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Skraćeni zapisnik 46. sjednice Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 

razvoj  (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) održane 22. rujna  2020. s početkom u 11 sati u 

Nacionalnoj i sveučilišnoj  knjižnici u Zagrebu. 

Sjednici je bio nazočan dovoljan broj članova Nacionalnog vijeća za donošenje pravovaljanih 

odluka. 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen i glasi: 

 

1. Prihvaćanje Dnevnog reda 

2. Usvajanje zapisnika 45. sjednice NVZVOTR 

3. Obavijesti  

4. Godišnje izviješće o radu Nacionalnoga vijeća u razdoblju srpanj 2019. – srpanj 2020. 

5. Rasprava o primjedbama na Odluku o minimalnim kriterijima za reizbore,  te na Odluku 

o izmjeni članka  27.  Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja na javnoj 

raspravi  

6. Imenovanje stručnog Povjerenstva  NVZVOTR za donošenje prethodnog mišljenja za 

davanje suglasnosti na statute, odnosno izmjene i dopune statuta instituta   

7. Prijedlog produžetaka radnog odnosa nakon 65.-e godine života 

8. Prijedlog za imenovanje povjerenstva za sastanak s Nacionalnim zdravstvenim vijećem 

radi izrade Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove ili 

dijelovi zdravstvenih ustanova za dodjelu naziva klinika ili klinička ustanova 

9. Imenovanje izvjestitelja za molbu Sveučilišta Slavonski Brod za davanje suglasnosti za 

izvođenje  stručnih studija 

10. Razno  

 

Pod točkom 3. izvješteno je o sastanku s resornim ministrom na kojem se raspravljalo o važnosti 

dobre suradnje  između Nacionalnog vijeća i resornog ministarstva te raspisivanju natječaja za 

popunjavanje mjesta članova Nacionalnog vijeća kojima mandat ističe u veljači 2021. godine. 

Ministarstvo je pozdravilo i podržalo tekst Preporuka i smjernica za izvođenje nastave na 

visokoškolskim ustanovama u zimskom semestru ak.god. 2020./21., koji je 28. kolovoza 2020. 

upućen na sva visoka učilišta, veleučilišta i javna učilišta. Predsjednica Nacionalnog vijeća 

upoznala je nazočne članove s radom radne skupine Hrvatskog povjerenstva za praćenje 

Bolonjskog procesa te o prihvaćanju poziva na konferenciju Vrednovanje doktorskih studija u 

Republici Hrvatskoj – pregled reakreditacije, na kojoj će se predstaviti publikacija koja daje 

osvrt na prednosti i izazove doktorskog obrazovanja radi daljnjeg razvoja njihove kvalitete i 

ostvarivanja značajnijeg utjecaja u nacionalnom i međunarodnom kontekstu. 

 

Pod točkom 4. nazočni članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su usvojili Godišnje izviješće o 

radu Nacionalnoga vijeća u razdoblju srpanj 2019. – srpanj 2020. 

 

Pod točkom 5. raspravljalo se o prilozima s javne rasprave o prijedlogu  Odluke o minimalnim 

kriterijima za reizbore,  te Odluke o izmjeni članka  27.  Pravilnika o uvjetima za izbor u 

znanstvena zvanja. Na javnoj je raspravi pristiglo nešto manje od dvadeset primjedbi od kojih je 
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većina bila formalne ili tehničke prirode, ali je među njima bilo i nekoliko izuzetno sadržajnih i 

vrijednih priloga. Nakon rasprave o pristiglim primjedbama zadužena je radna skupina za izradu 

prijedloga Odluke da se sastane i definira izmijenjeni prijedlog koji bi se potom usvojio na 

idućoj sjednici NVZVOTR-a te uputio u još jednu javnu raspravu prije konačnoga donošenja. 

 

Pod točkom 6. Imenovano je stručno Povjerenstvo za donošenje prethodnog mišljenja za davanje 

suglasnosti na statute, odnosno izmjene i dopune statuta instituta. 

 

Pod točkom 7. nazočni članovi Nacionalnog vijeća podržali su jednoglasno izvješće Stručnog 

povjerenstva Nacionalnog vijeća za utvrđivanje kriterija nastavne izvrsnosti (65+), koje je  

donijelo pozitivna Mišljenja o utvrđivanju ispunjenja kriterija nastavne izvrsnosti u postupku 

odabira znanstvenika i nastavnika za produljenje ugovora o radu nakon 65. godine života za 28 

nastavnika, dok za dvoje nije bilo moguće donijeti mišljenje zbog nepotpune dokumentacije.  

 

Pod točkom 8. jednoglasno je imenovano Povjerenstvo koje bi u suradnji s Nacionalnim 

zdravstvenim vijećem radilo na  izradi Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene 

ustanove ili dijelovi zdravstvenih ustanova za dodjelu naziva klinika ili klinička ustanova. 

 

Pod točkom 9. imenovani su izvjestitelji za davanje suglasnosti za izvođenje stručnih studija 

Bilinogojstvo, Proizvodno strojarstvo, Menadžment (preddiplomski), Ekološka poljoprivreda i 

ruralni razvoj, Energetika  i Menadžment (diplomski) Sveučilišta Slavonski Brod. 

 

Pod točkom „Razno“ raspravljalo se o prijedlogu da se sljedeća sjednica Nacionalnog vijeća 

održi u prostorijama Sveučilišta J.J.Strosmayer u Osijeku, međutim konačna odluka će se 

donijeti u skladu s epidemiološkom situacijom u mjesecu listopadu 2020.  

 

Sjednica je završila s radom 14,10 sati.  

 

 

 

Zapisnik vodila      Predsjednica Nacionalnog vijeća za 

Jadranka Žimbrek       Znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 

         prof.dr.sc. Mirjana Polić Bobić 


