
 
 

 

 

NACIONALNO VIJEĆE ZA RAZVOJ LJUDSKIH 

POTENCIJALA 

 

OZNAKA: NVRLJP-00005-16-0043 

Zagreb,  14. rujna 2016.  

 

ZAPISNIK 

s 15. sjednice Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala 

održane 30. lipnja 2016. g. u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta  

(MZOS-a), s početkom u 13.00 sati 

 

Sjednici su prisustvovali sljedeći članovi Nacionalnog vijeća: Ružica Beljo Lučić, Ana Tecilazić 

Goršić, Sanja Crnković Pozaić, Mirjana Zećirević, Darinka Vedrina, Ninoslav Šćukanec, Berislav 

Božanović, Žarko Bošnjak, Ivan Šutalo, Emita Blagdan, Anica Milićević Pezelj, Želimir Kramarić
1
, 

Stankica Vrban,  Mirela Lekić i Duško Pavletić. 

 

Članovi Nacionalnog vijeća koji su se ispričali zbog izostanka sa sjednice: Blaženka Divjak, 

Mirjana Šlat, Robert Kopal, Danijela Žagar i Sanja Bošnjak.  

 

Osim članova Nacionalnog vijeća sjednici su prisustvovali: Mario Bebić (MRMS), Loredana 

Maravić (MZOS), Elisabetta Fortunato (MZOS) i Sanja Süto (MZOS). 

   

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje dnevnog reda 15. sjednice  

 

2. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice  

 

3. Daljnji razvoj i provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira  

 

4. Potpora provedbi Cjelovite kurikularne reforme  

 

5. Preporuke o modelu primjene HKO-a u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju  

 

6. Planiranje programa konferencije i priprema poziva 

 

7. Razno  

 

 

Izvješće o radu NVRLJP-a dostavljeno je Hrvatskom saboru koji je od određenih ministarstava 

(Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva 

gospodarstva, Ministarstva poduzetništva i obrta i Ministarstva financija) zatražio da o njemu dostave 

mišljenje. Prije početka sjednice gđa Vedrina je upozorila kako u Prilogu 10. Izvješća o radu 

NVRLJP-a za 2015. godinu, u dijelu koji se odnosi na sastav tematskih radnih skupina ona nije 

navedena kao članica  TRS-a Analize. Dogovoreno je da se Izvješće u tom dijelu ispravi te da se 

cjelokupno Izvješće sa svim prilozima još jednom dostavi svim članovima NVRLJP-a. 

                                                 
1
 Želimir Kramarić je predložen umjesto Stankice Vrban kao novi predstavnik Hrvatske gospodarske komore 

temeljem zaprimljenog osobnog zahtjeva za razrješenjem dužnosti članice Stankice Vrban. Postupak imenovanja 

novog člana je u tijeku.  

 

 



 
 

 

Ad 1. 

Jednoglasno je potvrđen dnevni red.  

 

Ad 2.  

Jednoglasno je potvrđen zapisnik s 14. sjednice NVRLJP-a. 

 

Ad 3.  

Budući da koordinaciju primjene i razvoja HKO-a obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 

Uprava za visoko obrazovanje, u partnerstvu s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava, članovi 

Nacionalnoga vijeća ocijenili su bitnim ojačati dijalog Nacionalnog vijeća s Ministarstvom znanosti, 

obrazovanja i sporta, posebice u svjetlu Odluke Ustavnog suda RH o suglasnosti Zakona o HKO-u s 

Ustavom RH od 20. travnja 2016. Stoga je planirano da u ovom dijelu sjednice sudjeluje pomoćnik 

ministra znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Srećko Tomas, no on se ispričao zbog izostanka. 

Članovi Nacionalnoga vijeća odlučili su ipak raspravljati o ovoj točki dnevnoga reda pa je 

predsjednica NVRLJP-a prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić izvijestila članove o prethodnom  sastanku s 

prof. dr. sc. Tomasom i naglascima sa sastanka koji su bili usmjereni izmjeni osporavanih odredbi 

Zakona i uklanjanju prepreka za daljnju primjenu i razvoj HKO-a. 

 

S obzirom na to da je i Nacionalno vijeće uočilo da postoji prostor za poboljšanja određenih postupaka 

i procedura, dogovoreno je da vijeće koje u svom sastavu uključuje sve relevantne dionike društva 

djeluje proaktivno i predloži rješenja koja će ukloniti uočene prepreke i unaprijediti procedure. S tim 

ciljem, uspostavlja se Tematska radna skupina (TRS) 6. Praćenje i unaprjeđenje primjene HKO-a 

(skraćeno TRS Unaprjeđenje) koja će nakon dvije godine rada NVRLJP-a procijeniti dosadašnju 

primjenu HKO-a i dati argumentirane prijedloge za daljnje unaprjeđenje koncepta i izmjene Zakona o 

HKO-u. Za predsjednicu TRS-a imenovana je prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, a za članove: mr. sc. 

Ana Tecilazić Goršić, mr. sc. Ninoslav Šćukanec, Želimir Kramarić, mr. sc. Sanja Crnković Pozaić, 

mr. sc. Emita Blagdan, Ivan Šutalo i prof. dr. sc. Duško Pavletić. 

 

Ad 4.  

Članovi Nacionalnog vijeća raspravljali su o tekstu Prijedloga zaključaka vezanih uz potporu 

provođenju Cjelovite kurikularne reforme koji su na temelju njihovih prijedloga pripremile prof. dr. 

sc. Blaženka Divjak i prof. dr. sc. Ružica Beljo Lućić. Dogovoreno je da se u tekst uvrste usuglašene 

izmjene i  revidirani tekst pošalje članovima na očitovanje, kako bi se potom mogao usvojiti završni 

tekst i donijeti Zaključci NVRLJP-a o potpori provođenju Cjelovite kurikularne reforme koji će biti 

upućeni MZOS-u i objavljeni na portalu www.kvalifikacije.hr.   

 

Ad 5.  

Članovi Nacionalnog vijeća u nekoliko su navrata već raspravljali o Nacrtu preporuka o modelu 

primjene HKO-a u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Zbog kompleksnosti sadržaja na koje 

se referiraju Preporuke kao što su standardiziranje općeobrazovnih sadržaja u strukovnom obrazovanju 

i osposobljavanju, nadležnost u predlaganju strukovnih sadržaja i nadležnost u vrednovanju programa 

za stjecanje strukovnih kvalifikacija, o kojima članovi nemaju jedinstveni stav, dogovoreno je da o 

Nacrtu preporuka raspravi novoosnovana Tematska radna skupina koja će pripremiti prijedlog 

Preporuka za usvajanje. 

 

Ad 6.  

U skladu s Okvirnim programom rada, NVRLJP je započeo s pripremama konferencije koja bi se 

trebala održati krajem listopada 2016. na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Dogovoren je preliminarni 

nacrt programa u čijem će fokusu biti strukovno obrazovanje i osposobljavanje i prvi koraci u 

organizaciji konferencije.  

 

 

 

 

http://www.kvalifikacije.hr/


 
 

S obzirom na važnost kvalitetne pripreme konferencije čijom se realizacijom postiže veća  vidljivost 

NVLRJP-a, kao i njegovih članova, predsjednica je pozvala sve članove Nacionalnog vijeća da 

odaberu dio programa konferencije u kojemu žele aktivnije sudjelovati, u organizacijskom i 

sadržajnom smislu te dostave svoje prijedloge (teme, govornike, paneliste i dr.) i predlože svoj način 

sudjelovanja (organizacijski, moderiranje, sudjelovanje u panelima i dr.) do 8. srpnja 2016. 

Informacija o najavi konferencije s osnovnim podacima bit će poslana prije godišnjih odmora, a pozivi 

s detaljnim programom će se slati u rujnu.  

 

Ad 7.  

Kroz raspravu na okruglome stolu „Vještine budućnosti za razvoj hrvatskoga gospodarstva“ 

iskristalizirali su se zaključci o rezultatima studije Projekcije o budućim kretanjima na tržištu rada kao 

vrijednom izvoru informacija za donošenje i usklađivanje javnih politika obrazovanja, zapošljavanja, 

cjeloživotnoga učenja i regionalnog razvoja, u skladu s razvojnim strategijama Republike Hrvatske.  

 

Stoga su prof. dr. sc. Blaženka Divjak, mr. sc. Sanja Crnković Pozaić i prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić 

pripremile Nacrt preporuka NVRLJP-a za korištenje rezultata studije koji će biti dostavljen članovima 

na očitovanje, a nakon usvajanja, Preporuke će biti upućene Ministarstvu znanosti, obrazovanja i 

sporta, Ministarstvu gospodarstva i Centru za industrijski razvoj Hrvatske gospodarske komore kao 

mjerodavnom tijelu za upravljanje Strategijom pametne specijalizacije RH.  

 

Predsjednica je informirala članove o radionicama Vrednovanje skupova ishoda učenja koje će se 

održati 4. i 5. srpnja 2016. u sklopu edukacije za članove 8 sektorskih vijeća. Na radionicama će 

članovima sektorskih vijeća biti prikazano i omogućeno prakticiranje vrednovanja prijedloga skupova 

ishoda učenja, kao jedne od temeljnih zadaća sektorskih vijeća.  

O datumu sljedeće sjednice koja će se održati u rujnu, članovi Nacionalnog vijeća bit će pravodobno 

obaviješteni.   

 

Sjednica je završila u 16.15 sati. 

 

 

 

Zapisnik sastavila:                   Zapisnik odobrila: 

 

 

Sanja Süto, v. r.       prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, v. r. 

                      predsjednica Nacionalnog vijeća 

 


