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Zagreb,  24. travnja 2015.  

 

 

ZAPISNIK 

sa Šeste sjednice Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala 

održane dana 27. ožujka 2015. g. u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i 

sporta (MZOS) s početkom u 14.00 sati 

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

Tecilazić Goršić, Sanja Bošnjak, Žarko Bošnjak, Berislav Božanović, Emita Blagdan, Robert 

Kopal, Mirela Lekić, Vlatka Marčan, Ninoslav Šćukanec, Ivan Šutalo, Darinka Vedrina, 

Stankica Vrban i Mirjana Zećirević.  

Članovi Nacionalnog vijeća koji su se ispričali zbog izostanka sa sjednice: Duško 

Pavletić, Blaženka Divjak, Sanja Crnković Pozaić, Željko Stipić, Mirjana Šlat, Radomir 

Delić, Hrvoje Josip Balen, Ana Miličević-Pezelj, Davor Majetić, Danijela Žagar i Marko 

Boras Mandić.  

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

Biljana Birač (MZOS), Dunja Morović (MZOS), Sanja Suto (MZOS) i Saša Čvrljak (MZOS). 

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje dnevnog reda Šeste sjednice Nacionalnog vijeća  

2. Usvajanje Zapisnika s Pete sjednice NVRLJP-a 

3. Obavijesti 

4. Rezultat rada ad hoc radne skupine za upisnu politiku 

5. Izvješća voditelja tematskih radnih skupina o provedbi programa rada NVRLJP-a 

6. Prezentacija: Financiranje visokog obrazovanja  

7. Razno 

 

Ad 1. 

Jednoglasno je usvojen dnevni red. 

 

Ad 2. 

Jednoglasno je usvojen Zapisnik s Pete sjednice Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih 

potencijala (u daljnjem tekstu: NVRLJP). 

 



 
 

Ad 3. 

U skladu sa zaključkom prošle sjednice, upućeni su dopisi institucijama čiji članovi nisu tri 

puta uzastopce došli na sjednicu, sa zamolbom da podsjete svoje predstavnike na obvezu 

redovitih dolazaka na sjednice ili predlože nove kandidate. Utvrđeno je da je nedolazak 

članova na sjednice prema Poslovniku o radu NVRLJP-a (članak 4.) povreda službene 

dužnosti, a sukladno Zakonu o HKO-u (članak 10. stavak 6.) nesavjesno obavljanje dužnosti 

je jedan od razloga za kojeg se može tražiti razrješenje pojedinih članova.  

 

Voditeljica Odjela za HKO u MZOS-u Biljana Birač je izvijestila o trenutnom stanju javnih 

poziva i razgovora s kandidatima vezano za uspostavu sektorskih vijeća. Tako su ponovljeni 

javni pozivi za 17 sektorskih vijeća u okviru natječaja koji je zaključen 19. ožujka te se sada 

obrađuju zaprimljene prijave s ciljem analize ispunjavanja formalnih uvjeta. Vezano uz javne 

pozive zaključene 19. siječnja 2015. godine, u tijeku je postupak odabira kandidata za 

Sektorsko vijeće IX. Ekonomija i trgovina i za Sektorsko vijeće XI. Promet i logistika.  

 

Prof. dr. sc. Beljo Lučić je izvijestila da je Zaključak o važnosti sudjelovanja Republike 

Hrvatske u trećem ciklusu Programa za međunarodnu procjenu kompetencija odraslih 

(Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) u ime 

NVRLJP-a upućen Ministarstvu poduzetništva i obrta, Ministarstvu regionalnog razvoja i 

fondova EU, tajnici Međuresorne radne skupine za jačanje suradnje između Republike 

Hrvatske i Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak (OECD) pri Ministarstvu vanjskih 

i europskih poslova, kao i Upravi za odgoj i obrazovanje u MZOS-u. Od Ministarstva rada i 

mirovinskog sustava kao upravljačkog tijela za Operativni program Učinkoviti ljudski 

potencijali za razdoblje od 2014. do 2020. očekuje se da osigura sredstva za sudjelovanje RH 

u trećem ciklusu međunarodnog istraživanja o kompetencijama odraslih PIAAC III.  

 

Ad 4.  

 

Ad hoc radna skupina za upisnu politiku prezentirala je rezultate svojeg rada što je bio uvod u 

konstruktivnu debatu u nastavku sjednice. Istaknuta je dilema dubine i opsega preporuka kao i 

trenutka njihovih donošenja s obzirom na već donesene upisne kvote na razini visokih 

učilišta. Zaključeno je stoga da će Preporuke o upisnoj politici u srednjoškolskom i visokom 

obrazovanju uvažiti trenutni nedostatak analitičkog instrumentarija, ali će, s druge strane, 

nastojati izravnije utjecati na nadležna tijela nastavno na politiku planiranja upisnih kvota u 

nadolazećem razdoblju, odnosno za školsku / akademsku godinu 2016./2017.  

identificiranjem trendova na makro-razini te ističući ulogu i metodologiju HKO-a, odnosno 

sektorskih vijeća u obrazovnoj politici. Zaključeno je da će se članovi očitovati elektroničkim 

putem na Nacrt preporuka o upisnoj politici u srednjoškolskom i visokom obrazovanju, kako 

bi se okvirne preporuke konačno usvojile na nadolazećoj sjednici u travnju. Naglašeno je da 

će se okvirne preporuke fokusirati samo na upisnu politiku i neće adresirati cjelokupnu 

problematiku obrazovnog sustava u RH. NVRLJP je zaključilo da je paralelno s donošenjem 

preporuka upisne politike u nadolazećem razdoblju nužno mapirati sve postojeće 

srednjoškolske i studijske programe u dvadeset i pet sektora definiranih u Pravilniku o 

Registru HKO-a i osigurati njihovu povezanost sa međunarodnom klasifikacijom obrazovanja 

(ISCED - International Standard Classification of Education).  

 

 

 

 



 
 

Ad. 5.  

Žarko Bošnjak, voditelj Tematske radne skupine 1 Obrazovni programi predstavio je rezultat 

sastanka radne skupine održanog u petak, 27. ožujka u 10:00 sati. Zaključeno je da će TRS 1 

napraviti preporuku izrade programa obrazovanja za obrazovanje eksperata metodologije 

kreiranja programa po HKO-u kao i osmisliti način provođenja predviđenih obrazovnih 

aktivnosti uz stručnu i organizacijsku podršku MZOS-a. 

 

Ad. 6.  

Dogovoreno je da se prezentacija o financiranju visokog obrazovanja prebaci na sljedeću 

sjednicu NVRLJP-a u travnju.  

 

Ad. 7. 

Nastavno na prijedlog gospodina Ninoslava Šćukanca da se u točku Razno 6. sjednice 

NVRLJP-a uvrsti rasprava o pokretanju novog javnog Sveučilišta Sjever, zaključeno je da će 

na sljedećoj sjednici NVRLJP odlučiti o svojem eventualnom uključivanju u javnu raspravu o 

Nacrtu zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku 

temeljem pripremljenih materijala.    

Dogovoreno je da se sljedeća sjednica NVRLJP-a održi 23. travnja 2015. godine u 10.00 sati 

u prostorijama MZOS-a.   

Sjednica je završena u 17:00 sati.  

 

 

Zapisnik sastavio:       Zapisnik odobrila: 

 

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

predsjednica Nacionalnog vijeća 

 

 

 

 

 

 


