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Skraćeni zapisnik 42. sjednice Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 

razvoj (u daljnjem tekstu Nacionalno vijeće) održane 30. travnja 2020. godine putem video 

linka (virtualne) s početkom u 12 sati. 

 

Sjednici je bio nazočan dovoljan broj članova Nacionalnog za donošenje pravovaljanih odluka.  

Sjednici su elektroničkim putem bili nazočni i predstavnici Ministarstva znanosti (državna 

tajnica i državni tajnik) i predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje, (ravnateljica, 

pomoćnica ravnateljice za pravne poslove i načelnik Odjela za znanost). 

 

Dnevni red je na prijedlog predsjednice Nacionalnog vijeća nadopunjen. Predloženi dnevni red 

je jednoglasno usvojen i glasi: 

1. Prihvaćanje Dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika o elektroničkoj sjednici 

3. Odgovori Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na obrazloženje 

Nacionalnog vijeća u povodu uskraćivanja prethodnog odobrenja za izvođenje integriranog 

studija medicine 

4. Prijedlozi za rješavanje dvojbi u radu Matičnih odbora 

5. Imenovanje povjerenstva Nacionalnog vijeća za utvrđivanje kriterija izvrsnosti za 

produljenje ugovora o radu nakon 65.-e godine života 

6. Imenovanje povjerenstva Nacionalnog vijeća za izradu Prijedloga izmjena i dopuna 

Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama 

7. Izbor članova Matičnih odbora (popunjavanje) 

8. Razno 
 

Ad 1. Prihvaćanje Dnevnog reda 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 2. Prihvaćanje zapisnika o elektroničkoj sjednici 

Zapisnik 41. elektroničke sjednice Nacionalnog vijeća, koja je počela s radom 31. ožujka, a 

završila 6. travnja 2020., jednoglasno je usvojen. 

 



Ad 3. Odgovori Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na 

obrazloženje Nacionalnog vijeća u povodu uskraćivanja prethodnog odobrenja za izvođenje 

integriranog studija medicine 

Predsjednica Nacionalnog vijeća prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić podsjetila je članove 

Nacionalnog vijeća na kronološki slijed cijelog postupka vezanog za osnivanje studija Medicine 

Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Predloženo je imenovanje 

radnog Povjerenstva koje bi pokušalo doći do rješenja tog problema razgovorom sa 

zainteresiranim stranama. Po završetku rasprave prijedlog o imenovanju Povjerenstva koje će 

sudjelovati u razgovorima sa ministricom znanosti i obrazovanja, ravnateljicom AZVO te 

zainteresiranim sveučilištima u iznalaženju rješenja za Hrvatsko katoličko sveučilište i 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli jednoglasno je usvojen.  

 

Ad 4. Prijedlozi za rješavanje dvojbi u radu Matičnih odbora 

Predsjednica Nacionalnog vijeća prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić izvijestila je članove 

Nacionalnog vijeća da se Matični odbori u svom radu susreću s problemima za koje nemaju 

definitivna rješenja u postojećem Pravilniku o napredovanju, što se je pokazalo i na sastanku s 

predsjednicima Matičnih odbora 15. siječnja 2020. Stoga su članovi Nacionalnog vijeća, koji 

su bili zaduženi za predlože odgovore na neka od brojnih pitanja kako bi se spriječile 

neujednačene prakse o istim pitanjima između pojedinih Matičnih odbora, na sjednici iznijeli 

prijedloge za nekoliko pitanja. Uz svako pitanje članovi radne skupine predložili su članovima 

Nacionalnog vijeća Prijedlog i obrazloženje o kojima se raspravljalo. Nakon rasprave članovi 

Nacionalnog vijeća jednoglasno su donijeli odluku da će za to zaduženi članovi Nacionalnog 

vijeća formulirati zaključak te da će se o njemu odlučiti na slijedećoj sjednici Nacionalnog 

vijeća. 

 

Ad 5. Imenovanje povjerenstva Nacionalnog vijeća za utvrđivanje kriterija izvrsnosti za 

produljenje ugovora o radu nakon 65.-e godine života 

Predsjednica Nacionalnog vijeća prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić izvijestila je nazočne članove 

Nacionalnog vijeća o potrebi imenovanja stručnog povjerenstva za utvrđivanje kriterija 

izvrsnosti za produljenje ugovora o radu nakon 65-te godine života. Članovi Nacionalnog vijeća 

jednoglasno su usvojili prijedlog sastava stručnog Povjerenstva. Zadaća je stručnog 

Povjerenstva da su skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju izradi 

prijedlog kriterija izvrsnosti za odabir znanstvenika i nastavnika za produljenje ugovora o radu 

nakon 65-te godine života. 

 

Ad 6. Imenovanje povjerenstva Nacionalnog vijeća za izradu Prijedloga izmjena i dopuna 

Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama. 

Predsjednica Nacionalnog vijeća prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić predložila je imenovanje 

Povjerenstva Nacionalnog vijeća za izradu Prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o 

znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama. Zadaća stručnog povjerenstva je da 

u skladu s člankom 6., stavkom 2., točkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju izradi za Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 

prijedlog Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (dio koji se 

odnosi na umjetničko područje). 

 

Ad 7. Izbor članova Matičnih odbora (popunjavanje) 

Predsjednica Nacionalnog vijeća prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić predložila je, a članovi 

Nacionalnog vijeća jednoglasno su prihvatili razrješenje šest dosadašnjih članova matičnih 

odbora (na vlastiti zahtjev ili jer su stupili na nove dužnosti) i imenovanje šest novih članova 

matičnih odbora. 



 

Ad 8. Razno 

Kako nije bilo daljnje rasprave predsjednica Nacionalnog vijeća prof. dr. sc. Mirjana Polić 

Bobić zahvalila je članovima Nacionalnog vijeća u radu sjednice.  
 

Sjednica je završila u 15.40. sati. 


