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NACIONALNO VIJEĆE ZA RAZVOJ LJUDSKIH 

POTENCIJALA 

 

 

OZNAKA: NVRLJP-00001-15-0020 

Zagreb,  27. ožujka 2015.  

 

ZAPISNIK 

s Pete sjednice Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala 

održane dana 26. veljače 2015. g. u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 

(MZOS) s početkom u 13.00 sati 

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

Goršić, Sanja Crnković Pozaić, Mirela Lekić, Darinka Vedrina, Hrvoje Josip Balen, Berislav 

Božanović, Robert Kopal, Danijela Žagar, Duško Pavletić, Mirjana Zećirević, Stankica Vrban, Ivan 

Šutalo, Emita Blagdan 

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

Blaženka Divjak, Sanja Bošnjak, Mirjana Šlat, Vlatka Marčan, Marko Boras Mandić, Radomir Delić, 

Žarko Bošnjak, Ninoslav Šćukanec, Davor Majetić, Željko Stipić 

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

Birač (MZOS), Saša Čvrljak (MZOS), Dunja Morović (MZOS) 

Dnevni red: 

1. Usvajanje dnevnog reda Pete sjednice Nacionalnog vijeća 

2. Usvajanje Zapisnika s Četvrte sjednice i Okvirnog programa rada NVRLJP za 2015. godinu  

3. Obavijesti 

4. Predstavljanje metodologije za izradu profila sektora (primjer: šumarstvo), mr. sci. Sanja 

Crnković-Pozaić 

5. Rezultat rada ad hoc radne skupine za upisnu politiku 

6. Nacrt zaključaka o uključivanju RH u Program za međunarodnu procjenu kompetencija 

odraslih (Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)) 

7. Razno 

 

Ad 1. 

Jednoglasno je usvojen dnevni red. 

 

Ad 2. 

Jednoglasno su usvojeni Zapisnik s Četvrte sjednice i Okvirni program rada NVRLJP za 2015. godinu. 
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Ad 3. 

Vezano uz članove koji ne dolaze na sjednice, zaključeno je da se institucijama koje su predložile 

članove u Nacionalno vijeće, a koji nisu tri puta uzastopce došli na sjednicu, pošalje informacija o 

nedolasku članova. Ukoliko niti nakon dopisa ne dođe do sudjelovanja članova, NVRLJP će donijeti 

zaključak o razrješenju člana i tražiti prijedlog novoga člana. 

Predsjednica je predstavila novog zaposlenika Odjela za HKO, g. Sašu Čvrljka, koji je zaposlen u 

Odjelu za HKO na određeno vrijeme preko projekta Europskog socijalnog fonda „Potpora radu HKO 

sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“ koji će trajati 15 mjeseci. G. Čvrljak 

raditi će kako potpora tematskim radnim skupinama i biti će zadužen za vidljivost HKO-a, uključujući 

i vidljivost rada NVRLJP-a. 

Predsjednica je izvijestila da je uz načelnicu Sektora za razvoj visokog obrazovanja i nacionalnu 

koordinatoricu sektorskih vijeća, Anu Tecilazić Goršić održala izlaganja na Vijeću tehničkog područja 

Sveučilišta u Zagrebu i na Vijeću biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu kojima je predstavila 

razvoj HKO-a i njegovu stratešku utemeljenost u okviru Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije 

te mjere iz Strategije kojima se predviđa revizija postojećih studijskih programa. 

Predsjednica je istaknula da su do sada imenovani predsjednici i članovi četiriju sektorskih vijeća: SV 

II. Šumarstvo i drvna tehnologija, SV VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, SV I. Poljoprivreda, 

prehrana i veterina i SV VII. Elektrotehnika i računarstvo. 

U tijeku je postupak odabira kandidata za SV IX. Ekonomija i trgovina i za SV XI. Promet i logistika. 

Zbog premalog odaziva kandidata, ponovljeni su javni pozivi za preostalih 17 sektorskih vijeća, a 

natječaj je otvoren do 19. ožujka 2015. 

Ponovljeni su i javni pozivi za SV X. Turizam i ugostiteljstvo i SV XXI. Odgoj, obrazovanje i sport, 

za koja se traže samo kandidati za predstavnika reprezentativnog sindikata gospodarskog sektora i 

predstavnika strukovne udruge. Ova dva javna poziva otvorena su do petka, 27. veljače 2015. 

Predsjednica je izvijestila da je u Hotelu Dubrovnik, 13. veljače 2015. održana radionica za članove 

SV X. Turizam i ugostiteljstvo i SV VII. Elektrotehnika i računarstvo. Predstavnici MZOS-a i MRMS-

a upoznali su članove s ulogom sektorskih vijeća u provedbi Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, 

njegovom reformskom ulogom, mehanizmima i instrumentima te ulogom sektorskih vijeća u njegovoj 

provedbi. Održana je i prezentacija o nacrtu profila obaju sektora. Radionice su zaključene odabirom 

predsjednika pojedinih sektorskih vijeća. Za predsjednika SV VII. Elektrotehnika i računarstvo 

izabran je g. Mislav Balković, predstavnik poslodavaca, a za predsjednicu SV X. Turizam i 

ugostiteljstvo, izabrana je gđa. Josipa Jutt Ferlan, predstavnica poslodavaca. 

Gospođa Sanja Crnković Pozaić, predstavnica MRMS-a istaknula je da je uz postojećih sedam profila 

sektora u ovoj godini planirana izrada još osam profila sektora.   

Gospođa Mirjana Zećirević, predstavnica HZZ-a izvijestila je da je HZZ nositelj projekta „Daljnji 

razvoj standarda zanimanja“ čiji je cilj razvoj standarda zanimanja kroz uvođenje i provedbu Ankete o 

standardu zanimanja (ASZ), u svrhu dobivanja podataka o kompetencijama potrebnima za obavljanje 

pojedinog zanimanja izravno od poslodavaca te u svrhu podrške cjelokupnom procesu razvoja 

Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO). Kroz projekt je planirana izrada 50 standarda zanimanja te 

je zaključeno da će Tematska radna skupina Analize izraditi prijedlog kriterija odabira i prijedlog 

prioritetnih zanimanja za koja smatraju da je potrebna izrada standarda.   

Predsjednica je predložila da se u popis navedu i svi standardi kvalifikacija provedenih u okviru 

projekta „Daljnji razvoj i provedba HKO-a“ te da se temeljem tog popisa izrade standardi zanimanja 

ukoliko nisu bili izrađeni u okviru projekta. 

 

Ad 4. 

Mr. sci. Sanja Crnković-Pozaić, predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava održala je 

prezentaciju pod nazivom „Analitičke podloge za procjenu relevantnosti obrazovanja: podsektor 

šumarstvo“.  
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Ad. 5.  

Predstavljen je prvi nacrt preporuka o upisnoj politici u srednjoškolskom i visokom obrazovanju koje 

je izradila ad hoc radna skupina te je zaključeno da se rasprava nastavi na sljedećoj sjednici kako bi se 

definirale okvirne preporuke za školsku / akademsku godinu 2015./2016. i dogovorilo o pripremi 

analitičke podloge za školsku / akademsku godinu 2016./2017.  

 

Ad. 6.  

Zaključak o uključivanju RH u Program za međunarodnu procjenu kompetencija odraslih (PIAAC) 

jednoglasno je usvojen. 

 

Ad. 7. 

Dogovoreno je da se sljedeća sjednica održi 19. ožujka 2015. godine u 13.00 sati u prostorijama 

MZOS-a, a ukoliko većina članova ne potvrdi dolazak, kao rezervni termin dogovoren je 26. ožujka 

2015.u 13.00 sati. 

Dogovoren je i datum održavanja sjednice u mjesecu travnju i to 16. travnja 2015. u 13.00 sati te 

rezervni termin 23. travnja 2015. u 13.00 sati. 

Sjednica je završena u 16:30 sati. 

 

 

 

Zapisnik sastavila:       Zapisnik odobrila: 

 

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

predsjednica Nacionalnog vijeća 


