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REPUBLIKA HRVATSKA  

NACIONALNO VIJEĆE ZA RAZVOJ LJUDSKIH 

POTENCIJALA 

 

OZNAKA: NVRLJP-00001-15-00008 

 

Zagreb, 29. siječnja 2015.   

 

 

ZAPISNIK  

s Treće sjednice Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala  

održane dana 11. prosinca 2014. g. u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 

(MZOS) s početkom u 9.00 sati 

 

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

Goršić, Sanja Crnković Pozaić, Hrvoje Josip Balen, Žarko Bošnjak, Berislav Božanović, Blaženka 

Divjak, Robert Kopal, Mirela Lekić, Danijela Žagar, Duško Pavletić, Ninoslav Šćukanec, Mirjana 

Šlat, Mirjana Zećirević, Stankica Vrban 1, Darinka Vedrina2 

Članovi Nacionalnog vijeća koji su se ispričali zbog izostanka sa sjednice: Ana Miličević-Pezelj, 

Sanja Bošnjak, Jasmina Havranek, Davor Majetić, Goranka Hus, Željko Stipić, Marko Boras Mandić, 

Radomir Delić, Ivan Šutalo 

 

Osim članova Nacionalnog vijeća sjednici su prisustvovali: Emita Blagdan (AZVO), Neven Budak 

(predsjednik Posebnog stručnog povjerenstva za  provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i 

tehnologije), Loredana Maravić (MZOS), Biljana Birač (MZOS), Barbi Svetec (MZOS), Dunja 

Morović (MZOS) 

 

Uvodne riječi 

Članovima Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (u daljnjem tekstu: NVRLJP) uvodno se 

obratila pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, 

predsjednica Nacionalnog vijeća, te je utvrdila da je na sjednici prisutno 17 članova, od kojih tri člana 

nisu imala pravo glasa (Stankica Vrban iz Hrvatske gospodarske komore, Darinka Vedrina iz 

Ministarstva gospodarstva i Emita Blagdan iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje, prisutna kao 

zamjena imenovane članice Jasmina Havranek). Predsjednica je predložila da se u dnevni red uvede 

nova točka pod nazivom „Usvajanje Zaključka o prijedlogu razrješenja članova NVRLJP-a“. Prijedlog 

je jednoglasno usvojen.  

                                            
1 HGK  je predložio gđu Stankicu Vrban umjesto gđe Vesne Štefice za svoju novu predstavnicu u Nacionalnom 

vijeću za razvoj ljudskih potencijala jer gđa Vesna Štefica više ne radi u HGK-u. Izmjena Odluke o imenovanju 

člana Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala je u tijeku, budući da NVRLJP mora donijeti Zaključak o 

razrješenju dosadašnje članice NVRLJP-a.  
2 MINGO je predložio gđu Darinku Vedrinu umjesto gđe Tine Markuš za svoju novu predstavnicu u 

Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala jer je gđa Tina Markuš zatražila razrješenje na osobni zahtjev. 

Izmjena Odluke o imenovanju Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala je u tijeku, budući da NVRLJP 

mora donijeti Zaključak o razrješenju dosadašnje članice NVRLJP-a.  
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Dnevni red: 

1. Usvajanje dnevnog reda Treće sjednice Nacionalnog vijeća  

2. Usvajanje Zapisnika s Druge sjednice 

3. Obavijesti 

4. Usvajanje Zaključka o prijedlogu razrješenja članova Nacionalnog vijeća  

5. Rasprava o programu rada za 2015. godinu:  

a) izvješća voditelja tematskih radnih skupina 

b) Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 

6. Ostalo 

 

Ad 1. 

Jednoglasno je usvojen dnevni red.  

 

Ad 2. 

Jednoglasno je usvojen Zapisnik s Druge sjednice.  

 

Ad 3. 

Predsjednica je izvijestila prisutne o radionici pod nazivom „Odabrane strukturirane i kreativne 

analitičke tehnike“, koju je vodio dr. sc. Robert Kopal, član NVRLJP-a, a održana je 2. prosinca 2014. 

godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Predsjednica je ukazala na tri djelomično 

ponovljena javna poziva za imenovanje članova sektorskih vijeća (SV). Za SV I. Poljoprivreda, 

prehrana i veterina i SV X. Turizam i ugostiteljstvo javni je poziv ponovljen jer se nije prijavio 

dovoljan broj kandidata predstavnika sindikata gospodarskog sektora. Za SV XXI. Odgoj, obrazovanje 

i sport ponovljen je javni poziv zbog nedovoljnog broja kandidata iz sindikata obrazovnog sektora i 

predstavnika strukovne udruge.  

Dana 5. prosinca 2014. godine na mrežnim stranicama MZOS-a i portalu kvalifikacije.hr objavljeni su 

javni pozivi za preostalih 19 sektorskih vijeća. Predsjednica je zamolila članove NVRLJP-a da  prošire 

informaciju o objavljenim javnim pozivima radi što boljeg odaziva kvalitetnih sektorskih stručnjaka. 

Predsjednica je izvijestila prisutne da je održana i prva informativna radionica za odabrane sektorske 

stručnjake za četiri sektorska vijeća. Na radionici su im predstavljeni nacrti profila četiriju sektora – 

poljoprivrede, drvne tehnologije, strojarstva te odgoja i obrazovanja. Sektorski stručnjaci među sobom 

su predložili predsjednika svakog sektorskog vijeća te će uskoro biti formalno imenovani. Tijekom 

rasprave istaknuta je kompleksnost izrade profila sektora zbog nesustavnih podataka koji se 

pribavljaju iz baza HZZ-a i HZZO-a. Zaključeno je da je zbog nesustavnih podataka teško procijeniti 

je li neki profil primjeren za izradu standarda kvalifikacije. Predloženo je da se na jednoj od sljedećih 

sjednica NVRLJP-a pobliže objasni što se točno podrazumijeva pod profilom sektora te koja je 

metodologija za njegovu izradu. Također, s obzirom na svoju stratešku ulogu, NVRLJP može dati 

preporuke za kvalitetu izrade podataka i njihovu sustavnost. 

 

Ad 4. 

Jednoglasno su usvojeni Zaključci o prijedlogu razrješenja članica Vesne Štefice, predstavnice 

Hrvatske gospodarske komore, i Tine Markuš, predstavnice Ministarstva gospodarstva.    
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Ad 5. a) 

Voditelji tematskih radnih skupina „Obrazovni programi“, „Analize“, „Praćenje, vrednovanje i 

preporuke“, „Uklanjanje prepreka“ i „Vidljivost“  izvijestili su o sastancima održanima 3. i 8. prosinca 

2014. godine na kojima su raspravljali o programu rada za 2015. godinu. Temeljem prijedloga  

tematskih radnih skupina i zadaća NVRLJP-a definiranih Zakonom o Hrvatskome kvalifikacijskom 

okviru zaključeno je da će program rada biti definiran na način da se identificiraju aktivnosti te zadaće 

svake tematske radne skupine sa svrhom realizacije definiranih aktivnosti. Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i sporta pripremit će nacrt programa rada za 2015. koristeći se materijalima tematskih 

radnih skupina i rasprave s Treće sjednice te ga proslijediti voditeljima tematskih radnih skupina na 

očitovanje. Zaključeno je da će program rada biti usvojen na Četvrtoj sjednici NVRLJP-a. 

Ad 5. b) 

Prof. dr. sc. Neven Budak ukratko je predstavio Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije 

(objavljenu u Narodnim novinama 24. listopada 2014.). G. Budak istaknuo je da je Vlada RH krajem 

prošlog mjeseca imenovala Posebno stručno povjerenstvo za provedbu Strategije obrazovanja, 

znanosti i tehnologije koje će izraditi akcijski plan s rokovima, biti zaduženo za praćenje i provedbu 

Strategije te koordinirati aktivnosti provedbe Strategije. Završetak izrade akcijskog plana s rokovima 

očekuje se u siječnju 2015. Najavio je otvaranje natječaja za stručnu radnu skupinu koja će se baviti 

kriterijima kurikularne reforme, edukacijom nastavnika za provedbu tih kurikuluma, novim oblicima 

vrednovanja učenika i e-školom. G. Budak naglasio je da se Strategija prvenstveno odnosi na reformu 

općeobrazovnog, a ne strukovnog kurikuluma, te uvažava sva načela HKO-a. 

Zaključeno je da je potrebno utvrditi koje su nadležnosti NVRLJP-a predviđene Strategijom, a što 

NVRLJP ima u planu rada za 2015. godinu. 

Predloženo je da se kvartalno održavaju sastanci Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu 

Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i NVRLJP-a radi svrhovite suradnje. 

 

Ad. 6. 

Dogovoreno je da se sljedeća sjednica održi 29. siječnja 2015. godine u prostorijama MZOS-a. 

Sjednica je završena u 12:10 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila:       Zapisnik odobrila: 

 

 Dunja Morović              prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, v. r.  

        predsjednica Nacionalnog vijeća 


