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Skraćeni zapisnik 59. sjednice Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 

razvoj (u daljnjem tekstu NVZVOTR) održane 20. prosinca 2021. godine s početkom u 10 sati 

putem poveznice.  

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

odluka.  

 

Predsjednica Nacionalnog vijeća pozdravila je nazočne i predložila  dnevni red 59. redovite 

sjednice: 

 

Dnevni red 

1. Usvajanje zapisnika 58. sjednice 

2. Usvajanje prijedloga dnevnog reda 

3. Mišljenje Područnog vijeća za umjetničko područje o Prijedlogu Pravilnika o 

izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i 

granama (umjetnički dio) 

4. Mišljenje Nacionalnog vijeća o načinu navođenja područja, odnosno polja znanosti ili 

umjetnosti za studijske programe koji se odlukama senata sveučilišta izvode u dva ili 

više znanstvenih područja, odnosno u dva ili više znanstvenih polja 

5. Izvješće povjerenstva za integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine na 

Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli  

6. Godišnje izvješće o radu Nacionalnog vijeća za razdoblje srpanj 2020. – srpanj 2021. 

7. Izvješće Povjerenstva Nacionalnog vijeća o izmjenama i dopunama Statuta Instituta za 

hrvatski jezik i jezikoslovlje   

8. Matični odbori: 

- prijedlog za izmjenu u Pravilniku o izborima u znanstvena zvanja Matičnog 

odbora za polje filologije 

- prijedlog člana Nacionalnog vijeća da se na sjednici Nacionalnog vijeća raspravi o 

opravdanosti jednoga člana Matičnog odbora za polje ekonomije u sastavu tog 

matičnog odbora 

9. Obavijesti 

10.  Razno    

 

Ad 1. Usvajanje zapisnika 58. redovite sjednice 

Članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su i bez primjedbe usvojili zapisnik s 58. redovite 

sjednice održane 26. studenog 2021. 

 

Ad 2. Usvajanje prijedloga dnevnog reda 

Nakon primjedbe člana Nacionalnog vijeća na prijedlog dnevnog reda, ista je uvažena te se o 

točki Ad 8. Matični odbori: prijedlog člana Nacionalnog vijeća, da se na sjednici Nacionalnog 

vijeća raspravi o opravdanosti jednoga člana Matičnog odbora za polje ekonomije u sastavu 



tog matičnog odbora neće raspravljati na ovoj sjednici. Tako izmijenjen prijedlog dnevnog reda 

članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su usvojili. 

 

Ad 3. Mišljenje Područnog vijeća za umjetničko područje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama 

i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (umjetnički 

dio) 

Predsjednik Područnog vijeća obavijestio  je da je  Područno vijeće raspravljalo o  izmjenama 

i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (umjetnički 

dio). Nadopuna i korekcija bilo je vrlo malo, te se takav prijedlog Pravilnika upućuje 

Nacionalnom vijeću na daljnji postupak. 

Članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su usvojili prijedlog da se Prijedlog Pravilnika o 

izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama 

(umjetnički dio) pošalje na tridesetodnevnu javnu raspravu poslije Nove godine te da se o 

početku javne rasprave obavijesti sve zainteresirane u sustavu visokoga obrazovanja. 

 

Ad 4. Mišljenje Nacionalnog vijeća o načinu navođenja područja, odnosno polja znanosti ili 

umjetnosti za studijske programe koji se odlukama senata sveučilišta izvode u dva ili više 

znanstvenih područja, odnosno u dva ili više znanstvenih polja 

29. srpnja 2021. zaprimljen je dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja u kojem se Nacionalno 

vijeće moli mišljenje o načinu navođenja područja, odnosno polja znanosti ili umjetnosti za 

studijske programe koji se odlukama senata sveučilišta izvode u dva ili više znanstvenih 

područja, odnosno u dva ili više znanstvenih polja. 

Nacionalno vijeće je o tome provelo raspravu na redovitoj 58. sjednici održanoj 26. studenoga 

2021., te uputilo predmet na mišljenje područnim znanstvenim vijećima i  matičnom odboru za 

interdisciplinarne znanosti. Za provođenje rasprave na područnim vijećima zadužilo je 

potpredsjednika za znanost, koji je predstavio način na koji se rasprava vodila, zaključke do 

kojih se došlo i obrazloženja za njih. Predložio je i tekst dopisa koji bi se uputio Ministarstvu 

znanosti i obrazovanja i koji je razdijeljen  na dva dijela: u prvome dijelu sažeto se odgovara 

na konkretna pitanja, a u drugome dijelu se  iznose glavni  naglasci  s provedenih rasprava na 

područnim vijećima.  

Nakon rasprave članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su odlučili da se sastavi dopis temeljen 

na prijedlogu potpredsjednika za znanost koji će se uputiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja. 

 

Ad 5. Izvješće povjerenstva za integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine na 

Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj imenovalo je 

povjerenstvo za podnošenje izvješća za predmet davanja suglasnosti o pokretanju integriranog 

preddiplomskog i diplomskog studija medicine na Sveučilištu J. Dobrila u Puli (nadopuna i 

dorada dokumentacije). Izvjestitelj za navedeni predmet je u ime povjerenstva (članovi 

povjerenstva su potpisali izvješće) upoznao nazočne s izvješćem Povjerenstva.  

Nakon rasprave Nacionalno vijeće je jednoglasno je usvojilo izvješće temeljem kojega će se 

odgovoriti Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Također je zaključeno da se od Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli traži da potpiše novi sporazum o sruadnji ili dodatak postojećem sporazumu, jer 

među stranama potpisnicama nema Opće bolnice u Puli, u kojoj bi se, u skladu s elaboratom, 

izvodio velik dio nastave. Nacionalno vijeće jednoglasno je zaključilo da se Odboru za 

obrazovanje, znanost i kulturu uputi dopis/očitovanje na njihov upit od 6. prosinca 2021., kojim 

se od Nacionalnog vijeća traži da ih se izvijesti o problematici u vezi s neizdavanjem  prethodne 

suglasnosti za integrirani preddiplomski i diplomski studijski program medicina, Sveučilišta 



Jurja.Dobrile u Puli s argumentacijom istovjetnom onoj koju se navodi u odgovoru Sveučilištu 

Jurja Dobrile u Puli. 

Ad 6. Godišnje izvješće o radu Nacionalnog vijeća za razdoblje srpanj 2020. – srpanj 2021. 

Predsjednica Nacionalnog vijeća predstavila je izvješće o radu Nacionalnog vijeća za razdoblje 

srpanj 2020. – srpanj 2021. To izvješće se nakon usvajanja na Nacionalnom vijeću upućuje 

Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora, a zatim na usvajanje Hrvatskom 

saboru. 

Član Nacionalnog vijeća upozorio je na dvije greške i to u odjeljku Rad povjerenstva za izradu 

prijedloga strateških dokumenata  i u odjeljku o Znanstvenim centrima izvrsnosti. 

Predsjednica Nacionalnog vijeća i ostali nazočni suglasni su s danom  primjedbom koja će se u 

Godišnjem izvješću ispraviti, te su jednoglasno usvojili Godišnje izvješće o radu Nacionalnog 

vijeća za razdoblje srpanj 2020. – srpanj 2021. 

 

Ad 7. Izvješće Povjerenstva Nacionalnog vijeća o izmjenama i dopunama Statuta Instituta za 

hrvatski jezik i jezikoslovlje   

Nakon proučene dostavljene dokumentacije Radna skupina predlaže Nacionalnom vijeću za 

znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj izdavanje suglasnosti na Statut o izmjenama i 

dopunama Statuta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje što je Nacionalno vijeće jednoglasno 

prihvatilo. 

 

Ad 8. Matični odbori 

- prijedlog za izmjenu u Pravilniku o izborima u znanstvena zvanja Matičnog odbora 

za polje filologije 

 

Predsjednica Nacionalnog vijeća podsjetila je članove Nacionalnog vijeća da su dobili na uvid  

dopis Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti – polje filologije u kojem se 

obraćaju članovima Nacionalnog vijeća sa zamolbom za izmjenu Pravilnika o izborima u 

znanstvena zvanja Matičnog odbora za polje filologije, navodeći u dopisu članke Pravilnika 

koji su nedovoljno jasni ili nepotpuni. Isto tako u dopisu se navode i prijedlozi za  točnije 

određivanje postojećih pravila odnosno uvjeta, za koje drže da će, budu li prihvaćeni, značajno 

pomoći matičnim odborima u radu te doprinijeti dosljednoj primjeni pravila za napredovanje. 

Nakon rasprave članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno donose zaključak da se zatraži 

mišljenje Područnog vijeća za humanističke znanosti, da se provede temeljita rasprava i na 

Matičnim odborima u humanističkom području kako bi se došlo do preciziranja pravila, 

uklonile manjkavosti u formulacijama, te nakon toga provela javna rasprava. Naglašeno je da 

treba predvidjeti razdoblje prilagodbe. 

 

Ad 9. Obavijesti 

Predsjednica Nacionalnog vijeća obavijestila je nazočne da je 1. prosinca 2021.g. zaprimljen 

dopis iz Hrvatskog sabora, konkretno od predsjednika Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe 

Strategije suzbijanja korupcije, kojim on traži očitovanje Nacionalnog vijeća o navodima u  

predmetnoj predstavci o postojanju mogućih elemenata korupcije u sustavu visokog 

obrazovanja.  

Nakon rasprave članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno donose zaključak da se uputi dopis 

Ministarstvu znanosti i obrazovanja da temeljem svojih ovlasti provede upravni i financijski 

nadzor nad visokim učilištem iz predmetne predstavke. Predsjedniku Nacionalnog vijeća za 

praćenje provedbe Strategije za suzbijanje korupcije odgovorit će se da Nacionalno vijeće za 

znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj ne raspolaže pravnim alatima kojima bi moglo 

učinkovito provjeriti navode iz predmetne predstavke, te o ovom predmetu Nacionalno vijeće 



može samo dati prijedlog Ministarstvu znanosti i obrazovanja da postupi slijedom svojih 

ovlasti. 

Predsjednica Nacionalnog vijeća predstavila je mr.sc. Sandru Bezjak novu o.d. ravnateljicu 

Agencije za znanost i visoko obrazovanje, koja  je pozdravila nazočne te istaknula kako je 

AZVO  podrška radu Nacionalnom vijeću i to ne samo administrativna već i stručna, te da se 

nada da će suradnja i dalje biti uspješna. 

 

Ad 10. Razno 

Kako nije bilo daljnjih prijedloga za raspravu, predsjednica Nacionalnog vijeća zahvalila  je 

članovima Nacionalnog vijeća na sudjelovanju u radu sjednice i zaželjela sretne blagdane.  

 

 

 

Sjednica je završila u 13.50. sati. 

 

 

 

 

                                         

 

 

 


