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SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

Konstituirajuće i 52. redovite sjednice Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i 

tehnološki razvoj (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) održane 19. svibnja 2021. godine s 

početkom u 12 sati u Vijećnici Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

Sjednici su bili nazočni svi članovi Nacionalnog vijeća, 16 fizički i dvoje online. U radu sjednice 

sudjelovali su i državni tajnik iz Ministarstva znanosti i obrazovanja te predstavnici AZVO-a: 

ravnateljica, zamjenica ravnateljice i načelnik Odjela za znanost. 

 

 

Predsjednica Nacionalnog vijeća prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić predložila je sljedeći dnevni red 

koji je jednoglasno usvojen: 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Predstavljanje članova i konstituiranje Nacionalnog vijeća (NVZVOTR) 

3. Obvijesti o načinu rada NVZVOTR 

4. Sažeti prikaz rada NVZVOTR u prošlom sazivu 

5. Razrješenje i imenovanje članova matičnih odbora 

6. Suglasnost na Statut Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču 

7. Prethodno odobrenje za integrirani preddiplomski i diplomski studij farmacije na 

Sveučilištu u Rijeci – imenovanje izvjestitelja 

8. Razno  

 

 

Ad. 2 Predstavljanje članova i konstituiranje Nacionalnog vijeća 

 

Predsjednica Nacionalnog vijeća podsjetila je nazočne da je u travnju ove godine plovici članova 

istekao četverogodišnji mandat nakon čega je Hrvatski sabor imenovao 8 novih članova 

Nacionalnog vijeća. Ukratko se predstavila što su učinili i članovi kojima teče treća godina 

mandata i novi članovi Nacionalnog vijeća. Predsjednica Nacionalnog vijeća je ustvrdila da je time 

konstituiran novi saziv Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 

kojeg čine: 7 predstavnika javnih sveučilišta, 4 predstavnika javnih znanstvenih instituta, 2 

predstavnika veleučilišta i visokih škola, 2 predstavnika iz redova poduzetnika, 2 predstavnika iz 

redova gospodarstvenika i predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. 

 

 

 

http://www.nvzvotr.hr/


 
 
 
 

 
 
 

Ad.3. Obavijesti o načinu rada Nacionalnog vijeća 

 

Predsjednica Nacionalnog vijeća istaknula je da je Nacionalno vijeće najviše stručno tijelo koje se 

brine za razvitak i kvalitetu sustava znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u 

Republici Hrvatskoj što znači da je pred članovima Nacionalnog vijeća velika odgovornost i brojne 

zadaće. Informirala je da se rad Nacionalnog vijeća temelji na Zakonu o znanosti i visokom 

obrazovanju te na Poslovniku o radu Nacionalnog vijeća. Sjednice se u pravilu održavaju jednom 

mjesečno, a po potrebi se organiziraju tematske i elektroničke sjednice koje se odvijaju u 

prostorijama AZVO-a, ali mogu se održavati i izvan sjedišta. Na sjednice se, osim članova, u 

pravilu poziva ministar znanosti i obrazovanja, kao i predsjednica Odbora za znanost, obrazovanje 

i kulturu Hrvatskog sabora te drugi akteri ovisno o problematici koja se razmatra na pojedinim 

sjednicama Nacionalnog vijeća. 

Državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja je u ime ministra pozdravio članove 

Nacionalnog vijeća. U obraćanju nazočnima je, između ostalog, naglasio da je 2013. godine, kada 

je zakonskim izmjenama umjesto dotadašnja tri tijela uvedeno jedno, utrostučen broj ovlasti i 

nadležnosti Nacionalnog vijeća. Pritom je važno znati da u institucionalnom okviru Republika 

Hrvatska ima 25 javnih znanstvenih instituta i 9 javnih sveučilišta te da Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja servisira (u financijskom, a dijelom i upravljačkom smislu) oko 127 visokoškolskih 

ustanova. Riječ je o velikom sustavu te je samim time ovo strateško tijelo opterećeno cijelim nizom 

administrativnih i birokratskih zadaća iz djelokruga visokog obrazovanja i znanosti. Naglasio je 

da je pred svima nadležnima razdoblje u kojem se moraju suočiti sa svim manjkavostima i 

nedostacima sustava kao što su njegova kompliciranost, ustrojstvo ustanova, pad broja studenata i 

rast broja visokih učilišta. Sugerirao je kako Nacionalno vijeće osobitu pozornost treba posvetiti 

izboru i imenovanju članova matičnih odbora i područnih znanstvenih vijeća te postupku 

odobravanja novih studijskih programa, posebno integriranih studijskih programa. 

Predsjednica Nacionalnog vijeća obrazložila je da Nacionalno vijeće svoje zadaće u cijelosti 

obavlja u skladu sa zakonom i propisima te u najkraćim mogućim rokovima s obzirom na brojnost 

nagomilanih predmeta. 

 

 

Ad 4. Sažeti prikaz rada Nacionalnog vijeća u prošlom sazivu 

 

Predsjednica Nacionalnog vijeća ukratko je prikazala rad Nacionalnog vijeća u prethodnom 

razdoblju. Naglasila je da Nacionalno vijeće tijekom 2018. i 2019. godine zbog neekipiranosti nije 

radilo ukupno 16 mjeseci. U razdoblju od 19 mjeseci u kojem je Nacionalno vijeće moglo donositi 

pravovaljane odluke održano je 20 redovitih sjednica i jedna tematska. O radu Nacionalnog vijeća 

podneseno je Izvješće za razdoblje srpanj 2019. – srpanj 2020. koje je prihvaćeno  na sjednici 

Hrvatskog sabora 5. veljače 2021. 

Nakon diskusije o proteklom i budućem radu, u kojoj je sudjelovalo nekoliko članova, 

predsjednica Nacionalnog vijeća zahvalila im je na iskazanim stavovima i konstruktivnoj raspravi. 

 

 

Ad 5. Razrješenje i imenovanje članova matičnih odbora  

 

Predsjednica Nacionalnog vijeća predložila je i članovi Nacionalnog vijeća su sa 17 glasova za i 

jednim protiv prihvatili prijedlog o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog predsjednika 

Matičnog odbora za 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 umjetnosti pokreta. 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

Ad 6. Suglasnost na Statut Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču 

 

Predsjednica Nacionalnog vijeća obavijestila je nazočne da je 15. veljače 2021. zaprimljen zahtjev 

Ministarstva znanosti i obrazovanja za davanje suglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama 

Statuta Instituta za poljoprivredu i turizam. Stručno povjerenstvo Nacionalnog vijeća za donošenje 

prethodnog mišljenja za davanje suglanosti na statute, odnosno izmjene i dopune statuta javnih 

znanstvenih instituta, proučit će dostavljeni materijal te o tome izvijestiti Nacionalno vijeće na 

sljedećoj sjednici. 

 

 

Ad 7. Prethodno odobrenje za integrirani preddiplomski i diplomski studij farmacije na 

Sveučilištu u Rijeci – imenovanje izvjestitelja 

 

Predsjednica Nacionalnog vijeća upoznala je nazočne sa zahtjevom Sveučilišta u Rijeci za 

davanjem suglasnosti za izvođenje zajedničkog integriranog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog studija farmacije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Odjela za 

biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. Na prijedlog predsjednice Nacionalnog vijeća jednoglasno je 

imenovana recenzentica s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja će za 

sljedeću sjednicu pripremiti izvješće. 

 

 

Ad 8.  Razno  

a) Predsjednica Nacionalnog vijeća obavijestila je nazočne da je dobila poziv da sudjeluje u 

radu sjednice Rektorskog zbora koja će se održati u Varaždinu 21. svibnja 2021. 

b) Sljedeća redovita sjednica Nacionalnog vijeća održat će se 18. lipnja 2021. godine. 

c) Članovima Nacionalnog vijeća uputit će se poziv za održavanjem elektroničke sjednice na 

kojoj će se nakon glasovanja imenovati izvjestitelji i članovi povjerenstava koji će 

Nacionalno vijeće na narednim sjednicama izvijestiti o predmetima zaprimljenima 

uglavnom u posljednja tri mjeseca i koje treba riješiti u što kraćem roku. 

 

 

Sjednica je završila u 14.25 sati. 


