
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST, 

VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

 

Donje Svetice 38/5, 10 000 Zagreb; tel: 01 6274 800;  

fax: 01 6274 801; E-mail: info@nvzvotr.hr; www.nvzvotr.hr 

 
Skraćeni zapisnik 49. sjednice Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 

razvoj ( u daljnjem tekstu Nacionalno vijeće) održane 21. prosinca 2020. godine virtualnim 

putem s početkom u 10 sati  

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

odluka. 

 

Nazočni članovi: prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić, akademik Mislav Ježić, akademik Vladimir 

Bermanec, akademik Ivica Kostović, prof. dr. sc. Damir Agičić, prof. dr. sc. Mladen Boban, 

prof. dr. sc. Vlasta Ilišin, prof. dr. sc. Ljiljana Kaliterna-Lipovčan, prof. dr. sc. Damir Magaš, 

prof. dr. sc. Mladen Šolić, prof. dr. sc. Zdravko Tolušić, prof. dr. sc. Petar Pervan, doc. dr. sc. 

Petar Mišević, dr. sc. Vladimir Geiger, doc. dr. sc. Neven Vidaković, dr. sc. Marcela Andreata-

Koren, dr. sc. Gojko Ostojić, Boris Popović, dipl. ing. 

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja: državna tajnica izv. prof. dr. sc. Ivana Franić 

 

Agencija za znanost i visoko obrazovanje: pomoćnik ravnateljice za znanost dr. sc. Josip 

Hrgović, pomoćnica ravnateljice za pravne poslove Mirjana Gopić, dipl. iur., dr. sc. Krešimir 

Hajdarović 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen i glasi:  

 

1. Prihvaćanje zapisnika 48. redovite sjednice i skraćenog zapisnika 42. sjednice 

2. Prihvaćanje Dnevnog reda 

3. Obavijesti 

4. Prijedlog nacrta odluke o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbore 

5. Izjednačavanje zatečenih naziva i stupnjeva i određivanje pravnih slijednika 

6. Izvješća o radu Znanstvenih centara izvrsnosti za 2018. i 2019. godinu 

7. Imenovanje stručnog povjerenstva za zakonske akte koji uređuju sustav znanosti i visokog 

obrazovanja. Prijedlog i usvajanje načelnih stavova za strukturne reforme. 

8. Molba za mišljenje NVZVOTR o Zakonu o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnost – 

imenovanje izvjestitelja 

9. Odgovor Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje 

10. EBRAINS 

11. Razno 

 

Ad 1. Prihvaćanje zapisnika 48.redovite sjednice i skraćenog zapisnika 42. sjednice 

 

Jednoglasno, bez primjedbi, prihvaćen je zapisnik 48. redovite sjednice i skraćeni zapisnik 42. 

sjednice Nacionalnog vijeća. 

 



 Ad 2. Prihvaćanje Dnevnog reda 49. Sjednice 

 

Jednoglasno  usvojen Dnevni red. 

 

Ad 3. Obavijesti 

 

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

Nacionalnog  vijeća o aktualnim zbivanjima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. 

 

Ad 4. Prijedlog nacrta odluke o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbore na 

znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta 

 

Prijedlog odluke o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbore prvi puta je formuliran u 

travnju na elektroničkoj sjednici, te poslan Uredu za zakonodavstvo radi objavljivanja u 

Narodnim novinama. Ured ju je vratio i zatražio javnu raspravu. U skladu s time odluka je 

stavljena na javnu raspravu, te su dobivene pojedine primjedbe. Na sjednici  u rujnu  ishod 

javne rasprave predstavio je  prof. dr. sc. Damir Agičić i nakon rasprave je odlučeno da se radna 

skupina Nacionalnog vijeća ponovno posvetiti radu na tekstu odluke, uzimajući u obzir 

primjedbe dobivene na javnoj raspravi i slabe strane odluke koje je samo Nacionalno vijeće u 

raspravi identificiralo.  Posljedično imenovana je radna skupina u sastavu prof. dr. sc. Mladen 

Boban, prof. dr. sc. Damir Agičić i predsjednica Nacionalnog vijeća prof. dr. sc. Mirjana Polić 

Bobić. Koordinatoricom radne skupine imenovana  je  Heli Hajdić, dipl. iur., glavna tajnica 

Sveučilišta u Zagrebu U završnoj fazi rada na odluci radna skupina je konzultirala i dr. sc. 

Marcelu Andreatu-Koren. Na 49. sjednici izloženi su prijedlozi izmjena sadržajne i 

nomotehničke naravi koji su definirali jasne kriterije i otklonili mogućnost dvosmislenosti 

odredbi. Članovi vijeća jednoglasno su usvojili tekst Odluke koja će biti upućena na javnu 

raspravu.   

 

Ad 5. Izjednačavanje zatečenih naziva i stupnjeva i određivanje pravnih slijednika 

  

Zakonom  o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ("Narodne novine", broj 

107/07, 118/12) definirane su odredbe izjednačavanja naziva i stupnjeva stečenih prije stupanja 

na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 

123/03.) Međutim, u slučajevima kad nema  pravnog slijednika visokog učilišta koje je izdalo 

diplomu,  zadaća je Nacionalnog vijeća  odrediti visokoškolsku ustanovu koja će stečeni stupanj 

iz prethodnog sustava izjednačiti sa aktualnim nazivima i stupnjevima. Nacionalno vijeće na 

49. sjednici  raspravljalo je o nekoliko zaprimljenih slučajeva i zahtjeva, o kojima je prof. dr. 

sc. Damir Agičić  detaljno izlagao. O svim razmatranim  predmetima  zauzet je jednoglasni 

stav. O istom će se izdati pisani akti, te  dostaviti predmetnim  visokim učilištima.  

 

Ad 6. Izvješća o radu Znanstvenih centara izvrsnosti za 2018. i 2019. godinu 

 

Predsjednica Nacionalnog vijeća prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić uvodno je napomenula da 

premda Nacionalno vijeće nije upućeno u odnose znanstvenih centara izvrsnosti i Ministarstva 

znanosti i obrazovanja,  znanstveni centri izvrsnosti su dužni poslati godišnja izvješća 

Nacionalnom vijeću. Nacionalno vijeće ta godišnja izvješća sa svojom procjenom treba poslati 

Ministarstvu znanosti i obrazovanja.  Nakon rasprave  godišnja izvješća stavljena su na 

glasanje, te  su jednoglasno prihvaćena. Izvješća će se poslati Ministarstvu znanosti i 

obrazovanja. 



 

Ad 7. Imenovanje stručnog povjerenstva za zakonske akte koji uređuju sustav znanosti i 

visokog obrazovanja. Prijedlog i usvajanje načelnih stavova za strukturne reforme. 

 

Uslijed održane rasprave Nacionalno vijeće jednoglasno je prihvatilo  Polazišta za strukturnu 

reformu sustava znanosti i visokog obrazovanja, kao i  imenovanje  članova povjerenstva za 

zakonske akte temeljem prijedloga upućenog od strane predsjednice Nacionalnog vijeća. Sastav 

povjerenstva  uključuje sve  relevantne dionike  sustava znanosti i visokog obrazovanja RH.  

 

Ad 8. Molba za mišljenje NVZVOTR o Zakonu o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti 

– imenovanje izvjestitelja 

 

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

vijeće zaprimilo molbu zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta Franjo Tuđman da dade 

mišljenje o konačnom prijedlogu Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, te 

predložila  da na sljedećoj sjednici izvjestitelj Nacionalnog vijeća o tom predmetu bude 

akademik Vladimir Bermanec. Članovi su jednoglasno usvojili prijedlog.  

 

Ad 9. Odgovor Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje 

 

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

Nacionalnog vijeća da je predmet koji se razmatra pod ovom točkom dnevnog reda već ranije 

bio na sjednici. Naime, jedan odvjetnički ured je najprije zamolio Nacionalno vijeće za 

informaciju je li ono ikada imenovalo ovlaštenu instituciju za izbor pojedinog kandidata u neko 

znanstveno zvanje, a da on nije njezin zaposlenik. Naime, jedan zaposlenik Instituta za hrvatski 

jezik i jezikoslovlje prijavio se na natječaj raspisan na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u 

Zagrebu. Učiteljski fakultet je proveo cjelokupni postupak temeljem natječaja, u okviru kojega 

je zatražio matični odbor izbor u zvanje za one pristupnike koji su se prijavili na natječaj a nisu 

imali izbor u znanstveno zvanje. Na to je Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje imao 

primjedbu Nacionalnom vijeću. Prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić dala je riječ pomoćnici 

ravnateljice Agencije za pravne poslove Mirjani Gopić, dipl. iur. za formulaciju odgovora 

Nacionalnog vijeća koja je pojasnila pravni okvir i ukazala da nije nužno donositi rješenje kao 

upravni akt od strane Nacionalnog vijeća. Nakon detalje rasprave, većina nazočnih članova 

Nacionalnog vijeća stala je na stranu  da se ostane kod ranijeg mišljenja, a da se ne donosi 

rješenje. Nazočni članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su odlučili da se ponovno dostavi 

ranije mišljenje Nacionalnog vijeća. 

 

Ad 10. EBRAINS 

 

Predsjednica Nacionalnog vijeća prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić dala je riječ  akademiku Ivici 

Kostoviću, budući je on zamolio uvrštavanje ove točke na Dnevni red. Akademik Ivica 

Kostović  informirao  je Nacionalno vijeće o "Human Brain Project", inicijativi unutar Europske 

unije i unutar ESFRI. Nakon rasprave i konstatacije značaja projekta, Predsjednica Nacionalnog 

vijeća  je predložila da se u skladu sa svime navedenim pošalje pismo podrške te da se pismom 

zamoli ministra znanosti i obrazovanja da pošalje pismo podrške, što je „Human Brain Project“ 

molio još bivšu ministricu znanosti i obrazovanja. Nazočni članovi Nacionalnog vijeća 

jednoglasno su podržali prijedlog. 

 

 



Ad 11. Razno 

 

Budući da nitko od nazočnih članova Nacionalnog vijeća nije imao ništa za podijeliti unutar 

ove točke, Predsjednica Nacionalnog vijeća prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić zahvalila je  svima 

na napornom radu tijekom cijele godine. Zaključno je svima nazočnima poželjela puno zdravlja, 

sretan Božić i novu 2021. godinu.  

 

 

Sjednica je završila u 14.50. sati 

 


