
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST, 

VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

 

Donje Svetice 38/5, 10 000 Zagreb; tel: 01 6274 800;  

fax: 01 6274 801; E-mail: info@nvzvotr.hr; www.nvzvotr.hr 

Skraćeni zapisnik 45. sjednice Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 

razvoj ( u daljnjem tekstu Nacionalno vijeće) održane 13. srpnja 2020. godine s početkom u 

11 sati u Auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

odluka  

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen i glasi: 

 
1. Prihvaćanje Dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika 44. sjednice Nacionalnog vijeća 

3. Obavijesti 

4. Prijedlog izgleda otvorenog dijela službene internetske stranice Nacionalnog vijeća 

5. Izvješće o stručnim studijima na Međunarodnom sveučilištu Libertas 

6. Vrednovanja u sustavu visokog školstva i znanosti koje provodi AZVO 

7. Potvrda članova radnih skupina za izradu kriterija dokumenta Mreža visokih 

učilišta i programa studija  

8. Usvajanje pročišćenog teksta obvezujućih mišljenja za Matične odbore 

9. Izvođenje nastave na visokim učilištima u izvanrednim okolnostima u zimskom 

semestru ak. god. 2020/21. 

10. Razno 

 

 

Pod točkom ad 1. dnevnog reda Nacionalno vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog dnevnog 

reda. 

 

Pod točkom ad 2. dnevnog reda Nacionalno vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik 44. sjednice 

Nacionalnog vijeća održane 18. lipnja 2020. godine. 
 
Pod točkom ad 3. dnevnog reda Predsjednica Nacionalnog vijeća obavijestila je nazočne 

članove da je povjerenstvo Nacionalnog vijeća održalo 6. srpnja 2020. godine sastanak s 

rektorom Sveučilišta u Zagrebu, prorektorima i dekanima nekih sastavnica temeljem  inicijative 

Nacionalnog vijeća da se obave predradnje za financiranje izgradnje dvaju kampusa. Na 

sastanku je zaključeno da: Sveučilište u Zagrebu i njegove sastavnice koje imaju prostornih 

problema moraju pripremiti objedinjeni dokument sa prioritetima koji će biti podloga za 

prostornu strategiju Sveučilišta; sa prostornim potrebama Sveučilišta u Zagrebu moraju se 

upoznati nadležna Ministarstva, a prije svega Ministarstvo regionalnog razvoja kako bi 

prostorni prioriteti Sveučilišta u Zagrebu postali dio strategije razvoja  RH u području znanosti 

i visokog obrazovanja; potrebno je osnovati Povjerenstvo koje će utvrđivati strateške prioritete 

vezane uz prostorne kapacitete Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Predsjednica Nacionalnog vijeća obavijestila je nazočne da je Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja na svojoj web stranici objavilo niz prijedloga nacrta zakona koji pokrivaju cijeli 



 

 

sustav, a prethode javnom savjetovanju. Među njima su prijedlozi nacrta Zakona o osiguravanju 

kvalitete, Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, Zakona o Agenciji za 

osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti i Zakona o Hrvatskom 

kvalifikacijskom okviru.  Nakon izvješća imenovanih izvjestitelja za svaki od prijedloga zakona 

i kraće rasprave Nacionalno vijeće je jednoglasno zaključilo da se ministru/ici Ministarstva 

znanosti i obrazovanja, predsjednici Odbora za obrazovanje, znanost  i kulturu, te  predsjedniku 

Vlade RH uputi dopis u kojem treba navesti da Nacionalno vijeće kao najviše stručno tijelo 

koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti, 

visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u RH nije bilo uključeno, konzultirano niti mu je  

pružena mogućnost davanja komentara ni sudjelovanja u raspravi kod donošenja niti jednog od 

predloženih zakona. Stoga smatraju da ovakvi prijedlozi zakona koji nisu prošli proceduru koja 

prethodi javnom savjetovanju ni u kom slučaju ne bi smjeli biti poslani u javnu raspravu. 

 

Predsjednica Nacionalnog vijeća obavijestila je nazočne članove da je Sveučilište J. Dobrile u  

Puli dostavilo dopis s načelnim sporazumom o suradnji s Kliničkim bolničkim centrom Rijeka 

i Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, ali bez priložene dokumentacije koju je 

Nacionalno vijeće zatražilo, a to je  Sporazum s KBC Rijeka i Medicinskim fakultetom 

Sveučilišta u Rijeci kojim će se regulirati međusobni odnosi i obveze relevantni za nesmetano 

provođenje predloženog studijskog programa. Nakon rasprave Nacionalno vijeće je 

jednoglasno zaključilo da će predmet biti na dnevnom redu sjednice kada Sveučilište J.Dobrile 

u Puli pošalje potrebne detaljne ugovore o suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u 

Rijeci i KBC-om Rijeka. 

 

Pod točkom ad. 4 dnevnog reda Akademik Vladimir Bermanec upoznao je članove 

Nacionalnog vijeća s prijedlogom izgleda nove web stranice koji je izradila prethodno 

imenovana Radna skupina Nacionalnog vijeća. Članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su 

usvojili prijedlog izgleda nove web stranice Nacionalnog vijeća koja će biti dostupna javnosti. 

 

Pod točkom ad 5. dnevnog reda nakon izvješća izvjestitelja Nacionalno vijeće je jednoglasno 

dalo suglasnost za izvođenje slijedećih stručnih studija na Libertas Međunarodnom sveučilištu: 

1. Preddiplomski stručni studij Poslovna ekonomija 

2. Preddiplomski stručni studij Poslovna ekonomija - Kutina 

3. Preddiplomski stručni studij Menadžment športa i športskih djelatnosti 

4. Preddiplomski stručni studij Turistički i hotelski menadžment 

5. Preddiplomski stručni studij Menadžment poslovne sigurnosti 

6. Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment unutarnje i međunarodne trgovine 

7. Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment bankarstva, osiguranje i financija 

8. Specijalistički diplomski stručni studij Turistički i hotelski menadžment 

 

Pod točkom ad 6. dnevnog reda ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje 

prof.dr.sc. Jasmina Havranek upoznala je nazočne članove Nacionalnog vijeća s postupcima 

koje provodi Agencija te naglasila ključne izazove s kojima se susreće Agencija i u čijem 

rješavanju očekuje podršku relevantnih tijela. 

 

Pod točkom ad 7. dnevnog reda članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su potvrdili članove 

radnih skupina za izradu kriterija dokumenta Mreža visokih učilišta i to: 

I. radna skupina Hrvatskog povjerenstva za praćenje Bolonjskog procesa  (HPBP) 

Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj u sastavu: 



 

 

1. Dr. sc. Petar Mišević, savjetnik predsjednika i voditelj samostalne službe za inf. 

sigurnost i upravljanje kvalitetom Hrvatske gospodarske komore, koordinator 

2. Prof. dr. sc. Petar Pervan, predstavnik Sindikata znanosti i visokog obrazovanja 

3. Mr. sc. Sandra Bezjak, pomoćnica ravnateljice Agencije za znanost i visoko 

obrazovanje 

4. Prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu za 

studente, studije i upravljanje kvalitetom, 

5. Prof. dr. sc. Goran Kardum, prorektor za nastavu Sveučilišta u Splitu 

6. Prof. dr. sc. Marta Žuvić, prorektorica Sveučilišta u Rijeci za studije, studente i 

osiguranje kvalitete 

7. Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor Sveučilišta u Osijeku za nastavu i studente 

8. Prof. dr. sc. Borislav Milićević, predstavnik javnih visokih učilišta 

9. Dr. sc. Damir Jugo, predstavnik privatnih visokih škola 

10. Doc. dr. sc. Robert Kopal, predstavnik visokih škola 

 

Zadaća I. radne skupine je donošenje kriterija Mreže: kriterij 5. Potrebe tržišta rada, 

kriterij 6. Interes za polje studija na razini Republike Hrvatske (ljetni upisni rok), kriterij 

7. Interes za polje studija na razini regije (ljetni upisni rok) kao i kriterij 14. (novi 

prijedlog - kriterij 15.) Usklađenost s državnom razvojnom strategijom i kriterij 15. 

(novi prijedlog - kriterij 16.) Usklađenost sa županijskom razvojnom strategijom. 

 

II. radna skupina Hrvatskog povjerenstva za praćenje Bolonjskog procesa  (HPBP) 

Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Mario Grčević, potpredsjednik za znanost Područnog znanstvenog 

vijeća za humanističke znanosti, koordinator 

2. Prof. dr. sc. Branko Grisogono, potpredsjednik za znanost Područnog 

znanstvenog vijeća za prirodne znanosti 

3. Akademik Davor Miličić, potpredsjednik za znanost Područnog znanstvenog 

vijeća za biomedicinu i zdravstvo 

4. Prof. dr. sc. Roko Andričević, potpredsjednik za znanost Područnog 

znanstvenog vijeća za tehničke znanosti 

5. Prof. dr. sc. Ivan Pejić, potpredsjednik za znanost Područnog znanstvenog vijeća 

za biotehničke znanosti 

6. Dr. sc. Željko Lovrinčević, potpredsjednik za znanost Područnog znanstvenog 

vijeća za društvene znanosti  

 

Zadaća II. Radne skupine je donošenje kriterija Mreže visokih učilišta i studijskih 

programa. To su kriterij 11. Usklađenost s gospodarskim prioritetima Republike 

Hrvatske, kriterij 12. Usklađenost s društveno-socijalnim prioritetima Republike 

Hrvatske, kriterij 13. Usklađenost s kulturnim prioritetima Republike Hrvatske, te 

prijedlog novog kriterija broj 14. Usklađenost sa znanstvenim prioritetima u Republici 

Hrvatskoj, koji bi se odnosio na usklađenost novih studijskih programa sa znanstvenim 

prioritetima Republike Hrvatske. 

 

 

III. radna skupina Hrvatskog povjerenstva za praćenje Bolonjskog procesa  (HPBP) 

Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Gordana Rusak, potpredsjednica za visoko obrazovanje Područnog 

znanstvenog vijeća za prirodne znanosti, koordinatorica 



 

 

2. Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, potpredsjednik za visoko obrazovanje 

Područnog znanstvenog vijeća za biomedicinu i zdravstvo 

3. Prof. dr. sc. Pero Raos, potpredsjednik za visoko obrazovanje Područnog 

znanstvenog vijeća za tehničke znanosti 

4. Prof. dr. sc. Alen Soldo, potpredsjednik za visoko obrazovanje Područnog 

znanstvenog vijeća za biotehničke znanosti 

5. Prof. dr. sc. Dragan Milanović, potpredsjednik za visoko obrazovanje Područnog 

znanstvenog vijeća za društvene znanosti 

6. Prof. dr. sc. Ida Raffaelli, potpredsjednica za visoko obrazovanje Područnog 

znanstvenog vijeća za humanističke znanosti 

 

Zadaća III Radne skupine je izrada Mreži komplementarnog strateškog dokumenta (načela, 

kriteriji, preporuke) kojim bi se procjenjivala strateška važnost uvođenja nekih studijskih 

programa za Republiku Hrvatsku, za neku županiju/regiju ili neko visoko učilište. 

 

Pod točkom ad. 7. dnevnog reda predsjednica Nacionalnog vijeća upoznala je članove s 

problemom rješavanja dvojbi oko usvajanja obvezujućih mišljenja za Matične odbore te je 

Nacionalno vijeće jednoglasno prihvatilo prijedlog pročišćenog teksta o pitanjima koja su se na 

sastanku s predsjednicima/cama Matičnih odbora pokazala kao dvojbena, odnosno, za koja su 

različiti Matični odbori iz različitih područja ili unutar istoga područja u praksi primjenjivali 

različita rješenja. 

Tekst obvezujućeg mišljenja 

Točka 1.  

Osoba izabrana u znanstveno zvanje u jednom polju, a provela je 5 godina (ili 3 godine, u skladu 

s čl. 32. st. 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: u daljnjem tekstu: Zakon 

(NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 

60/15 i 131/17)) u tom zvanju, može biti birana u isto ili više znanstveno zvanje u drugom 

znanstvenom polju istog znanstvenog područja ako ima dovoljan broj radova za izbor u to 

znanstveno zvanje u drugom polju i ako te radove nije prethodno koristila za izbore u prethodna 

znanstvena zvanja.  

Točka 2.  

Radovi temeljem kojih je izvršen izbor u znanstveno zvanje u jednom znanstvenom polju ne 

mogu se ponovno koristiti za izbor istoga pristupnika u znanstveno zvanje u drugom 

znanstvenom polju.     

Točka 3.  

Pristupnik koji se bira u više znanstveno zvanje prema odredbama „starog“ Pravilnika o 

uvjetima za izbor u znanstvena zvanja NN 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 

38/11) ne može se birati u više zvanje s istim radovima (nakon posljednjeg izbora nije objavio 

niti jedan kvalificirajući rad).  

Točka 4.  

Radove objavljene u bazama referentnima za određeno područje prije posljednjeg izbora u 

znanstveno zvanje prema odredbama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 

84/05), koji te radove nije uzimao u obzir za izbor u zvanja, dok se prema Pravilniku o uvjetima 

za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17) takvi radovi priznaju, treba uvažiti i pribrojiti 

ukupnom broju kvalificirajućih radova u postupku izbora u znanstveno zvanje prema 



 

 

odredbama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17.). Isto vrijedi i za 

citate temeljem tih radova. 

Pod točkom ad. 9. dnevnog reda nakon rasprave Nacionalno vijeće jednoglasno je zaključilo da 

se imenuje povjerenstvo u kojem će biti  predstavnik Agencije za znanost i visoko obrazovanje,  

Rektorskog zbora i Nacionalnog vijeća koje će sastaviti  Preporuke i smjernice za izvođenje 

nastave na visokoškolskim ustanovama u zimskom semestru akademske godine 2020/221. 

Sazvati će se i sastanak na kojem će se razgovarati o mogućnosti slanja uputa visokim učilištima 

za održavanje on-line nastave zbog pandemije  obzirom da će potreba za takvim oblicima 

održavanja nastava vjerojatno postojati i u idućoj akademskoj godini. 

Pod točkom ad. 10. nije bilo dodatnih informacija niti obavijesti. 

 

Slijedeća sjednica Nacionalnog vijeća biti će u mjesecu rujnu  2020. godine,  a o datumu 

održavanja sjednice članovi će biti pravodobno obaviješteni. 

Sjednica je završila s radom 15,32 sati. 

  

 


