
 
 

 

 

NACIONALNO VIJEĆE ZA RAZVOJ LJUDSKIH 

POTENCIJALA 

 

OZNAKA: NVRLJP-00001-15-0056 

Zagreb,  18. prosinca 2015.  

 

ZAPISNIK 

s Jedanaeste sjednice Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala 

održane 13. studenoga 2015. 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, Sanja Bošnjak, Ana Miličević-Pezelj, Mirjana Šlat, 

Ninoslav Šćukanec, Mirela Lekić, Blaženka Divjak, Duško Pavletić, Robert Kopal, Berislav 

Božanović, Žarko Bošnjak, Ivan Šutalo, Emita Blagdan, Hrvoje Josip Balen i Darinka Vedrina.   

Članovi Nacionalnog vijeća koji su se ispričali zbog izostanka sa sjednice: Željko Stipić, Radomir 

Delić, Danijela Žagar, Stankica Vrban i Nataša Novaković1.  

Osim članova Nacionalnog vijeća sjednici su prisustvovali: Biljana Birač (MZOS), Loredana 

Maravić (MZOS), Josipa Češnovar (MZOS), Saša Čvrljak (MZOS) i Jelena Petrović (MZOS). 

 

Dnevni red: 

Raspravne točke: 

 

1. Usvajanje dnevnog  reda 11. sjednice  

 

2. Usvajanje zapisnika s 9. i 10. sjednice 

 

3. Potvrđivanje Zapisnika o elektroničkom glasanju o razrješenju Vlatke Marčan 

 

4. Preporuka o primjeni HKO-a u području visokog obrazovanja 

 

5. Preporuka o primjeni HKO-a u području obrazovanja odraslih 

 

Neraspravne točke: 

 

6. Informacije o uspostavi i radu sektorskih vijeća, pisani doprinos 

 

7. Informacije o provedbi HKO projekata, pisani doprinos 

 

8. Izvješće Organizacijskog odbora o održanoj konferenciji “Hrvatski kvalifikacijski okvir – 

znanje i kreativnost”, Hotel International u Zagrebu, 22. i 23. listopada 2015.  

                                                 
1 Nataša Novaković je predložena umjesto Davora Majetića kao nova predstavnica Hrvatske udruge poslodavaca 

temeljem zaprimljenog osobnog zahtjeva za razrješenjem dužnosti gospodina Majetića. Izmjena Odluke o 

imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala je u tijeku.  



 
 

 

9. Izvješća voditelja tematskih radnih skupina o provedbi planiranih aktivnosti iz programa rada 

NVRLJP-a  

 

10.  Razno     

 

 

 

Ad 1. 

Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red. Promijenjen je koncept dnevnog reda uvođenjem 

raspravnih i neraspravnih točaka. 

 

Ad 2.  

Jednoglasno su usvojeni zapisnici s devete i desete sjednice Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih 

potencijala. 

 

Ad 3.  
Jednoglasno je potvrđen Zapisnik o elektroničkom glasanju o razrješenju članice NVRLJP-a, gospođe 

Vlatke Marčan.   

 

Ad 4. 

Na sjednici je provedena rasprava o nacrtu Preporuke o primjeni HKO-a u području visokog 

obrazovanja. Dokument će se izmijeniti u skladu s raspravom te pripremiti za usvajanje. 

 

Ad 5.  

Članovi NVRLJP-a su raspravljali o nacrtu Preporuke o primjeni HKO-a u području obrazovanja 

odraslih i zaključili da MZOS treba revidirati Obrazloženje preporuke, a članovi NVRLJP-a poslat će 

komentare na prve četiri točke predložene Preporuke do sljedeće sjednice. 

 

Ad 6. - Ad 7.  

Na priloženom pisanom doprinosu članovima NVRLJP-a predstavljene su informacije o uspostavi i 

radu sektorskih vijeća i informacije o provedenim radionicama za nositelje HKO projekata koje su 

održane u  Zagrebu 15. i 16. listopada 2015.  

 

Ad 8.  

Zaključeno je da je konferencija HKO: znanje i kreativnost održana 22.-23. listopada s 220 sudionika 

pridonijela vidljivosti NVRLJP-a. Informacije o konferenciji uvrštene su i u CEDEFOP-ov newsletter. 

Ipak, istaknuta je nedovoljna popraćenost konferencije od strane medija. Članovima NVRLJP-a bit će 

poslani objedinjeni komentari s evaluacijskih obrazaca sudionika. 

 

Ad 9. 

Predviđene su sljedeće aktivnosti tematskih radnih skupina (TRS-ova) do sljedeće sjednice: 

 

TRS 1. Obrazovni programi će izraditi procjenu usklađenosti Cjelovite kurikularne reforme s 

Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom, što će poslužiti kao osnova za raspravu na sljedećoj sjednici.  

 

TRS 2. Analize će definirati profil stručnjaka za provedbu potrebnih analiza u okviru rada TRS-a, 

slijedom dovršenih analitičkih podloga (npr. HKO portal Ministarstva rada i mirovinskoga sustava) 

koje su bile preduvjet za angažiranje takvog stručnjaka. 

 

Gđa Sanja Crnković Pozaić je izradila nacrt Općih preporuka za razvoj obrazovanja u funkciji 

gospodarskog i društvenog razvoja Hrvatske koje se u okviru rada TRS-a trebaju uobličiti u 

samostalan dokument NVRLJP-a. 

 

 

 



 
 

TRS 3. Uklanjanje prepreka istaknuo je vanjsko vrednovanje u području obrazovanja odraslih kao 

jednu od  tema kojima se treba više baviti. 

 

TRS 4. Vidljivost će djelovanjem Organizacijskog odbora konferencije početi s ranim pripremama za 

konferenciju o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru 2016. godine, kako bi se u okviru novog 

trogodišnjeg ESF projekta MZOS-a koji je u fazi pripreme, a trebao bi započeti 19. travnja 2016., 

osigurala sredstva za organizaciju konferencije. 

 

TRS 5. Praćenje, vrednovanje i preporuke će razmotriti način praćenja i provedbu preporuka 

NVRLJP-a, odnosno vrednovanja njihove učinkovitosti. 

 

Budući da dio članova TRS-ova boravi  izvan Zagreba, dio TRS-ova je najavio održavanje sastanaka 

svojih skupina na sam dan sljedeće sjednice NVRLJP-a ili putem videokonferencijskih sastanaka (npr. 

skype). 

 

TRS-ovi će osmisliti planove rada, aktivnosti i mogući angažman vanjskih stručnjaka, kako bi se 

njihove aktivnosti integrirale u godišnji plan rada NVRLJP-a za 2016. godinu. 

 

Ad 10.  

Loredana Maravić, voditeljica Službe za strategiju visokog obrazovanja, međunarodnu suradnju i 

europske poslove je izvijestila o seminaru ERI SEE  (Agencije za obrazovno reformske inicijative za 

jugoistočnu Europu) o otklanjanju prepreka u priznavanju kvalifikacija, održanom u Zagrebu 5. i 6. 

studenoga 2015. 

 

MZOS je u okviru projekta „Potpora radu HKO sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe 

HKO-a“  proveo bagatelnu nabavu za izradu dva e-modula s uputama za izradu standarda zanimanja, 

standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja.  

 

NVRLJP je obaviješten da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 29. listopada 2015. 

donijela Odluku o donošenju Strategije cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere 

za razdoblje 2016. – 2020., temeljem  koje je potrebno izraditi Operativni plan za razdoblje od dvije 

godine. 

 

Dogovoreno je da će se sljedeća sjednica NVRLJP-a održati 17. prosinca u 13:00 sati u MZOS-u.  

 

Predviđeno je da se uputi poziv pomoćniku ministra u MZOS-u, g. Staši Skenžiću da predstavi 

Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i dr. sc. Borisu Jokiću, voditelju 

Ekspertne radne skupine za provedbu Cjelovite kurikularne reforme da predstavi kurikularnu reformu 

iz aspekta strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, kao podlogu za daljnju raspravu o Preporukama 

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

 

Sjednica je završila u 16:30 h. 

 

 

Zapisnik sastavio:                Zapisnik odobrila: 

 

 

Saša Čvrljak, v. r.               prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, v. r.  

                   predsjednica Nacionalnog vijeća 

 

 

 

 


