
 
 

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 51. sjednice Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 

razvoj ( u daljnjem tekstu Nacionalno vijeće) održane 8. veljače 2021.  godine s početkom u 10 

sati putem video linka  

 

 

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

odluka. 

 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen i glasi:  

 

1. Usvajanje zapisnika 50. sjednice 

2. Usvajanje dnevnog reda 

3. Obavijesti 

4.  Rasprava o javnoj raspravi i usvajanje konačnog teksta Odluka o minimalnim uvjetima 

za reizbore 

5. Izbor članova matičnih odbora i područnih znanstvenih vijeća za četverogodišnje 

razdoblje koje počinje 26. travnja 2021.  

6. Očitovanje Sveučilišta u Puli na dopis NVZVOTR  

7. Izvješće o prijedlogu stručnog studijskog programa Računarstvo i informatika   

Sveučilišta Sjever   

8. Razno 

 

 

Ad 1. Usvajanje zapisnika 50. sjednice 

Nazočni članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnik 50. sjednice Nacionalnog 

vijeća održane 15. siječnja 2021. godine.  

 

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda 

Članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi dnevnog reda. 

 

Ad 3. Obavijesti 

27. siječnja 2021.predsjednica Nacionalnog vijeća održala je sastanak s ministrom znanosti i 

obrazovanja prof.dr.sc. Radovanom Fuchsom na kojem je bilo govora o nekoliko aktualnih 

tema: Predsjednica Nacionalnog vijeća zamolila je informaciju o financiranju za istraživačke 

infrastrukture temeljem natječaja u razdoblju kad Nacionalno vijeće nije bilo u punom sastavu, 

budući taj novac dolazi iz proračuna RH, a važna je za rad Hrvatskog strateškog foruma. 

Ravnatelj uprave za znanost dr.sc. Hrvoje Meštrić odgovorio je da Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja nema te podatke. 

Predsjednica Nacionalnog vijeća prof.dr.sc. Mirjana Polić Bobić još jednom je zamolila 

ministra da se razmotri mogućnost da se povećaju  naknade za rad  članovima matičnih odbora, 

područnih znanstvenih vijeća, pa i članova Nacionalnog vijeća budući su iste jako niske. 



Predsjednica Nacionalnog vijeća zamolila je ministra i da se iz ugovora za bilateralne 

znanstvene projekte povuče klauzula o preduvjetu za dobivanje financiranja, tj. da kandidat za 

takav projekt mora imati kompetativni projekt.   

Predsjednica je obavijestila Nacionalno vijeće o svom  sastanku u Uredu za zakonodavstvo 

zbog traženja Ureda da svaki predmet koji Nacionalno vijeće treba objaviti u Narodnim 

novinama prethodno prođe javnu raspravu. Zatražila je da one promjene koje se temelje na 

odredbama Pravilnika o napredovanju u znanstvena zvanja (primjerice, rekategorizacija 

časopisa), a u kojem postupku se koriste recenzije, budu izuzete iz javne rasprave. Zaključeno 

je da je to traženje prihvatljivo, ali da uz svaki takav slučaj treba priložiti objašnjenje kakvo je 

ona dala u razgovoru. 

Predsjednica Nacionalnog vijeća upoznala je nazočne da je 28. siječnja 2021. održana prva  

sjednice Povjerenstva za zakonske akte koji uređuju sustav znanosti i visokog obrazovanja koje 

je imenovalo Nacionalno vijeće, te da je dobila na uvid zapisnik te sjednice. Sjednica je bila 

vrlo konstruktivna. Provedena je rasprava o načinu rada Povjerenstva, odredili su se glavni 

ciljevi, a  predsjednik Povjerenstva iznio je svoj plan rada koji su članovi Povjerenstva 

jednoglasno usvojili.  

 

 

Ad 4. Rasprava o javnoj raspravi i usvajanje konačnog teksta Odluka o minimalnim uvjetima 

za reizbore 

Nakon rasprave članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su usvojili konačni tekst Odluke o 

minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, 

umjetničko –nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu 

zaposlenika u postupku reizbora.  
Tekst Odluke objaviti će se u Narodnim novinama.  

 

Ad 5. Izbor članova matičnih odbora i područnih znanstvenih vijeća za četverogodišnje 

razdoblje koje počinje 26. travnja 2021.  

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

Nacionalnog vijeća da je 14. prosinca 2020.  godine temeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti 

i visokom obrazovanju, Nacionalno vijeće objavilo javni poziv za predlaganje kandidata za 

članove matičnih odbora, znanstvenih područnih vijeća i umjetničkog vijeća. Prijedlozi su se 

zaprimali do 18. siječnja 2021. godine. 

Članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su usvojili članove:  

 

Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti - polje biologije  

Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti - polje geologije 

Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti - polje matematike  

Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti - polja strojarstva, brodogradnje, tehnologije 

prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike  

Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti - polja arhitekture i urbanizma, geodezije i 

građevinarstva 

Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva - polje veterinarske medicine  

Matičnog odbora za područje društvenih znanosti - polje ekonomije  

(Prof.dr.sc. Mladen Boban izuzeo se kod glasanja za članove Matičnog odbora za područje 

društvenih znanosti - polje ekonomije zbog sukoba interesa) 

Matičnog odbora za područje društvenih znanosti - polja pedagogije, edukacijsko-

rehabilitacijske znanosti, logopedije i kineziologije  

Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti - polja  filozofije i teologije 

https://www.azvo.hr/index.php/hr/maticni-odbor-za-polje-pedagogije
https://www.azvo.hr/index.php/hr/maticni-odbor-za-polje-pedagogije


Matičnog odbora za područje društvenih znanosti - polje  prava  

Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti - polja povijesti, povijesti umjetnosti, 

znanosti o umjetnosti, arheologije, etnologije i antropologije  

Matičnog odbora za interdisciplinarno područje (znanost; umjetnost)  

Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti - polje fizike  

Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti - polje kemije  

Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti - polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, nafte 

i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije   

Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti - polja elektrotehnike i računarstva  

Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva - polja temeljnih medicinskih znanosti, 

kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i 

farmacije  

Matičnog odbora za područje biotehničkih znanosti - polja poljoprivrede, šumarstva, drvne 

tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma  

Matičnog odbora za područje društvenih  znanosti - polje informacijskih i komunikacijskih 

znanosti 

Matičnog odbora za područje društvenih znanosti - polja politologije, sociologije, demografije, 

socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti  

Matičnog odbora za područje društvenih znanosti - polje  psihologije  

Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti - polje  filologije  

Matičnog odbora za umjetničko područje - polja kazališne umjetnosti (scenske i medijske 

umjetnosti), filmske umjetnosti (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), 

glazbene umjetnosti, likovne umjetnosti, primijenjene umjetnosti, plesne umjetnosti i umjetnost 

pokreta 

Članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su donijeli odluku o razrješenju dosadašnjih članova 

Matičnih odbora s danom 26. travnja 2021.  

 

Članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su imenovali članove:  

- Područnog znanstvenog vijeća za prirodne znanosti 

- Područnog znanstvenog vijeća za tehničke znanosti 

-  Područnog znanstvenog vijeća za biomedicinu i zdravstvo 

- Područnog znanstvenog vijeća za biotehničke znanosti 

- Područnog znanstvenog vijeća za društvene znanosti 

- Područnog znanstvenog vijeća  za humanističke znanosti 

- Područnog vijeća za umjetnost 

 

Ad 6. Očitovanje Sveučilišta u Puli na dopis NVZVOTR   

Nakon završene rasprave Nacionalno vijeće jednoglasno donosi zaključak da se rektoru 

Sveučilišta.J.Dobrile u Puli prof.dr.sc. Barbieriju uputi dopis sa zamolbom za objašnjenje o 

kojem elaboratu o integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine se treba 

očitovati, odnosno, za koji elaborat se sada traži prethodno odobrenje. Naime, iz dostavljene 

dokumentacije vidljivo je da sporazum sa Sveučilištem u Splitu i njegovim Medicinskim 

fakultetom te Kliničkim bolničkim centrom Split obuhvaća mnoge dijelove nastavnog 

programa koji su u prethodnom elaboratu, podastrtom Nacionalnom vijeću u svrhu prethodnog 

odobrenja  2019. godine, zamišljeni s drugim nositeljima i izvođačima. Isto tako, sve promjene 

koje se mogu uočiti između tog, prvog elaborata i elaborata koje je Nacionalnom vijeću 

podastrto sada, pretpostavljaju i razlike u pitanjima financija i samoga prostora u kojem se 

nastava izvodi. 



Isto tako u dopisu treba naglasiti da se Nacionalno vijeće ne želi upuštati u kolacioniranje prvog 

i drugog elaborata i traženja nastalih promjena, nego moli da ga se uputi o kojem elaboratu se 

treba očitovati, odnosno, da mu se dostavi na razmatranje onaj elaborat koji odražava sve 

elemente izvođenja nastave na predviđenom integriranom studiju medicine temeljem 

novopotpisane suradnje sa Sveučilištem u Splitu s elementima nastavnog, financijskog i 

prostornog plana s uobičajenom  dokumentacijom kako to predviđaju pozitivne norme. 

 

Ad 7. Izvješće o prijedlogu stručnog studijskog programa Računarstvo i informatika   

Sveučilišta Sjever   

Po provedenoj raspravi i uvidom u zaprimljeni zahtjev s pripadajućom dokumentacijom 

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj dalo je suglasnost za 

izvođenje preddiplomskog stručnog studijskog programa Računarstvo i informatika na 

Sveučilištu Sjever koje je predložio Senat Sveučilišta Sjever. Predloženi studij izvodio bi se 

izvan sjedišta visokog učilišta, u Đurđevcu, u trajanju od tri godine, i njegovim bi se završetkom 

sjecalo 180 ECTS bodova. 

 

 

Ad 8. Razno 

  

 

Predsjednica Nacionalnog vijeća prof.dr.sc. Mirjana Polić Bobić zahvalila je svim članovima 

na suradnji i predanom radu, iskazala je žaljenje što se sjednice održavaju on line, i obećala da 

će, kad to prilike budu dozvoljavale, organizirati sastanak svih članova ovog saziva da se 

dostojno oproste. Izrazila je nadu da je Nacionalno vijeće svojim radom i odlukama u ovom 

sazivu  pridonijelo daljnjem uređenju akademske zajednice.  

 

 

Sjednica je završila u 16,30 sati. 

 

Bilješku sastavila Jadranka Žimbrek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


