjednica je završila s radom 16,50 sati. 

 


