
 
 

 

 

NACIONALNO VIJEĆE ZA RAZVOJ LJUDSKIH 

POTENCIJALA 

 

 

OZNAKA: NVRLJP-00001-15-0031 

Zagreb, 1. srpnja  2015.  

 

 

ZAPISNIK 

sa Sedme sjednice Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala 

održane 23. travnja 2015. g. u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS)  

s početkom u 10.00 sati 

 

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

Pozaić, Ana Tecilazić Goršić, Hrvoje Josip Balen, Sanja Bošnjak, Žarko Bošnjak, Berislav Božanović, 

Robert Kopal, Mirela Lekić, Vlatka Marčan, Duško Pavletić, Ninoslav Šćukanec, Mirjana Šlat, Ivan 

Šutalo, Darinka Vedrina, Stankica Vrban i Mirjana Zećirević.  

Članovi Nacionalnog vijeća koji su se ispričali zbog izostanka sa sjednice: Emita Blagdan, 

Blaženka Divjak,  Ana Miličević-Pezelj, Davor Majetić i Danijela Žagar. 

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

(MZOS), Josipa Češnovar (MZOS), Dunja Morović (MZOS), Sanja Süto (MZOS) i Barbi Svetec 

(MZOS). 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje Dnevnog  reda 7. sjednice  

2. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice 

3. Obavijesti  

4. Prioritetni sektori  

a) Usvajanje Ad hoc preporuka o sektorski usmjerenom pristupu u definiranju upisnih 

kvota u srednjoškolskom i visokom obrazovanju 

b)   Preporuke o upisnoj politici za 2016. godinu  

5. Usvajanje Komunikacijske strategije  

6. Izvješća voditelja tematskih radnih skupina o provedbi ostalih aktivnosti iz programa rada 

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

7. Predstavljanje Nacrta prijedloga izmjena zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom 

obrazovanju  

8. Prezentacija: Financiranje visokog obrazovanja  

9. Razno 

 

 

 



 
 

Ad 1.  

Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red. 

 

Ad 2.  

Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa Šeste sjednice NVRLJP. 

 

Ad 3. 

Prihvaća se zahtjev gospodina Marka Borasa Mandića za razrješenje članstva u Nacionalnom vijeću za 

razvoj ljudskih potencijala zbog nemogućnosti aktivnog sudjelovanja u radu NVRLJP-a. Jednoglasno 

se usvaja Zaključak o prihvaćanju ostavke i upućuje Vladi RH na daljnje postupanje. Uputit će se 

dopis Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije da dostavi prijedlog novog 

predstavnika regionalne samouprave. 

 

Od održavanja zadnje sjednice imenovano je Sektorsko vijeće XXI. Odgoj, obrazovanje i sport, a u 

tijeku je postupak imenovanja Sektorskog vijeća X. Turizam i ugostiteljstvo.  

Vezano uz ponovljene javne pozive za stručnjake za 17 sektorskih vijeća, načelno nedostaju 

predstavnici sindikata gospodarskog sektora pa će se morati ponoviti većina natječaja, neki 

djelomično, a neki u cijelosti. 

Imajući u vidu konstantan problem nedovoljnog broja kandidata koji predstavljaju sindikate 

gospodarskog sektora, usvaja se prijedlog da se u okviru TRSa 3 Uklanjanje prepreka ovaj problem 

identificira kao jedna od prepreka, analizira i predlože mjere kojima bi se osigurao dovoljan broj 

kvalitetnih kandidata. 

Predsjednica NVRLJP-a sudjelovala je na sjednici Rektorskog zbora koja je održana 22. travnja 2015. 

u   Rijeci na kojoj je usvojen zaključak o razrješenju prof. dr. sc. Blaženke Divjak članstva u 

NVRLJP-u, nakon čega su članovi NVRLJP-a izrazili bojazan o kontinuitetu poslova koje je preuzela 

gđa Divjak kao voditeljica TRSa Vidljivost i jedna od autorica Komunikacijske strategije za 2015. 

godinu. Uzimajući u obzir da je gđa Divjak jedna od aktivnijih članica NVRLJP-a  zadužena za 

provedbu dijela aktivnosti iz Plana rada za 2015. godinu, zaključeno je da će NVRLJP uputiti dopis 

Rektorskom zboru da još jednom preispita odluku o imenovanju novog predstavnika u NVRLJP.  

 

 

Ad 4. 

a) Usvajanje Ad hoc preporuka o sektorski usmjerenom pristupu u definiranju upisnih kvota u 

srednjoškolskom i visokom obrazovanju 

Prihvaća se prijedlog da se iz naziva dokumenta izostavi izraz Ad hoc i ubuduće koristi naziv 

Preporuke o sektorski usmjerenom pristupu u definiranju upisnih kvota u srednjoškolskom i visokom 

obrazovanju. 

Nakon rasprave i prihvaćanja svih prijedloga izmjena i dopuna Preporuka zaključeno je da će 

revidirani tekst biti poslan članovima NVRLJP-a na usvajanje zajedno sa zapisnikom sa 7. sjednice. 

Vezano uz Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te uspostavu 

Regionalnih kooperacijskih odbora koji će također biti nadležni za upisnu politiku, zaključeno je da će 

NVRLJP tražiti resornu Upravu MZOS-a Nacrt programa i njegovu prezentaciju za sljedeću sjednicu 

kako bi se osigurala suradnja s Regionalnim kooperacijskim odborima. 



 
 

b)   Preporuke o upisnoj politici za 2016. godinu  

Gđa Danijela Žagar e-mailom je poslala svoje očitovanje o određivanju prioritetnih sektora, a mr. sci.  

Sanja Crnković Pozaić, voditeljica TRSa 2 Analize izvijestila je o sastanku 22. travnja 2015. na 

kojemu je zaključeno da definiranje prioritetnih sektora treba poslužiti kao podloga za usmjeravanje 

upisnih kvota, dodjelu stipendija, izradu standarda kvalifikacija i programa. Podatkovna podloga za 

izradu pametnih specijalizacija je dovoljno kvalitetna da posluži za predviđanje implikacija na ljudske 

potencijale. Gđa Crnković Pozaić predlaže izradu metodologije koja će koristiti: a) baze podataka 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kako bi se identificirale ključne djelatnosti i potrebna 

zanimanja, a potom izrazili kao potrebe unutar sektora na srednjoškolskoj i visokoškolskoj razini; b) 

podatci HZZ-a o potrebama za kvalifikacijama i c) podatci koji su pripremljeni za potporu HKO-u.  

Prihvaćen je prijedlog da TRS 2 Analize (voditeljica gđa Crnković Pozaić) e-mailom dostavi opis 

poslova i kriterije za odabir stručnjaka koji će u okviru projekta Potpora radu HKO sektorskih vijeća i 

ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a izraditi metodologiju za određivanje budućih potreba 

tržišta rada i metodologiju za definiranje prioritetnih sektora, uvažavajući postojeće strategije, 

dokument o pametnim specijalizacijama i profile sektora koji će biti izrađeni do ljeta ove godine. 

 

Ad 5.  

Voditeljica TRSa 4 Vidljivost, prof. dr. sc.  Blaženka Divjak dostavila je članovima NVRLJP 

materijale o Komunikacijskoj strategiji NVRLJP i nacrt programa konferencije. Gđa Tecilazić Goršić 

napominje da je gđa Divjak jedna od aktivnijih članova koja preuzete obveze ispunjava u 

dogovorenim rokovima i predlaže da se članovi TRSova snažnije angažiraju u provedbi planiranih 

aktivnosti jer je njihova uloga u radu Vijeća ključna. 

Nakon rasprave i prihvaćanja svih prijedloga izmjena i dopuna Komunikacijske strategije zaključeno 

je da će revidirani tekst biti poslan članovima NVRLJP-a na usvajanje zajedno sa zapisnikom sa 7. 

sjednice. 

 

Ad 6.  

Voditelj TRSa 1. Obrazovni programi g. Žarko Bošnjak izvijestio je o Pilot provedbi programa za 

obrazovanje stručnjaka za izradu obrazovnih programa prema odredbama Zakona o HKO-u i 

Pravilnika o Registru HKO-a koji je u vidu radionice održan 13. i 14. travnja 2015. Dvadesetak 

sudionika iz agencija nadležnih za obrazovanje i znanost, Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje 

obrazovanja i Odjela za HKO MZOS-a radili su na oblikovanju skupova ishoda učenja i vrednovanju 

programa kako bi stekli kompetencije za edukaciju članova sektorskih vijeća. Uz visoku ocjenu 

evaluacije radionice, sudionici su predložili brojne teme za daljnju edukaciju kako bi se osposobili za 

samostalno vođenje edukacije. G. Bošnjak predlaže sastanak manjeg broja članova NVRLJP-a koji bi 

osmislili daljnje korake u provedbi programa za obrazovanje stručnjaka, s naglaskom na oblikovanje 

ishoda učenja na temelju skupova kompetencija u standardima zanimanja i zakazuje sastanak u 

ponedjeljak, 4. svibnja 2015. u MZOS-u. 

 

Ad 7.  

Gđa Tecilazić Goršić izvješćuje da je izrađen Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama 

zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju koji će biti upućen u javnu 

raspravu, a čija je intencija da se osnaži uloga Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku 



 
 

inicijalne akreditacije. Agencija bi trebala provjeriti usklađenost studijskog programa sa standardom 

kvalifikacije, ako taj standard postoji, a dugoročno treba ugraditi mehanizme za osiguravanje kvalitete 

u postizanju ishoda učenja.  Objašnjeno je da za reakreditaciju nije postavljen takav uvjet budući da 

još nemamo standarde kvalifikacije u Registru. Budući da je u izradi i Nacrt prijedloga zakona o 

izmjenama Zakona o obrazovanju odraslih, predloženo je da se isti pristup primijeni i u obrazovanju 

odraslih: provjera usklađenosti programa sa standardom kvalifikacije, što je načelno prihvaćeno kao 

stav NVRLJP-a na temelju kojeg će gđa Ana Tecilazić Goršić i g. Berislav Božanović pripremiti nacrt 

stajališta i predstaviti ga NVRLJP-u na jednoj od sljedećih sjednica.  

 

Ad 8. 

Zbog nedostatka vremena prezentacija o financiranju visokog obrazovanja odgađa se za sljedeću 

sjednicu. 

 

Ad 9. 

Predlaže se da se sljedeća sjednica NVRLJP-a održi 11. lipnja 2015. u 10:00 h u MZOS-u. 

 

Sjednica je završena u 13:30 h. 

 

 

 

 

 

Zapisnik sastavila:               Zapisnik odobrila: 

 

 

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

                  predsjednica Nacionalnog vijeća 

 

 

 


