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1. UVOD 
 

 

    
IZVJEŠĆE – 1. godište (2013.) Nacionalnog  vijeća  za  odgoj  i  obrazovanje1, jednoglasno 

je usvojeno na 12. sjednici NVOO-a, održanoj 3. travnja 2014. godine, a na 49. sjednici 

Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora, održanoj 19. studenoga 

2014. godine, jednoglasno je dobilo podršku (u dodacima ovog Izvješća: Izvješće Odbora 

za obrazovanje, znanost i kulturu s rasprave o Izvješću o radu NVOO-a za 2013. godinu). 

 

Predmet ovog Izvješća je rad NVOO-a u drugoj godini mandata tj. 2014. godini (od 1. 

siječnja 2014. do 31. prosinca 2014.) i obuhvaća sažet pregled svih poduzetih i 

realiziranih aktivnosti u izvještajnom razdoblju.  

 

Iako je u prvom Izvješću dan jednogodišnji pregled djelovanja NVOO-a, od imenovanja 

14. prosinca 2012., konstituiranja 7. veljače 2013. do 7. veljače 2014. godine, tj. u prvoj 

godini rada – 2013. i početak 2014. godine, kad je održana 10. sjednica NVOO-a, 2014. je 

obuhvaćena i ovim Izvješćem  kako bi se prikazala cijela kalendarska 2014. godina. 

  

Ukupne učinke rada NVOO-a koji se podnose u ovom Izvješću valja vrednovati u 

kontekstu zakonskog određenja temeljnih značajki rada NVOO-a, stručnog i strateškog 

tijela koje svojom ulogom, ustrojem, aktivnostima i kapacitetima prati i potiče kvalitetu 

odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. 

 

Administrativne i stručne poslove za NVOO i u 2014. godini obavljalo je Ministarstvo 

znanosti, obrazovanja i sporta2, u skladu  s člankom 89.a, stavkom 5. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi3 (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 

105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) i člankom 9. stavkom 2. 

Poslovnika o radu NVOO-a (2013.) Na pozicijama Ministarstva u proračunu Republike 

Hrvatske osigurana su sredstva za rad NVOO-a.  

 

                                                      
1 U daljnjem tekstu: NVOO 
2 U daljnjem tekstu: Ministarstvo 
3 U daljnjem tekstu: Zakon 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=66
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=67
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=68
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=69
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=70
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=71
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=72
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=73
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=182
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=480
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2. OSOBNA  ISKAZNICA  NVOO-a 
 

 
 

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 89. stavka 4. Zakona o odgoju 

i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 

105/10., 90/11., 16/12., 86/12. i 126/12. – pročišćeni tekst) i na prijedlog Vlade 

Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici  14. prosinca 2012., donio je Odluku o 

imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (Narodne 

novine, br. 143/12.). 

 

Misija i ciljevi NVOO-a sažeto su definirani u članku 89. i 89.a Zakona. 

Misija  

 Praćenje i poticanje kvalitete sustava predškolskog, osnovnoškolskog i 

srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj  

Ciljevi  

 predlagati mjere, aktivnosti i strategiju razvoja i unapređenja ranog i 

predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, 

 brinuti o razvoju nacionalnog kurikuluma, 

 predlagati i poticati sudjelovanje drugih dionika, posebno drugih tijela 

državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

u sustavu ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i 

obrazovanja te usklađivati njihov rad, 

 razmatrati i davati mišljenje o drugim pitanjima važnim za razvoj sustava 

ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i 

obrazovanja u Republici Hrvatskoj. 

 

NVOO svoje ciljeve postiže usklađenim i odgovornim promišljanjem i djelovanjem svih 

ljudskih potencijala i partnerskih dionika na strateškome i operativnome planu.  

 

NVOO u prvom sazivu ima petnaest članova od kojih je šest članova iz reda sveučilišnih 

profesora i znanstvenika, šest članova iz reda odgojno-obrazovnih radnika iz sustava 

„Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje je stručno i strateško tijelo koje prati kvalitetu sustava 

predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.“ 
     /čl. 89. (1) Zakon o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi, N/N, br.: 126/12./  
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predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja i dva člana 

izvan sustava odgoja i obrazovanja. 

Za predsjednicu NVOO-a imenovana je prof. dr. sc. Jasna Krstović.  

Za članove NVOO-a imenovani su: 

- prof. dr. sc. Vlatko Previšić, 

- dr. sc. Petar Bezinović, 

- doc. dr. sc. Marko Alerić, 

- prof. dr. sc. Davor Škrlec, 

- mr. sc. Mirela Lekić, 

- Adrijana Višnjić Jevtić, 

- Lidija Kralj, prof. 

- prof. emiritus dr. sc. Nikola Pastuović, 

- prof. dr. sc. Dubravka Miljković, 

- Bojana Hribljan, prof. 

- Lilijana Radobuljac, prof. 

- Eli Pijaca Plavšić, prof. 

- Vlado Prskalo, prof. 

- Tomislav Reškovac, prof. 

 

2. 1.  Promjene u članstvu   
 

 

Odredbom članka 89. stavka 2., Zakona, propisano je kako NVOO ima predsjednika i 

četrnaest članova, i to: šest članova iz reda sveučilišnih profesora i znanstvenika, šest 

članova iz reda odgojno-obrazovnih radnika iz sustava predškolskog, osnovnoškolskog i 

srednjoškolskog odgoja i obrazovanja i dva člana izvan sustava odgoja i obrazovanja, 

koje na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje i razrješava Hrvatski sabor.  

Tijekom kalendarske godine za koju se podnosi ovo Izvješće dogodile su se promjene u 

članstvu NVOO i  to na osnovi:  

 

1. razrješenja  dužnosti člana NVOO-a na osobni zahtjev 

2. prestanka trajanja mandata članova NVOO-a izabranih na dvije godine. 

 

ad 1.) Prof. dr. sc. Davor Škrlec, koji je imenovan iz reda sveučilišnih profesora i 

znanstvenika u prvi saziv NVOO-a, obratio se NVOO-u molbom od 17. lipnja 2014. 

godine, za pokretanje postupka prijevremenog razrješenja članstva na vlastiti zahtjev 

zbog odlaska na dužnost u Europski parlament.  

 

NVOO je na svojoj 14. sjednici održanoj 18. lipnja 2014. razmotrio navedenu zamolbu 

člana prof. dr. sc. Davora Škrleca. Na temelju članka 5. Poslovnika o radu NVOO-a 

utvrđeno je postojanje razloga za pokretanje njegova razrješenja prije isteka mandata 

na koji je imenovan u NVOO. Slijedom navedenoga NVOO se obratilo Ministarstvu s 
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molbom za pokretanje daljnje procedure prijevremenog razrješenja na osobni zahtjev 

prof. dr. sc. Davora Škrleca i imenovanja novog člana koji bi ga zamijenio.  

 

Ministarstvo je u skladu s propisima u ime Vlade RH provelo Javni poziv za prijavu 

kandidata za člana Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje iz reda sveučilišnih 

profesora  i znanstvenika (u dodacima ovog Izvješća) te dostavilo Vladi RH prijedlog za 

imenovanje radi predlaganja Hrvatskom saboru imenovanje novog člana NVOO-a iz 

reda sveučilišnih profesora i znanstvenika. Također je predložilo Vladi RH razrješenje 

na osobni zahtjev prof. dr. sc. Davora Škrleca.  

 

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 89. stavka 4. Zakona Hrvatski 

sabor je na sjednici koja je održana 12. prosinca 2014. godine donio Odluku o 

razrješenju člana Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanja, na osobni zahtjev, prof. dr. 

sc. Davora Škrleca. Istodobno je na temelju spomenutog Javnog poziva donesena Odluku 

o imenovanju člana Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje dr. sc. Borisa Jokića, do 

isteka mandata razriješenog člana (Narodne novine, br. 151/14. od 19. prosinca 2014.) 

(u dodacima ovog Izvješća). 

 

ad 2.) U skladu sa zakonskom regulativom Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade RH, svake 

dvije godine imenuje po sedam članova NVOO-a, a predsjednika NVOO-a imenuje svake 

četiri godine. Hrvatski je Sabor na sjednici održanoj 14. lipnja 2013. godine donio 

Odluku kojom utvrđuje dvogodišnji mandat  sljedećim članovima NVOO-a :   

 

1. prof. emiritus dr. sc. Nikola Pastuović, Institut za društvena istraživanja u 

Zagrebu 

2. prof. dr. sc. Dubravka Miljković, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

3. Bojana Hribljan, prof., IV. osnovna škola, Bjelovar 

4. Vlado Prskalo, prof., Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod 

5. Lilijana Radobuljac, prof., Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar 

6. Tomislav Reškovac, prof., Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti, Zagreb 

7. Eli Pijaca Plavšić, prof., Forum za slobodu odgoja, Zagreb. 

 

Slijedom toga, a budući da je za sedam članova koji su imali mandata od dvije godine 

mandat istekao 20. prosinca 2014. godine, Ministarstvo je 10. studenoga 2014. 

pokrenulo postupak razrješenja sedam članova prvog saziva, kojima je mandat istekao i 

imenovanja novih sedam članova NVOO-a. Javni poziv za prijavu kandidata za članove 

Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (u dodacima ovog Izvješća) koji je u ime Vlade 

RH provelo Ministarstvo, završio je 1. siječnja 2015., tako da je još u tijeku procedura 

razrješenja i imenovanja članova NVOO-a. 

 
2. 2.  Sjednice  
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U razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. NVOO je održao deset (10) 

sjednica. Sve sjednice održane su u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u 

Zagrebu, Donje Svetice 38, Zagreb. 

 

Osim uobičajenih točaka dnevnog reda (usvajanje zapisnika prethodne sjednice, 

usvajanje dnevnog reda, obavijesti predsjednice NVOO-a i točke razno) u nastavku je 

pregled točaka dnevnog reda svake pojedine održane sjednice tijekom izvještajnog 

razdoblja. 

  

23. siječnja 2014. – 10. sjednica NVOO-a. Točke dnevnog reda: 

 Rasprava o zahtjevu Ladislava Račića o pokretanju izmjene Zakona o 

umjetničkom obrazovanju – predlagatelj NVOO 

 Preporuka NVOO-a za prijavu za programe Erasmus+ – izvjestiteljica Adrijana 

Višnjić Jeftić 

 Otvaranje rasprave o potrebi mijenjanja Poslovnika o radu NVOO-a 

 

6. ožujka 2014. – 11. sjednica NVOO-a. Točke dnevnog reda: 

 Rasprava o Nacrtu Izvješća Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje – 1. godište 

- (14. prosinca 2012. – 7. veljače 2014.) 

 Rasprava o Nacrtu Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih 

suradnika u osnovnoj školi, koji je na javnoj raspravi do 9. ožujka 2014. godine – 

izvjestiteljica Lidija Kralj, prof. 

 

3. travnja 2014. – 12. sjednica NVOO-a. Točke dnevnog reda: 

 Usvajanje Izvješća Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje – 1. godište - (14. 

prosinca 2012. – 7. veljače 2014.) 

 Izlaganje i rasprava: PISA pokazatelji kompetencija hrvatskih petnaestogodišnjaka 

– izvjestiteljica gđa Michelle Braš Roth, voditeljica PISA centra i nacionalna 

projekt menadžerica, NCVVO 

 

8. svibnja 2014. – 13. sjednica NVOO-a. Točke dnevnog reda: 

 Rasprava uz donošenje mišljenja o Nacrtu Nastavnog plana i programa 

Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednju školu – izvjestiteljica Eli 

Pijaca Plavšić  

o Uvodno o Nacrtu – prof. dr. sc. Vedrana Vrkaš Spajić, članica Stručnog 

povjerenstva za pripremu provedbe Građanskog odgoja i obrazovanja 

 Nacrt Nacionalnog kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje – 

izvjestiteljica prof. dr. sc. Jasna Krstović  

 

18. lipnja 2014. – 14. sjednica NVOO-a. Točke dnevnog reda: 

 Donošenje Mišljenja NVOO-a o Nacrtu Nastavnog plana i programa Građanskog 

odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednju školu  
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 Donošenje Mišljenja NVOO-a o Nacrtu Nacionalnog kurikuluma za rani i 

predškolski odgoj i obrazovanje  

 Rasprava i donošenje Mišljenja NVOO-a o potrebi intenziviranja aktivnosti tijela 

obrazovne politike u donošenju Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije4 

 Otvaranje rasprave o  

a) savjetovanju o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta 

prijedloga Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju  

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13251&sec=1933 

b) savjetovanju o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta 

prijedloga Zakona o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju 

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13250&sec=1933 

 Prijevremeno razrješenje na osobni zahtjev člana prof. dr. sc. Davora Škrleca 

  

3. srpnja 2014. – 15. sjednica NVOO-a. Točke dnevnog reda: 

 Izlaganje i rasprava: TALIS, 2013. – glas učitelja, izvjestiteljica gđa Michelle Braš 

Roth, voditeljica PISA centra i nacionalna projekt menadžerica, NCVVO 

 Rasprava uz donošenje mišljenja o: 

a) savjetovanju o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta 

prijedloga Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju  

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13251&sec=1933 

b) savjetovanju o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta 

prijedloga Zakona o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju 

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13250&sec=1933 

 

24. rujna 2014. – 16. sjednica NVOO-a. Točke dnevnog reda: 

 Izlaganje i rasprava o nacionalnim smjernicama i standardima za inicijalno 

obrazovanje nastavnika u školama – izvjestiteljica Ana Goršić, načelnica Sektora 

za razvoj visokog obrazovanja, u Upravi za visoko obrazovanje Ministarstva 

znanosti, obrazovanja i sporta 

 Prezentacija osnovnih smjernica rada Standing Group of Indicators and 

Benchmarks (SGIB ) s temeljnim preporukama za Hrvatsku – izvjestiteljica dr. sc. 

Jasminka Buljan Culej, načelnica Istraživačko-razvojnog odjela u Nacionalnom 

centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, predstavnica HR u odboru SGIB-a 

 Mišljenje NVOO o opravdanosti osnivanja studijskog programa novog integriranog 

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij s usmjerenjima 

(primarnog obrazovanja, hrvatskog jezika, informatike, likovne kulture, 

njemačkog jezika i engleskog jezika) Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. 

 

23. listopada 2014. – 17. sjednica NVOO-a. Točke dnevnog reda: 

 Otvaranje rasprave o redefiniranju položaja i uloge NVOO-a i donošenje 

hodograma aktivnosti 

                                                      
4 U daljnjem tekstu: Strategija 

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13251&sec=1933
http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13250&sec=1933
http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13251&sec=1933
http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13250&sec=1933
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 Otvaranje rasprave za donošenje Mišljenja NVOO-a o procjeni razvoja ključnih 

kompetencija (ispita vanjskog vrednovanja) u višim razredima osnovne škole – 

izvjestitelj prof. dr. sc. Nikola Pastuović 

 Otvaranje rasprave za donošenje Mišljenja NVOO-a o navodima iz prijedloga za 

pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o 

obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima 

(Narodne novine, broj 104/13.) Udruge Nastavnici organizirano iz Zagreba – 

izvjestiteljica prof. dr. sc. Jasna Krstović 

 Otvaranje rasprave za donošenje Mišljenja NVOO-a o navodima iz prijedloga za 

pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Udžbeničkog 

standarda (Narodne novine, broj 65/13.). Udruge Nastavnici organizirano i 

Nataše Bašić Kosić iz Zagreba – izvjestiteljica prof. dr. sc. Jasna Krstović.  

 

27. studenoga 2014. – 18. sjednica NVOO-a. Točke dnevnog reda: 

 Donošenje Mišljenja NVOO-a o navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za 

ocjenu suglasnosti s Ustavom i Zakonom Pravilnika o obveznim udžbenicima i 

pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (Narodne novine, broj 104/13.) 

Udruge Nastavnici organizirano iz Zagreba  

 Donošenje Mišljenja NVOO-a o navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za 

ocjenu suglasnosti s Ustavom i Zakonom Udžbeničkog standarda (Narodne 

novine, broj 65/13.) Udruge Nastavnici organizirano i Nataše Bašić Kosić iz 

Zagreba  

 Donošenje Mišljenja NVOO-a o procjeni razvoja ključnih kompetencija (ispita 

vanjskog vrednovanja) u višim razredima osnovne škole  

 Rasprava o redefiniranju položaja i uloge NVOO-a  

 Rasprava i usvajanje prijedloga financijskog plana NVOO-a za 2015. godinu. 

 

18. prosinca 2014. – 19. sjednica NVOO-a. Točke dnevnog reda: 

 Obavijesti predsjednice NVOO-a 

 Informacija o radu Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije 

obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na 

području obrazovanja i znanosti – izvjestitelji prof. dr. sc. Neven Budak, 

predsjednik Povjerenstva, i suradnici. 

 

Na temelju članka 22. Poslovnika o radu NVOO-a o svakoj sjednici NVOO-a vodio se 

zapisnik u dvije inačice, detaljniji zapisnik i sažeti prikaz sjednice koji se objavljuje na 

mrežnoj stranici NVOO-a (www.nvoo.hr) (u dodacima ovog Izvješća su sažeti prikazi 

sjednica).  

 

Na sjednice NVOO-a redovito je pozivan ministar obrazovanja, znanosti i sporta sa 

suradnicima. 

 

http://www.nvoo.hr/
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Iz pregleda točaka dnevnog reda vidljivo je da je NVOO u skladu s člankom 8. stavkom 3. 

Poslovnika o radu NVOO-a na pojedine sjednice pozivalo odgojno-obrazovne 

stručnjake, izvjestitelje, radi dobivanja više informacija potrebnih za bolje praćenje 

nekog područja i rasprave o pojedinim pitanjima važnim za odgojno-obrazovni sustav. 

 
 

2. 3.  Doneseni  akti/dokumenti 
 
 
U skladu sa zakonskom regulativom kojom se određuje rad NVOO-a, uz puno 

uvažavanje aktualnih zbivanja u odgojno-obrazovnom sustavu, NVOO je donijelo 

akte/dokumente koje ćemo u nastavku navesti. U većini slučajeva NVOO je donijelo akt 

nakon što je na dvije sjednice raspravljalo o određenom predmetu. Za pojedine 

predmete NVOO je pitano za mišljenje od Ministarstva, Ustavnog suda Republike 

Hrvatske, a na neke je samoinicijativno dalo svoje gledište stvari. 

Ukupno je doneseno 15 akata, od kojih su:  

- 4 akta donesena na temelju upita Ministarstva,  

- 2 akta donesena na temelju upita Ustavnog suda Republike Hrvatske,  

- a 5 akata samoinicijativno (od toga 2 u povodu objavljene javne rasprave o 

predmetu Ministarstva, 2 u povodu aktualnih zbivanja u odgojno-obrazovnom 

sustavu, a 1 na temelju zakonske regulative).  

Slijedi popis donesenih akata, njihov kraći sadržaj i povod njihova donošenja (akti u 

dodacima ovog Izvješća). 

 

Na 10. sjednici od 23. siječnja 2014.: 

 Preporuka NVOO-a za prijavu na programe Erasmus+ (samoinicijativno, u 

povodu aktualnih zbivanja u odgojno-obrazovnom sustavu) 

Ovom Preporukom NVOO podsjeća da je Europska komisija objavila Poziv za dostavu 

projektnih prijedloga za program Erasmus+.  Riječ je o novom programu Europske unije 

za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. – 2020. kojemu je cilj 

povećati kvalitetu i važnost kvalifikacija i vještina. Erasmus+ zamjenjuje brojne 

postojeće programe EU-a u mnogim područjima odgoja i obrazovanja.   

Preporuka je dostavljena nadležnim agencijama za odgoj i obrazovanje i Ministarstvu 

radi slanja svim čelnicima odgojno-obrazovnih ustanova s preporukom da se aktivno 

uključe u prijavu projektnih prijedloga. 

 

Na 11. sjednici od 6. ožujka 2014.: 

 Prilog javnoj raspravi o Nacrtu Pravilnika o tjednim radnim obvezama 

učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (u povodu  otvorene javne 

rasprave Ministarstva) 

NVOO je zaključilo da je potrebno donijeti novi Pravilnik jer se radi o važnom 

podzakonskom aktu kojim se doprinosi podizanje kvalitete odgoja i obrazovanja u 

osnovnoj školi i dalo svoje prijedloge za oblikovanje završne inačice Pravilnika . 

http://www.mobilnost.hr/prilozi/05_1387793276_AMPEU_Poziv_podnosenje_prijedloga_ERA+2014.pdf
http://www.mobilnost.hr/prilozi/05_1387793276_AMPEU_Poziv_podnosenje_prijedloga_ERA+2014.pdf
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Na 12. sjednici od 3. travnja 2014.: 

 Izvješće – 1. godište (2013.) NVOO-a (na temelju zakonske regulative) 

Izvješće je dokument koji je NVOO jednoglasno usvojilo na 12. Sjednici i 11. travnja 

2014. dostavljeno je Hrvatskom saboru i Ministarstvu. Nakon upućivanja molbi i 

požurnica Hrvatskom saboru, Izvješće je na 49. sjednici Odbora za obrazovanje, znanost 

i kulturu Hrvatskog sabora, održanoj 19. studenoga 2014. godine, na kojoj je bila i 

predsjednica NVOO-a, jednoglasno dobilo podršku. U Izvješću su dani opći podaci o  

NVOO-u; navedene planirane i realizirane aktivnosti i kritički osvrt na prvu godinu 

mandata NVOO-a. 

 

Na 14. sjednici od 18. lipnja 2014.: 

 Mišljenje o potrebi intenziviranja aktivnosti tijela obrazovne politike u 

donošenju Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (samoinicijativno, u 

povodu aktualnih zbivanja u odgojno-obrazovnom sustavu) 

NVOO potaknuto činjenicom dugotrajnog procesa donošenja Strategije, ključnog 

strateškog dokumenta, donio mišljenje o potrebi hitnog poduzimanja dodatnih napora 

u svim relevantnim tijelima koja sudjeluju u donošenju Strategije kako bi se stekli 

temeljni uvjeti za pokretanje cjelovite strukturne reforme sustava odgoja, obrazovanja i 

znanosti u Republici Hrvatskoj. Mišljenje je dostavljeno javnim medijima radi 

informiranja javnosti  nadležnim institucijama. 

 

 Mišljenje o Nacrtu Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje (mišljenje na temelju upita Ministarstva) 

Ovo Mišljenje NVOO je donijelo u tijeku javne rasprave o Nacrtu Nacionalnog 

kurikuluma, a na molbu Ministarstva. U Mišljenju NVOO ističe važnost ovog temeljnog, 

cjelovitog  dokumenta koji je utemeljen na znanstvenim i stručnim dosezima hrvatske i 

svjetske odgojno-obrazovne prakse i teorije ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. 

Dokument u središte postavlja vrijednosti, načela i ciljeve te otvara prostor za 

autonomiju odgojno-obrazovnih ustanova i pluralizam pedagoških ideja. Vrijednost 

dokumenta je i u pozicioniranju kurikuluma predškole kao integralnog dijela 

nacionalnog kurikuluma, uz evidentno uvažavanje njegovih posebnosti.  

 

 Mišljenje o Nacrtu nastavnog plana i programa Građanskog odgoja i 

obrazovanja za osnovnu i srednju školu u Republici Hrvatskoj (mišljenje na 

temelju upita Ministarstva) 

Kao i prethodno i ovo Mišljenje NVOO donijelo je u tijeku javne rasprave, a na molbu 

Ministarstva. NVOO je dalo pozitivno mišljenje o Dokumentu, ali i naglasilo da uvođenje 

novog predmeta bez osiguranja svih potrebnih normativnih, materijalnih i kadrovskih 

resursa može dovesti u pitanje njegovu kvalitetnu provedbu. Stoga u Mišljenju obvezuje 

donositelje odluke da osiguraju potrebne uvjete kako bi se građanski odgoj i 

obrazovanje kvalitetno uveo u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske. 
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Na 15. sjednici od 3. srpnja 2014.: 

 Mišljenje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinka Nacrta prijedloga 

Zakona o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju i o Nacrtu prijedloga 

iskaza o procjeni učinka Nacrta prijedloga Zakona o srednjoškolskom 

odgoju i obrazovanju (mišljenje na temelju objavljenog postupka internetskog 

savjetovanja Ministarstva) 

U Mišljenju NVOO izražava zadovoljstvo činjenicom da se oba Nacrta prijedloga iskaza, i 

u analizi problema, i u naznakama mogućih rješenja, u velikoj mjeri oslanjaju na 

Strategiju. NVOO uočava da razlozi za donošenje dvaju zasebnih zakona od kojih će 

jedan regulirati osnovnoškolski, a drugi srednjoškolski sustav, nisu eksplicirani. 

Također, ukazuje na terminološku zbrku („nacionalni kurikulum, nastavni plan i 

program/kurikulum“) kao i na potrebu nomotehničke dorade oba Nacrta. 

 

Na 16. sjednici od 24. rujna 2014.: 

 Mišljenja o opravdanosti osnivanja Integriranog preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij s usmjerenjima Učiteljskog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (mišljenje na temelju upita Ministarstva) 

NVOO navodi kako nema uvida u predloženi zahtjev Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu te ne može donijeti mišljenje o problematici, ali iz podataka dostupnih u tekstu 

upućenog Ministarstvu razvidno je da prijedlog pokretanja novog Integriranog 

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij s usmjerenjima 

Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nije u potpunosti usklađen s važećom 

zakonskom regulativom, što je potrebno urediti. NVOO načelno podupire inicijative 

visokoškolskih ustanova koje vode podizanju kvalitete obrazovanja stručnjaka.  

 

Na 18. sjednici od 27. studenoga 2014.: 

 Mišljenje o procjeni razvoja ključnih kompetencija (ispita vanjskog 

vrednovanja) u višim razredima osnovne škole (mišljenje na temelju upita 

Ministarstva) 

NVOO pozdravlja inicijativu ministra da se u više razrede osnovne škole uvede procjena 

razvoja ključnih kompetencija, ali se zalaže za jasnije određenje svrhe vanjskog 

vrednovanja koju vidi ponajprije u podršci učenicima da razviju svoje potencijale 

unapređivanjem procesa učenja i poučavanja, kako bi se u što većoj mjeri poboljšala 

kvaliteta ishoda učenja. Također, NVOO je ukazalo na činjenicu da je usvojena Strategija 

koja predviđa strukturnu i kurikularnu reformu osnovnog obrazovanja. S obzirom na to 

predviđena je izrada cjelovitog, koherentnog modela vanjskog vrednovanja. Stoga je 

NVOO mišljenja da je najprije potrebno krenuti s cjelovitom kurikularnom reformom, a 

tek onda, paralelno s reformom, raditi na izradi modela vanjskog vrednovanja u višim 

razredima osnovne škole. 

 

 Mišljenje o navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu 

suglasnosti s Ustavom i Zakonom Udžbeničkog standarda (Narodne novine, 
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broj 63/13.) Udruge Nastavnici organizirano i Nataše Bašić Kosić iz 

Zagreba (mišljenje na temelju upita Ustavnog suda Republike Hrvatske) 

NVOO u Mišljenju ističe da nije konzultirano niti da je na bilo koji drugi način 

sudjelovalo u postupku usvajanja predmetnog akta pa se, s obzirom na navedeni 

zahtjev, nije u mogućnosti očitovati davanjem stručnog i kompetentnog mišljenja. 

Razlog tomu nalazi i u ocjeni da se u zahtjevu primarno propituje ustavno-pravna 

procedura u donošenju akta čiju točnost NVOO nije u mogućnosti ispitivati.  Međutim, 

NVOO pozdravlja činjenicu da je Ustavni sud prepoznao NVOO kao tijelo koje u 

rješavanju pojedinih predmeta Ustavnom sudu može dati svoj odgovor. U tom smislu 

rado ćemo se odazvati na svaki poziv Ustavnog suda i dati svoje stručno mišljenje o 

predmetima u kojima je NVOO sudjelovalo davanjem svojih prijedloga ili mišljenja ili na 

neki drugi način u okviru svojih nadležnosti.  

 

 Mišljenje o navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu 

suglasnosti s Ustavom i Zakonom Pravilnika o obveznim udžbenicima i 

pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (Narodne novine, broj 

104/13.) Udruge Nastavnici organizirano iz Zagreba (mišljenje na temelju 

upita Ustavnog suda Republike Hrvatske) 

I ovo je Mišljenje NVOO-a na upit Ustavnog suda identično prethodnom Mišljenju jer je 

suština predmeta ista, samo se radi o ocjeni suglasnosti s Ustavom i Zakonom dva 

različita akta (u prethodnom Mišljenju Učeničkog standarda, a u ovom Mišljenju 

Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim sredstvima). 

 

Uz navedene donesene akte NVOO je nadležnim institucijama i pojedincima upućivao i 

dopise vezane uz određene predmete. 

 

 

2. 4.  Odnos s nadležnim institucijama  
 

Kritičkim osvrtom na drugu godinu mandata želimo prije svega ponovno naglasiti 

važnost osnivanja NVOO kao kvalitativni iskorak kako za predtercijarni tako i za 

cjeloviti odgojno-obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj. 

 

NVOO kao saborsko tijelo ima implicitnu autonomiju u radu i odlučivanju bez obzira na 

tijelo koje mu, na temelju zakonskih odredbi, pruža stručnu i administrativnu podršku, 

tj. Ministarstvo. I u drugoj godini mandata, kao i u prvoj, u odnosnim relacijama s 

Ministarstvom NVOO je konzultativno i suradnički rješavalo pojedina pitanja, ali 

također je nailazilo na određene prepreke koje su otežavale njegov rad, npr.  

neuvažavanje mišljenja NVOO o određenim predmetima, iako je u vezi s njima, u većini 

slučajeva, bilo pitano. Također, na pojedine upite koje je NVOO uputilo Ministarstvu 

radi rješavanja određenih problema, odgovori su izostajali. 

 



IZVJEŠĆE / 2014. - Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje  

___________________________________________________________________  14  od  61 

 

 
 

Napominjemo da su problemi različiti po vrsnoći, ali i učincima i o tome svakako valja 

voditi računa u projekciji daljnjeg promišljanje puta i načina za podizanje kvalitete rada 

i zakonske ovlasti i odgovornosti NVOO-a, a to se može postići zajedničkim djelovanjem 

njegova osnivača, Hrvatskog sabora, Ministarstva unutar kojeg se ostvaruje rad NVOO-a 

i, naravno, samog NVOO-a. 

 

Spomenut ćemo i probleme vezane uz redovito financiranje rada NVOO-a. Naime, u 

proračunu su sredstva za rad NVOO-a bila osigurana na vlastitoj aktivnosti, ali 

rebalansom s proračunske pozicije NVOO uzeta su sredstva pa je kao posljedica toga 

došlo do petomjesečne neisplate za rad u NVOO-u. O tome se konstantno na sjednicama 

raspravljalo i izvještavalo nadležne osobe te ih pozivalo na pronalaženje rješenja. 

 

U vezi s navedenim, kao i u vezi s drugim pitanjima o radu NVOO-a predsjednica NVOO-

a tražila je i održala konzultativni sastanak s ministrom Vedranom Mornarom, na kojem 

ga je upoznala s akutnim problemima u radu NVOO-a. Ministar je razmotrio nastalu 

situaciju i obvezao se na djelovanje kojim će ukloniti prepreke koje su se u postojećim 

odnosnim relacijama pokazale kao problem. U konstruktivnom i partnerskom ozračju 

dogovorene su aktivnosti kojima će se pokušati prevenirati mogući daljnji problemu uz 

otvaranje dijaloga s obje strane u svim situacijama u kojima je moguće razviti bolju i 

kvalitetniju suradnju.  

 

U kontekstu rješavanja pojedinih pitanja treba vrednovati i obavljeni razgovor 

predsjednice NVOO-a s pomoćnikom ministra Stašom Skenžićem, kojeg je upoznala s 

problemima vezanim za (ne)donošenje Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski 

odgoj i obrazovanje, a koji je, u skladu sa zakonskom odredbom, Stručno povjerenstvo 

već izradilo i Dokument je prošao svu potrebnu proceduru za donošenje. Pomoćnik 

ministra s punim je uvažavanjem razmotrio nastalu situaciju i obvezao se na djelovanje 

kojim će ukloniti prepreke za ispunjenje zakonske obveze donošenja Dokumenta, što je i 

učinio pa je Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje donesen 

potkraj 2014. godine kao prvi dokument kurikularne reforme zacrtane usvojenom 

Strategijom. 

 

Primjer iznalaženja načina za podizanje kvalitete rada i ujednačavanje razine zakonskog 

određenja temeljnih značajki rada svih nacionalnih vijeća u odgojno-obrazovnom 

sustavu, uvažavajući činjenicu da se radi o različitim razinama sustava je i izrada 

usporednog prikaza konstitutivnih elemenata nacionalnih vijeća, iz sustava odgoja i 

obrazovanja koji je izradila predsjednica NVOO-a. O navedenom prikazu raspravljalo se 

na sjednici NVOO-a. Također, predsjednica NVOO je inicirala i održala sastanak na istu 

temu s predsjednicom Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala i 

predsjednikom Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje, čime je otvoren 

prostor za daljnje promišljanje puta i načina za podizanje kvalitete rada svih 

nacionalnih vijeća koji djeluju u odgojno-obrazovnom sustavu. 
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U okviru navedenog i u ovom Izvješću smatramo posebno važnim naglasiti naše viđenje 

suštine problema zbog kojih je došlo do poteškoća u radu NVOO-a i relacijskih odnosa s 

Ministarstvom. Posebnu pozornost usmjeravamo na, po našem mišljenju, temeljnu 

prepreku kao što je pitanje zakonske regulative kojom se određuje pozicioniranje i rad 

NVOO-a.  

Nadalje, smatramo važnim pozdraviti inicijativu Odbora za obrazovanje, znanost i 

kulturu Hrvatskoga sabora koji je većinom glasova odlučio predložiti Hrvatskome 

saboru da u kontekstu donošenja ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 

ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI predloži amandman kojim se 

dopunjuje  članak 89. Zakona, a kojim se normira obveza podnošenja godišnjeg Izvješća 

o radu  NVOO-a Hrvatskome saboru (prijedlog amandmana u dodacima ovog Izvješća u 

dokumentu: Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o prijedlogu zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 

Konačnim prijedlogom Zakona, P. Z., br. 763). 

Nažalost, Sabor nije prihvatio navedeni amandman, što predstavlja novi izazov za Vijeće 

koje će ponoviti prijedlog u procesima izrade novih zakonskih prijedloga kojima se 

uređuje dio sustava koji je u nadležnosti NVOO-a. 

Isto tako, smatramo važnim istaknuti činjenicu da se prilikom donošenja ZAKONA O 

IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I 

SREDNJOJ ŠKOLI izbjeglo definirati nadležnost NVOO-a u veoma važnom pitanju 

vezanom uz postupak donošenje mreže školskih ustanova. Iako se radi o ustanovama 

koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja u osnovnom i srednjoškolskom sustavu 

odgoja i obrazovanja, člankom 3. spomenutog Zakona  propisano je da Ministarstvo na 

temelju prijedloga osnivača, a uz mišljenje Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih 

potencijala, izrađuje konačan prijedlog mreže iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona za 

područje Republike Hrvatske. Takvom odredbom  predlagatelj je izvlastio od odlučivanja 

tijelo koje u svojoj djelatnosti imanentno implicira upravo dio odgojno-obrazovnog 

sustava na koji se predmetne odredbe odnose.  

 

2. 5.  Komunikacija s javnošću:  
                mrežna stranica, e-adresa i mediji  
 
 

Jedno od temeljnih načela rada NVOO-a je javnost rada. Redovito izvještavanje o 

aktivnostima NVOO-a temelji se na otvorenosti i odgovornosti. Podaci o aktivnostima i 

samom NVOO-u transparentni su i dostupni stručnoj i zainteresiranoj javnosti na 

mrežnoj stranici: www.nvoo.hr koju tehnički osigurava Hrvatska akademska i 

istraživačka mreža – CARNet.  
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Mrežna stranica sadrži relevantne informacije o NVOO-u, pruža uvid u aktivnosti te se 

redovito ažurira informacijama iz njegova djelokruga. 

 

Osim redovitog objavljivanja svojih aktivnosti na vlastitoj mrežnoj stranici, NVOO se 

prema potrebi putem medija obraća stručnoj, ali i široj javnosti, izjavama, priopćenjima 

i intervjuima za javnost, iako još uvijek ne u onoj mjeri u kojoj bi možda bilo korisno. 

 

Alat komunikacije s javnošću je i elektronička adresa NVOO-a (nvoo@mzos.hr) putem 

koje je NVOO zaprimao upite/podneske stranaka i na njih odgovaralo. Upiti su se 

odnosili na teme vezane uz: pokretanje izmjene Zakona o umjetničkom obrazovanju, 

izbor upisa u srednju školu, državna matura za učenike koji završe strukovno 

obrazovanje, stručni profili za predavanje pojedinih predmeta u strukovnom 

obrazovanju, proračunu NVOO-a i dr. 

 

Komunikacijske aktivnosti NVOO-a u prošloj su godini planirane s ciljem promicanja 

razmjene informacijama među dionicima i građanima, kao i jačanja pozitivne percepcije 

o radu NVOO-a. 

 

 

2. 6.  Smjernice za daljnji rad   
 

Usvajanjem u Hrvatskom saboru Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.), 

temeljnog dokumenta koji naznačuje viziju dugoročnog razvoja obrazovanja sa svim 

promjenama i inovacijama, te potiče daljnji intenzivan rad na svim pojedinačnim 

dijelovima sustava, zacrtane su i buduće prioritetne aktivnosti NVOO-a  kao stručnog i 

strateškog tijela koje potiče i prati kvalitetu ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i 

srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. 

 

NVOO kao stručno i strateško tijelo ima ulogu aktivnog čimbenika pozitivnih promjena 

naznačenih u Strategiji koja se odnose na rani i predškolski, osnovnoškolski i 

srednjoškolski sustav odgoja i obrazovanja, a posebno na kurikularnu reformu koja je 

već i sada velikim dijelom u nadležnosti rada NVOO-a, u skladu sa zakonskom 

odredbom. Također, tu je i uvođenje promjena u strukturi sustava odgoja i obrazovanja, 

kao što je produljenje općeg obveznog obrazovanja na devetogodišnje; podizanje 

kvalitete ljudskih resursa i uvjeta rada u odgojno-obrazovnim ustanovama. Iz Strategije 

razvidno je da se od NVOO-a očekuje preuzimanje uloge i u osnivanjima radnih skupina 

za provedbu planiranih projekata u prioritetnim razvojnim područjima. 

 

Naznačeni ciljevi i mjere u Strategiji za koje je nadležno NVOO u suradnji s drugim 

čimbenicima odgojno-obrazovnog sustava su: 

 

4. cilj: Podići kvalitetu rada i društvenog ugleda učitelja 

mailto:nvoo@mzos.hr
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4.1. Profesionalizacija učiteljskog zanimanja 

MJERA  4.1.1. Izraditi ključne dokumente za profesionalizaciju učiteljske struke: 

Nacionalni kompetencijski standard za učiteljsku profesiju utemeljen na Hrvatskom 

kvalifikacijskom okviru (HKO) i Etički kodeks za učitelje 

MJERA  4.1.3. Razviti sustav napredovanja uz mogućnost fleksibilnog kretanja u karijeri 

utemeljenog na nacionalnom kompetencijskom standardu za učiteljsku profesiju 

4.2. Funkcionalno i strukturno unapređenje sustava inicijalnog obrazovanja 

učitelja 

MJERA  4.2.1. Redefinirati programe inicijalnog i poslijediplomskog obrazovanja učitelja 

utemeljeno na nacionalnom kompetencijskom standardu za učiteljsku profesiju 

4.3. Povezivanje i unapređenje sustava pripravništva i trajnog profesionalnog 

razvoja učitelja 

MJERA  4.3.3. Uspostaviti model provedbe i praćenja profesionalnog razvoja pojedinaca 

na razini sustava i na razini odgojno-obrazovne ustanove 

4.4. Uspostava cjelovita sustava osiguravanja kvalitete inicijalnog obrazovanja i 

trajnog profesionalnog razvoja 

MJERA  4.4.1. Uvesti usklađen sustav vanjskog i unutarnjeg osiguravanja kvalitete u 

inicijalnom obrazovanju i sustavu trajnoga profesionalnog razvoja učitelja 

MJERA  4.4.2. Uvesti sustav prepoznavanja i nagrađivanja izvrsnosti studenata i 

zaposlenih učitelja 

MJERA  4.4.4. Osnaživati institucijske i individualne kapacitete za provedbu istraživanja 

u području obrazovanja i profesionalnog razvoja učitelja u svrhu kreiranja i 

unapređivanja obrazovnih politika i obrazovne prakse 

5. cilj: Unaprijediti kvalitetu rukovođenja odgojno-obrazovnim ustanovama 

5.2. Izraditi kompetencijske standarde za ravnatelje 

MJERA  5.2.1. Izraditi kompetencijske standarde za ravnatelje 

5.4. Izraditi program i postupak licenciranja 

MJERA  5.4.1. Razviti sustav vrednovanja rada ravnatelja. Donošenje kriterija i 

instrumenata za provedbu vrednovanja. 

MJERA  5.4.2. Izraditi Pravilnik o programu i postupku licenciranja 

6. cilj: Razviti cjelovit sustav podrške učenicima 

6.3. Izgradnja kapaciteta cjelovita sustava podrške djeci i učenicima 

MJERA  6.3.3. Uskladiti (redefinirati) programe (1) inicijalnog i specijalističkog 

obrazovanja stručnih suradnika i (2) inicijalnog obrazovanja odgojitelja, učitelja i 

nastavnika s novim kompetencijskim okvirom, tako da se u njih ugradi razvoj 
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profesionalnih kompetencija za pružanje različitih oblika podrške djeci i učenicima, 

uključujući i oblike podrške djeci i učenicima s teškoćama i darovitima 

7. cilj: Osigurati optimalne uvjete rada odgojno-obrazovnih ustanova 

7.3. Uvođenje produženog boravka 

MJERA  7.3.2. Izraditi nove propise vezane uz rad učitelja u produženom boravku i uz 

nova zaduženja odgojno-obrazovnih i pomoćno-tehničkih djelatnika 

 

Zbog važnosti procesa provedbe Strategije NVOO će težište svojih aktivnosti usmjeriti 
navedenim poslovima i zadacima. Istodobno ostaje otvoreno za mnoge druge inicijative 
i aktivnosti koje će se događati u dinamičnom procesima u sustavu odgoja i obrazovanja 
za koji je nadležno u svom djelovanju. 

 

Posebno će dužnu pažnju posvetiti pripremi normativnog redefiniranja pozicije NVOO  

kako bi spremno dočekali procese izrade novih zakonskih akata koji su najavljeni u 

kontekstu implementacije nove Strategije. 

 

Iz navedenog je vidljivo da  NVOO u drugoj godini svojeg rada i dalje ulaže određene  

napore u svom pozicioniranju kao važnog dionika u procesu unapređivanje kvalitete i 

učinkovitosti ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i 

obrazovanja na dobrobit njegovih korisnika.  

 

NVOO, svjesno svoje zadaće, nadležnosti i očekivanja koje cjelokupna obrazovna 

politika i prosvjetna struka u cjelini iskazuje i dalje će svoj rad obavljati odgovorno, 

profesionalno i etično.  
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3.  FINANCIJSKO  IZVJEŠĆE 
 

 

NVOO proračunski je korisnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. U 2014. 

godini NVOO je imao 1 aktivnost u proračunu A557043 – Nacionalno vijeće za odgoj i 

obrazovanje, u ukupnom iznosu od 366.300,00 kuna. Predviđeni iznos bio je osiguran za 

naknadu za rad i putne troškove NVOO-a. Međutim, rebalansom s navedene aktivnosti 

uzeta su sredstva te je bilo poteškoća u pravodobnom podmirenju obveza prema 

članovima NVOO-a, kako naknade za rad tako i povrata putnih troškova.  

 

Rashodi NVOO-a u 2014. godinu prikazani su u tablici. 

 

r. b. RASHODI KUNA 

   

1. Naknada za rad članovima NVOO-a 282.855,45 

2. Naknada troškova službenog putovanja 23.944,24 

3. Ostali nespomenuti rashodi (tisak Izvješća-2013.; oglas 

Javnog poziva u javnom glasilu) 

3.410,00 

 UKUPNO (1+3) 313.454,98 

 
/Napomena: financijsko izvješće rađeno na temelju dobivenih podataka iz Sektora za financije 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske/ 

 

U 2015. godini za rad NVOO-a predviđena su sredstva u proračunu na A557043 – 

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje u iznosu od 375.000,00 kuna. 
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4.  KAO  ZAKLJUČAK 

 
 
U ovom Izvješću prikazano je djelovanje NVOO-a u drugoj godini mandata, odnosno rad 

u 2014. godini. Iz Izvješća i priloženih dokumenata vidljiva je dinamika i način rada 

NVOO-a u izvještajnom razdoblju. 

 

U dosadašnjem dvogodišnjem radu pokazalo se da su zakonske odredbe kojima se 

uređuje rad NVOO-a, manjkave do te mjere da bitno utječu na mogući krajnji učinak 

njegova rada. Iz tog razloga mišljenja smo da su potrebne cjelovite zakonske izmjene 

radi osnaživanja zadaća i ovlasti NVOO-a u skladu s njegovim temeljnim određenjima 

kao stručnog i strateškog tijela za kvalitetan razvoj predškolskog, osnovnoškolskog i 

srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. 

 

Ključno za nesmetano djelovanje NVOO-a je i nastavak osiguranje podrške prije svega 

njegova osnivača Hrvatskog sabora, i naravno Ministarstva, unutar kojeg se ostvaruje 

njegovo djelovanje i partnerska suradnja svih onih koji su uključeni u proces 

unapređenja odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj. 

 

Ministarstvo, u skladu sa zakonskom obvezom, u izvještajnom je razdoblju pružalo 

iznimno kvalitetnu stručnu i administrativnu podršku NVOO-u.  

 

Sve informacije o radu NVOO-a nalaze se na mrežnoj stranici NVOO-a www.nvoo.hr. 

 

Prema naravi svoje zadaće i u 2014. godini NVOO bavilo se aktualnim pitanjima 

predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, dakako s 

potrebnim refleksijama na cjelovit odgojno-obrazovni sustav, a u cilju njegova 

unapređenja. 

 

I u 2015. godini NVOO će nastaviti kontinuirano obavljati vlastitu misiju, a posebni će 

napori biti usmjerene u cilju osiguranja provedbe zadanih ciljeva i mjera naznačenih u 

Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, dokumentu koji naznačuje viziju 

dugoročnog razvoja obrazovanja sa svim promjenama i inovacijama, te potiče daljnji 

intenzivan rad na svim pojedinačnim dijelovima sustava. Pritom se NVOO obvezuje i 

očekuje partnersku i uvažavajuću suradnju sa svim dionicima odgojno-obrazovnog 

sustava u Republici Hrvatskoj. 
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5. DODACI  IZVJEŠĆU 
 
 

Privitak 1. – ODLUKE 
 
1.1. Odluka o razrješenju člana Nacionalnog vijeće za odgoj i obrazovanje – prof. dr. sc. 

Davora Škrleca (Narodne novine, br. 151/14) 
 

1.2.  Odluka o imenovanju člana Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje – dr. sc. 
 Borisa  Jokića (Narodne novine, br. 151/14) 

 
 
Privitak 2. -  DONESENI AKTI/DOKUMENTI  
 
2. 1.  Preporuka NVOO-a za prijavu na programe Erasmus+  
 
2. 2. Prilog javnoj raspravi o Nacrtu Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i 
 stručnih suradnika u osnovnoj školi  
 
2. 3.  Mišljenje o potrebi intenziviranja aktivnosti tijela obrazovne politike u 
 donošenju Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije 
 
2. 4. Mišljenje o Nacrtu nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i 
 obrazovanje  
 
2. 5. Mišljenje o Nacrtu nastavnog plana i programa Građanskog odgoja i obrazovanja 
 za osnovnu i srednju školu u Republici Hrvatskoj  
 
2. 6. Mišljenje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinka Nacrta prijedloga Zakona o 
 osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju i o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni 
 učinka Nacrta prijedloga Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju  
 
2. 7. Mišljenja o opravdanosti osnivanja Integriranog preddiplomskog  i diplomskog 
 sveučilišnog studija Učiteljski studij s usmjerenjima Učiteljskog fakulteta 
 Sveučilišta u Zagrebu  
 
2. 8. Mišljenje o procjeni razvoja ključnih kompetencija (ispita vanjskog vrednovanja) 
 u višim razredima osnovne škole  
 
2. 9. Mišljenje o navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti 
 s Ustavom i Zakonom Udžbeničkog standarda (Narodne novine, broj 63/13.) 
 Udruge Nastavnici organizirano i Nataše Bašić Kosić iz Zagreba 
 
2. 10. Mišljenje o navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti 
 s Ustavom i Zakonom Pravilnika o obveznim udžbenicima i pripadajućim 
 dopunskim nastavnim sredstvima (Narodne novine, broj 104/13.) Udruge 
 Nastavnici organizirano iz Zagreba  
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Privitak 3. -  OSTALI  DOKUMENTI 
 
 
3. 1.  Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu s rasprave o Izvješću o radu 
 NVOO-a za 2013. godinu (www.sabor.hr) 
 
3. 2.  Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o prijedlogu zakona o 
 izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 
 Konačnim prijedlogom Zakona, P. Z. . br. 763 (www.sabor.hr) 
 
3. 3. Javni poziv za prijavu kandidata za člana Nacionalnog vijeća za odgoj i 
 obrazovanje iz reda sveučilišnih profesora  i znanstvenika (Narodne novine, broj 
 120/2014. od 10. listopada 2014.). 
 
3. 4. Javni poziv za prijavu kandidata za članove Nacionalnog vijeća za odgoj i 
 obrazovanje (Narodne novine, broj 150/2014. od 17. prosinca 2014.). 
 
 

 
 
Privitak 4. -  SJEDNICE  NVOO-a  
 

 
4. 1.   Sažeti prikazi sjednica (10) 
 
4. 2.   Evidencija o nazočnosti sjednicama 

 
 

http://www.sabor.hr/
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Privitak 1. – ODLUKE 
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15 1 19.12.20 14 Odluka o razrješenju člana Nacionalnog vijeka za odgoj i obrazovanje  

 
 
 
 

HRVATSKI SABOR 
 

2816 

 

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 89. stavka 7. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. 

- ispravak, 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.), Hrvatski sabor na sjednici 12. prosinca 2014. 

godine donio je 

 

 

ODLUKU 

 

O RAZRJEŠENJU ČLANA NACIONALNOG VIJEĆA ZA  

ODGOJ I OBRAZOVANJE 

 

 

Razrješuje se prof. dr. sc. DAVOR ŠKRLEC dužnosti člana Nacionalnog vijeća za odgoj i 

obrazovanje, na osobni zahtjev. 

 

 

Klasa: 021-13/14-07/39 

Zagreb, 12. prosinca 2014. 

       

    HRVATSKI SABOR 

 

Predsjednik 

Hrvatskog sabora 

 

  Josip Leko, v.r 
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15 1 19.12.20 14 Odluka o razrješenju člana Nacionalnog vijeka za odgoj i obrazovanje  

 

 
 
 

HRVATSKI SABOR 
 

2817 

 

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 89. stavka 7. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 

105/10. - ispravak, 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.), Hrvatski sabor na sjednici 12. prosinca 

2014. godine donio je 

 

 

ODLUKU 

 

O IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG VIJEĆA ZA  

ODGOJ I OBRAZOVANJE 

 

 

Imenuje se dr. sc. BORIS JOKIĆ članom Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, do 

isteka mandata razriješenog člana. 

 

Klasa: 021-13/14-07/39 

Zagreb, 12. prosinca 2014. 

 

 

     HRVATSKI SABOR 

 

Predsjednik 

Hrvatskog sabora 

 

  Josip Leko, v.r 
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Privitak 2. -  DONESENI AKTI/DOKUMENTI  
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   NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 

 
OZNAKA: NVOO-00013-14-0001 
Zagreb,  23. siječnja 2014.  
 
 
 

Preporuka Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje  za prijavu projektnih 
prijedloga za  program  Erasmus + 

 
 

Europska komisija objavila je Poziv za dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ i 
njime otvorila mogućnost financiranja projektnih prijedloga javnih i privatnih ustanova, 
organizacija i tijela aktivnih u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u 34 
zemlje članice programa Erasmus+. Riječ je o novom programu Europske unije za 
obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. – 2020. kojemu je cilj 
povećati kvalitetu i važnost kvalifikacija i vještina. Erasmus+ zamjenjuje brojne postojeće 
programe EU-a u mnogim područjima odgoja i obrazovanja.  
 
Hrvatski odgojno-obrazovni stručnjaci i do sada su koristili mogućnosti profesionalnog 
razvoja kroz slične programe, pa je opravdano očekivati da će u njima i dalje sudjelovati. 
Važna novost na koju skrećemo pozornost jest što projektne prijedloge više nije moguće 
prijavljivati individualno, već institucionalno. Pritom projektni prijedlozi/aktivnosti moraju 
biti usklađeni s razvojnom strategijom ustanove (škole, vrtića i sl.) koja je predlagatelj 
aktivnosti. 
 
Nedvojbeno je da programi cjeloživotnog učenja mogu snažno potaknuti kontinuirani 
profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih stručnjaka i unapređenje kvalitete odgoja i 
obrazovanja. Novi uvjeti prijava za program Erasmus+ premjestili su fokus s pojedinca na 
ustanovu i na taj način snažno ojačali poziciju ravnatelja od kojeg se očekuje da navedene 
projektne prijedloge planira, organizira i prijavljuje. 
 
Stoga Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje preporučuje svim čelnicima odgojno-
obrazovnih ustanova da se aktivno uključe u prijavu projektnih prijedloga i iskoriste šansu 
koja im se pruža. Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje također smatra kako nadležne 
agencije trebaju odgojno-obrazovnim ustanovama osigurati podršku kako bi se osiguralo da 
prijave budu što uspješnije, kao i da svim djelatnicima uključenima u projekte budu 
osigurani primjereni uvjeti za njihovo provođenje. 

 
        Predsjednica Nacionalnog vijeća  
        za odgoj i obrazovanje 

        prof. dr. sc. Jasna Krstović 

 

http://www.mobilnost.hr/prilozi/05_1387793276_AMPEU_Poziv_podnosenje_prijedloga_ERA+2014.pdf
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   NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 

 
 
OZNAKA: NVOO-00016-14-0002  
Zagreb, 17. ožujka 2014.  
 

 

Prilog javnoj raspravi 
uz Nacrt Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika 

u osnovnoj školi 
 
 
Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje (NVOO) raspravljalo je na svojoj 11. sjednici, održanoj 6. 
ožujka 2014. godine o Nacrtu Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u 
osnovnoj školi, za kojeg je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo javnu raspravu.  
 
NVOO je zaključilo potrebitim donošenje novog Pravilnika jer se radi o važnom podzakonskom aktu 
kojim se doprinosi podizanju kvalitete odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi. Uvažavajući u 
potpunosti činjenicu da učitelji i stručni suradnici imaju ključnu ulogu u procesima učenja i 
poučavanja, uređenje njihovih radnih obveza važna je pretpostavka za stvaranje okruženja u kojem 
će učenici dobiti najkvalitetniju odgojno-obrazovnu podršku. Istovremeno, novom regulativom 
radnih obveza ispravljaju se uočene manjkavosti i nepravde u postojećem Pravilniku i otvaraju 
mogućnosti stvaranja kvalitetnih radnih uvjeta jednakih za sve učitelje i stručne suradnike u 
osnovnoj školi. NVOO je u raspravi ukazalo na određene manjkavosti u predloženom Pravilniku o 
kojima valja voditi računa prilikom oblikovanja dokumenta u konačnici. Načelno navodimo 
potrebnim učiniti sljedeće:  

 urediti učiteljske obaveze prema ukupnom broju sati poučavanja, odnosno neposrednog 
rada s učenicima, bez obzira na oblik poučavanja ili nastavni predmet i to u jednakoj mjeri za 
sve; na taj broj sati neposrednog rada s učenicima potrebno je dodati 50 % sati pripreme za 
nastavu;  

 urediti učiteljske obveze tako da one u najvećoj mogućoj mjeri omoguće pružanje različitih 
oblika kontinuirane dodatne podrške učenicima (osobito dodatne nastave, dopunske 
nastave i različitih oblika rada s darovitima), u skladu s njihovim zbiljskim potrebama.  

 jasno odrediti opseg pojma ostali poslovi vodeći se pri tom načelom da se učiteljima ne 
dodjeljuju rutinski poslovi koji ne traže učiteljske kompetencije; podići razinu jasnoće i 
transparentnosti u definiranja kriterija po kojima se ti poslovi dodjeljuju kao prevenciju 
proizvoljnih tumačenja pojedinih članaka;  

 poticati i vrednovati nove aktivnosti (npr. rad na međunarodnim projektima);  

 predvidjeti uvođenje posebnih poslova (npr. koordinator projekata; IKT koordinator i sl.).  
 
NVOO izražava dobru vjeru da će predlagatelj pažljivo i odgovorno provesti javnu raspravu o 
navedenom Pravilniku i uvažiti primjedbe koje će tim putem pristići. To je posebno važno jer se radi 
o značajnom i osjetljivom dokumentu kojim se uređuju temeljna radna prava i obveze stručnjaka u 
osnovnoj školi i koji svojim učincima bitno utječu na egzistenciju svih na koje se to odnosi.  
 

Predsjednica Nacionalnog vijeća  
za odgoj i obrazovanje  

 
prof. dr. sc. Jasna Krstović 
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NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 
 
 
OZNAKA: NVOO-00018-14-0001 
Zagreb, 18. lipnja 2014. 
 
 
 
 
 

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje donijelo je 

na svojoj 14. sjednici održanoj 18. lipnja 2014. sljedeće 

 

MIŠLJENJE  
o potrebi intenziviranja aktivnosti tijela obrazovne politike u donošenju  

Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije 
 
 
 

Suočeni s činjenicom o dugotrajnoj proceduri donošenja Strategije obrazovanja, znanosti i 

tehnologije kao ključnog strateškog dokumenta, Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje misli da je 

neophodno hitno poduzeti dodatne napore u svim relevantnim tijelima koja sudjeluju u njenom 

donošenju kako bi se stekli temeljni uvjeti za pokretanje cjelovite strukturne reforme sustava 

odgoja, obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj.  

 

 

 
 

        Predsjednica Nacionalnog vijeća 
  za odgoj i obrazovanje 

 
prof. dr. sc. Jasna Krstović 
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   NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 
 
OZNAKA: NVOO-00019-14-0003  
Zagreb, 18. lipnja 2014.  
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obratilo se 29. svibnja 2014. godine Nacionalnom vijeću 
za odgoj i obrazovanje kao stručnom i strateškom tijelu koje prati kvalitetu sustava predškolskog, 
osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, s molbom da u tijeku 
javne rasprave o nacrtu Nacionalnog kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje o istom 
dostavi svoje stručno mišljenje, primjedbe i prijedloge. 
 

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje donosi sljedeće 
 

MIŠLJENJE 
O NACRTU NACIONALNOG KURIKULUMA ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 

 
 
Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje temeljni je dokument koji se u 
podsustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj uvodi prvi put.  
 
Riječ je o cjelovitom dokumentu utemeljenom na znanstvenim i stručnim dosezima svjetske i 
hrvatske odgojno-obrazovne teorije i prakse ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji uzima u 
obzir hrvatski socijalni, kulturni i obrazovni identitet.  
 
Dokument predstavlja važan čimbenik promocije suvremenog shvaćanja djeteta i institucionalnog 
djetinjstva, u čijem je središtu aktualizacija razvojnih potencijala i uvažavanje jedinstvene osobnosti 
svakog djeteta. Koncepcija dokumenta koja u središte postavlja vrijednosti, načela i ciljeve, a ne 
sadržaje odgoja i obrazovanja, otvara prostor za autonomiju odgojno-obrazovnih ustanova i 
pluralizam pedagoških ideja utemeljenih na razvojno primjerenoj praksi.  
 
Ona promovira ideju dinamičnog, razvojnog, tj. otvorenog kurikuluma koji se u praksi svake odgojno-
obrazovne ustanove oblikuje na temeljima kontinuiranog učenja, istraživanja i aktivne participacije 
svih sudionika odgojnog procesa. Shvaćanje kurikuluma kao autentične teorijske koncepcije koja je 
podložna prilagodbama konkretnim uvjetima svake odgojno-obrazovne ustanove i koja u obzir 
uzima entropijska obilježja odgojno-obrazovne prakse, omogućuje učinkovito organiziranje i 
kontinuiran razvoj odgojno-obrazovnog procesa u svim hrvatskim predškolskim ustanovama.  
 
Posebno vrijednim ističemo pozicioniranje kurikuluma predškole kao integralnog dijela nacionalnog 
kurikuluma, uz evidentno uvažavanje njegovih posebnosti. Takvim pristupom hrvatska se obrazovna 
politika pridružuje suvremenim europskim rješenjima kojima se afirmira koncepcijska cjelovitost i 
integrativnost djetetova razvoja od rođenja do polaska u školu.  
 
Na osnovi iznesenoga, Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje daje pozitivno mišljenje o Nacrtu 
kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje uz isticanje važnosti provedbe kvalitetne 
pripreme svih dionika (na razini inicijalnog obrazovanja i kontinuiranog profesionalnog usavršavanja) 
za njegovu punu implementaciju u praksu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. 

 
Predsjednica Nacionalnog vijeća  

za odgoj i obrazovanje 
 

prof. dr. sc. Jasna Krstović 
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   NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 
 
OZNAKA: NVOO-00020-14-0003  
Zagreb, 18. lipnja 2014.  
 
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obratilo se 28. travnja 2014. godine s molbom 
Nacionalnom vijeću za odgoj i obrazovanje da u tijeku javne rasprave o Nacrtu nastavnog plana i 
programa građanskoga odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednju školu u Republici Hrvatskoj o 
istom dostavi svoje stručno mišljenje, primjedbe i prijedloge. 
 

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje donosi sljedeće 

 
MIŠLJENJE 

O NACRTU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA OSNOVNU 
I SREDNJU ŠKOLU U REPUBLICI HRVATSKOJ 

 
 
Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu Nacionalno vijeće) podržava uvođenje 
Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO) u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj smatrajući 
kako je politička pismenost i razvoj građanskih kompetencija, kao i odgoj i obrazovanje za aktivno i 
demokratsko građanstvo jedan od preduvjeta razvoja demokratskog društva.  
 
Predloženi nacrt nastavnoga plana i programa temelji se na praćenju provedbe i evaluaciji 
dvogodišnje eksperimentalne provedbe kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u 12 osnovnih i 
srednjih škola u Hrvatskoj, ali i na 15-godišnjem iskustvu provođenja tih sadržaja u školskom i u 
predškolskom odgoju i obrazovanju.  
 
Podržavamo takvo sustavno i postupno uvođenje GOO-a, kao otvorenog sadržaja, koji ostavlja 
prostor za razvoj, prilagodbu i unapređenja.  
 
Naziv i sadržaj dokumenta sugeriraju kombinaciju nastavnog plana i programa te kurikuluma. 
Završnu inačicu valja usuglasiti sa Strategijom znanosti, obrazovanja i tehnologija, Nacionalnim 
okvirnim kurikulumom, kao i s izmijenjenim Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim 
školama strogo pazeći na sve pravne procedure prilikom donošenja dokumenta.  
S obzirom na nacrt samoga programa, mišljenja smo da:  
 
1. je ambiciozno postavljanje velikog broja ishoda (čak 289!) nerealno u odnosu na nastavni plan, tj. 
raspoloživ broj nastavnih sati  
 
2. se nedovoljno spominju sadržaji koji su važni s obzirom na društveni kontekst u kojem živimo: 
digitalna i medijska pismenost, volonterstvo, važnost cjeloživotnog obrazovanja, ali i teme poput 
prava na štrajk, prava na peticiju, građanski neposluh, pravo na pristup informacijama i sl. 
 
3. je nužno što prije dodatno urediti didaktičko-metodički okvir provedbe programa u 6. razredu u 
kojem njegova realizacija kreće već ove jeseni. Treba jasnije definirati cilj, operacionalizirati zadatke, 
izdvojiti ključne pojmove i odrediti kognitivne i afektivne odgojno-obrazovne ishode  
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4. unatoč tome što pretpostavljamo kako će kurikulumska reforma odgojno-obrazovnog sustava (u 
okviru devetogodišnje osnovne škole) dovesti do izmjena u vrednovanju učeničkih postignuća, već je 
sada potrebno ugraditi temelje vrednovanja orijentirane prema ishodima učenja. Pritom treba 
pratiti i vrednovati i afektivne i kognitivne ishode, a ocjenjivati samo one kognitivne.  
 
5. nije sasvim jasno o kakvom se stručnim profilu poučavatelja GOO-a radi i na koje će se načine, 
materijalno i programski, poticati i pratiti njihovo školovanje i usavršavanje. Smatramo da bi to 
trebali biti učitelji društveno-humanističkog usmjerenja s dodatnim formalnim i neformalnim 
usavršavanjem u području GOO-a. Dugoročno gledajući, nužni su novi nastavni materijali, novi 
sveučilišni kolegiji na studijima koji educiraju buduće učitelje i odgojitelje, čak i novi specijalistički 
studij.  
 
Zaključno, Nacionalno vijeće daje pozitivno mišljenje o NACRTU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 
GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU U REPUBLICI HRVATSKOJ. 
Međutim, uvođenje novog predmeta bez osiguranja svih potrebnih normativnih, materijalnih i 
kadrovskih resursa može dovesti u pitanje njegovu kvalitetnu provedbu.  
 
Stoga obvezujemo donositelje odluka da osiguraju normativnu podlogu za uvođenje Kurikuluma 
građanskoga odgoja i obrazovanja, da poštuju procedure te osiguraju ljudske i materijalne resurse 
kako bi građanski odgoj i obrazovanje u potpunosti i kvalitetno bilo uvedeno u odgojno-obrazovni 
sustav Republike Hrvatske.  
 
 

Predsjednica Nacionalnog vijeća  
za odgoj i obrazovanje 

  
prof. dr. sc. Jasna Krstović 
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   NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 
 
OZNAKA: NVOO-00023-14-0001  
Zagreb, 3. srpnja 2014.  
 
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je 6. lipnja 2014. započelo postupak savjetovanja o 
Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o osnovnoškolskom odgoju i 
obrazovanju i o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o 
srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (u daljnjem tekstu Nacrti prijedloga iskaza).  
 
Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) na svojoj 15. sjednici 
održanoj 3. srpnja 2014. godine raspravljalo je o navedenim Nacrtima prijedloga iskaza i donijelo 
sljedeće  

 
M I Š L J E NJ E 

 
1. Nacionalno vijeće izražava zadovoljstvo činjenicom da se oba Nacrta prijedloga iskaza, i u analizi 
problema i u naznakama mogućih rješenja, u velikoj mjeri oslanjaju na Strategiju obrazovanja, 
znanosti i tehnologije.  

 

2. Nacionalno vijeće suglasno je s nužnošću normativnog rješenja i propisivanja novih odredbi 
vezanih uz osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje.  

 

3. Nacionalno vijeće uočava da razlozi za donošenje dvaju zasebnih zakona, od kojih jedan treba 
regulirati osnovnoškolski, a drugi srednjoškolski dio sustava, niti u jednom od Nacrta nisu 
eksplicirani. Smatramo da takvo rješenje nipošto nije samo po sebi razumljivo, te da ono može 
komplicirati i otežati normativno usklađivanje dvaju temeljnih i tijesno vezanih dijelova sustava 
odgoja i obrazovanja. Iz tog razloga Nacionalno vijeće savjetuje Ministarstvu znanosti, obrazovanja i 
sporta kao nositelju izrade navedenih Nacrta prijedloga iskaza da dodatno jasnije kvalitativno 
obrazloži prednosti razdvajanja zakonskih rješenja na dva zasebna pravna akta.  

 

4. Iako Nacrti nisu vrsta dokumenta iz kojega bi se moglo nešto detaljnije zaključiti o sadržajnim 
rješenjima, zbunjuje činjenica da se u Nacrtu prijedloga Zakona o srednjoškolskom odgoju i 
obrazovanju ponovo javlja svojevrsna terminološka zbrka („nacionalni kurikulum, nastavni plan i 
program/kurikulum“), na što je Nacionalno vijeće već upozorilo u svojem Mišljenju o prijedlogu 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 20. 
lipnja 2013. godine.  

 
5. Isto tako, Nacionalno vijeće uočava nomotehničku nedorađenost oba Nacrta o čemu svakako 
treba voditi računa prilikom daljnjeg postupanja.  
 
 

Predsjednica Nacionalnog vijeća  
za odgoj i obrazovanje 

  
prof. dr. sc. Jasna Krstović 
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   NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 
 
OZNAKA:  NVOO-00024-14-0003 
Zagreb,  24. rujna 2014. 
 

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta obratilo se dana 17. srpnja Nacionalnom vijeću za odgoj i 

obrazovanje (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) sa zamolbom za dostavljanjem mišljenja o 

opravdanosti osnivanja Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski 

studij s usmjerenjima Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s obzirom na širinu kompetencija  

koje se stječu te potreba tržišta rada.  

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje donosi sljedeće 
 
 

MIŠLJENJE  
o 

integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju 

Učiteljski studij s usmjerenjima Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

 

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje drži da traženo mišljenje nije moguće donijeti iz razloga što 

nema uvid u predloženi zahtjev Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojim bi između ostalog 

procijenilo širinu kompetencija koje se stječu navedenim studijem. Posljedično tomu nije moguće 

dati odgovor vezan uz odnosne relacije širine kompetencija i potreba tržišta rada posebno stoga što 

nisu u nadležnosti NVOO-a i što do sada takve procjene nisu napravljene niti na razini Republike 

Hrvatske .  

Ipak, u kontekstu navedenog, NVOO primjećuje da je iz podataka dostupnih u tekstu upućenog 

dopisa razvidno da prijedlog pokretanju novog Integriranog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog studija Učiteljski studij s usmjerenjima Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nije u 

potpunosti usklađen s važećom zakonskom regulativom5 u kojoj su jasno razgraničena polja rada i 

                                                      
5 Razredna nastava organizacijski je oblik nastave u nižim razredima osnovne škole u kojima jedan učitelj izvodi većinu 

nastavnih sadržaja (Državni pedagoški standard, Narodne novine, br. 63/08, 90/10) 
Prema odredbi članka 52. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 94/13) /u daljnjem tekstu: Zakon/, za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne 
škole nastava se organizira kao razredna, a za učenike od petog do osmog razreda kao predmetna nastava. Pri tom 
nastavnim planom i programom može se predvidjeti da se za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole može 
organizirati predmetna nastava (npr. iz stranog jezika, glazbene kulture, informatike …). 
Prema članku 100. stavku 1. Zakona: odgojno-obrazovni rad u osnovnoj školi obavljaju učitelji razredne, učitelji predmetne 
nastave i stručni suradnici (dakle zakonodavac pravi razliku između ta dva zanimanja).  
Zakon u članku 105. stavku 5. određuje: Poslove učitelja razredne nastave može obavljati osoba koja je završila integrirani 
preddiplomski i diplomski studij za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje 
kojim se stječe 240 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu 
s ranijim propisima (radi se o diplomiranim učiteljima razredne nastave); 
u stavku 6.: Poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni 
studij odgovarajuće vrste ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski 
specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe 
najmanje 180 ECTS bodova i ima potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje kojim se stječe 60 ECTS 
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uvjeti za obavljanje poslova stručnjaka koji se u njima nalaze (poslovi i uvjeti za obavljanje poslova 

učitelja razredne nastave od poslova u predmetnoj nastavi).  

NVOO načelno podupire inicijative visokoškolskih ustanova koje vode ka podizanju kvalitete 

obrazovanja stručnjaka u predtercijarnom obrazovanju. Ipak, u navedenom slučaju, u dobroj namjeri 

rješavanja upućenog nam predmeta,  preporučamo:   

a) da se rješavanje ovog predmeta temelji na primjeni odredbi Zakona o Hrvatskom 

kvalifikacijskom okviru i njemu odgovarajućem provedbenom aktu  (Pravilnik o registru HKO-

a) jer se u njima nalaze odgovori na postavljena pitanja koja su nam upućena 6, 

b) da se sačeka usvajanje Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije7 čija će primjena 

rezultirati značajnim promjenama u sustavu predtercijarnog obrazovanja i otvoriti procese 

redefiniranja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija. Budući da se radi o učiteljskoj 

profesiji koja se do sada uvijek regulirala na nacionalnoj razini8 držimo opravdanim da se u 

pogledu definiranja standarda kvalifikacija i njima odgovarajućih studijskih programa koji će 

se izvoditi na javnim visokim učilištima treba postići nacionalni konsenzus (upis u Registar) i 

da do tada, „iskakanje“ pojedinih visokoškolskih ustanova ne bi trebalo biti prihvatljivo 

rješenje,    

c) da se po ovom pitanju rasprave i usuglase mišljenja učiteljskih, filozofskih, prirodoslovno-

matematičkih i drugih fakulteta koji su do sada osposobljavali neke od ovih kadrova, 

d) da se van snage stavi Pravilnik o dopuni pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-

psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne 

novine, br. 56/2001.). 

 

Predsjednica Nacionalnog vijeća 
  za odgoj i obrazovanje 

 
  prof. dr. sc. Jasna Krstović 

                                                                                                                                                                     
bodova (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije) ako se na natječaj ne javi osoba koja je završila diplomski sveučilišni 
studij odgovarajuće vrste ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste. 

 
6 U Republici Hrvatskoj u tijeku je proces uređenja sustava kvalifikacija koji će osiguravati jasnoću, pristupanje stjecanju, 
utemeljeno stjecanje, prohodnost i kvalitetu svih kvalifikacija (HKO). 
S tim u vezi započela je izrada nacionalnog standarda zanimanja (kao svojevrsni „inventar“ svih poslova koje pojedinac 
obavlja u određenom zanimanju kao i popis kompetencija potrebnih za njihovo uspješno obavljanje) i standard kvalifikacije 
koji će sadržajem i strukturom uključiti sve podatke koji su potrebni za određivanje razine, obujma i profila kvalifikacije. 
7 Uvršteno u dnevni red (točka 31.)  14. sjednice Hrvatskoga sabora (17., 18., 19., 24., 25. i 26. rujna 2014.) 
8 Odlukama/preporukama  Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje  
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   NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 
 
OZNAKA: NVOO-00029-14-0002 
Zagreb, 27. studenog 2014. 
 
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta uputio je dana 25. rujna 2014. godine Nacionalnom vijeću za 

odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) dopis (KLASA: 602-01/14-01/00448, 

URBROJ: 533-25-14-0004) kojim od Nacionalnog vijeća traži mišljenja o Procjeni razvoja ključnih 

kompetencija (ispita vanjskog vrednovanja) u višim razredima osnovne škole. 

Nacionalno vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj 23. listopada 2014. godine raspravljalo je o 

navedenom predmetu i na 18. sjednici održanoj 27. studenog 2014. donijelo sljedeće  

 

M I Š L J E NJ E 
 
Nacionalno vijeće pozdravlja inicijativu ministra da se u više razrede osnovne škole uvede procjena 

razvoja ključnih kompetencija. Pri tome se zalaže za jasnije određenje svrhe vanjskog vrednovanja 

koju vidi prvenstveno u podršci učenicima da razviju svoje potencijale unapređivanjem procesa 

učenja i poučavanja kako bi se u što većoj mjeri poboljšala kvaliteta ishoda učenja. 

Pri tom, Nacionalno vijeće ističe potrebu opreza u provedbi navedenog koncepta posebice u 

kontekstu činjenice da se u dopisu ministra ističe namjera da se s prvom procjenom razvoja ključnih 

kompetencija (ispita vanjskog vrednovanja) u višim razredima osnovne škole, započne već u ovoj 

školskoj godini, a rezultati ispita u određenom bi se postotku vrednovali kao dodatni element pri 

upisu u 1. razred srednje škole. 

Nacionalno vijeće izražava bojazan da se istaknuta svrha vanjskog vrednovanja ne može u aktualnom 

vremenu realizirati iz više razloga: 

 postojeći nastavni plan i program osnovne škole nije utemeljen na kompetencijskom 

pristupu, odnosno na ishodima učenja. Stoga je konceptualno dvojbeno ispitivati 

osposobljenosti učenika koje ne proizlaze iz programa,  

 školska godina je u tijeku i bez obzira na potencijalnu dobrobit uvođenja procjene držimo da 

to nije prikladno. Radi se o složenim procesima za čije je uvođenje potrebna ozbiljna 

priprema svih dionika (učenika, škole i roditelja) i cjelovita logistiku,  

 pri takvom vrednovanju treba voditi računa o tome da se njegovom primjenom ne povećaju 

rizici koji prate svako vrednovanje pogotovo ako se provodi u selekcijske svrhe. 

Nacionalno vijeće podsjeća na činjenicu da je usvojena Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 

koja predviđa strukturnu i kurikularnu reforma osnovnog obrazovanja. U tom sklopu predviđena je 

izrada cjelovitog, koherentnog modela vanjskog vrednovanja s čijom izradom treba što prije 

započeti. 

Stoga je Nacionalno vijeće mišljenja da je potrebno prvo krenuti s cjelovitom kurikularnom 

reformom, a tek onda, paralelno s reformom raditi na izradi modela vanjskog vrednovanja u višim 

razredima osnovne škole.    

Predsjednica Nacionalnog vijeća  
        za odgoj i obrazovanje 
 
        prof. dr. sc. Jasna Krstović 
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   NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 
 
 
OZNAKA: NVOO-00028-14-0003 
Zagreb, 27. studenog 2014. 
 
 
Ustavni sud Republike Hrvatske uputio je Nacionalnom vijeću za odgoj i obrazovanje (u daljnjem 

tekstu: Nacionalno vijeće) dopis (Broj: U-II-3262/2013, U-II-3622/2013, od 24. rujna 2014.) kojim od 

Nacionalnog vijeća traži mišljenje o navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu 

suglasnosti s Ustavom i Zakonom Udžbeničkog standarda (Narodne novine, broj 63/13.) Udruge 

Nastavnici organizirano i Nataše Bašić Kosić iz Zagreba. 

Nacionalno vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj dana 23. listopada 2014. godine raspravljalo je o 

navedenom predmetu i na 18. sjednici održanoj 27. studenog 2014. donijelo sljedeće 

 

M I Š L J E NJ E 
 

Poslovi i nadležnosti Nacionalnog vijeća propisani su člankom 89. Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi, (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 

86/12., 126/12., 94/13.). Kao stručno i strateško tijelo koje prati kvalitetu sustava predškolskog, 

osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj i daje mišljenje o 

pitanjima važnim za razvoj sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, Nacionalno vijeće 

nije konsultirano niti je na bilo koji drugi način sudjelovalo u postupku usvajanja predmetnog akta. 

Zato je Nacionalno vijeće zaključilo da po navedenom zahtjevu nije u mogućnosti očitovati se 

davanjem stručnog i kompetentnog mišljenja. Razlog tomu nalazimo i u ocjeni da se u zahtjevu 

primarno propituje ustavno-pravna procedura u donošenju akta čiju točnost nismo u mogućnosti 

ispitivati.   

 

Pozdravljamo činjenicu da je Ustavni sud prepoznao Nacionalno vijeće kao tijelo koje u rješavanju 

pojedinih predmeta može Ustavnom sudu dati svoj odgovor. U tom smislu, rado ćemo se odazvati 

na svaki poziv Ustavnog suda i dati svoje stručno mišljenje o predmetima u kojima je Nacionalno 

vijeće sudjelovalo davanjem svojih prijedloga ili mišljenja ili na neki drugi način u okviru svojih 

nadležnosti.  

        Predsjednica Nacionalnog vijeća  

        za odgoj i obrazovanje 

 

        prof. dr. sc. Jasna Krstović 
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   NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 
 
 
OZNAKA: NVOO-00027-14-0003 
Zagreb, 27. studenog 2014. 
 
 
Ustavni sud Republike Hrvatske uputio je Nacionalnom vijeću za odgoj i obrazovanje (u daljnjem 

tekstu: Nacionalno vijeće) dopis (Broj: U-II-4597/2013, od 24. rujna 2014.) kojim od Nacionalnog 

vijeća traži mišljenje o navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s 

Ustavom i Zakonom Pravilnika o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim 

sredstvima (Narodne novine, broj 104/13.) Udruge Nastavnici organizirano iz Zagreba. 

Nacionalno vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj dana 23. listopada 2014. godine raspravljalo je o 

navedenom predmetu i na 18. sjednici održanoj 27. studenog 2014. donijelo sljedeće 

 

M I Š L J E NJ E 
 

Poslovi i nadležnosti Nacionalnog vijeća propisani su člankom 89. Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi, (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 

86/12., 126/12., 94/13.). Kao stručno i strateško tijelo koje prati kvalitetu sustava predškolskog, 

osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj i daje mišljenje o 

pitanjima važnim za razvoj sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, Nacionalno vijeće 

nije konsultirano niti je na bilo koji drugi način sudjelovalo u postupku usvajanja predmetnog akta. 

Zato je Nacionalno vijeće zaključilo da po navedenom zahtjevu nije u mogućnosti očitovati se 

davanjem stručnog i kompetentnog mišljenja. Razlog tomu nalazimo i u ocjeni da se u zahtjevu 

primarno propituje ustavno-pravna procedura u donošenju akta čiju točnost nismo u mogućnosti 

ispitivati.   

 

Pozdravljamo činjenicu da je Ustavni sud prepoznao Nacionalno vijeće kao tijelo koje u rješavanju 

pojedinih predmeta može Ustavnom sudu dati svoj odgovor. U tom smislu, rado ćemo se odazvati 

na svaki poziv Ustavnog suda i dati svoje stručno mišljenje o predmetima u kojima je Nacionalno 

vijeće sudjelovalo davanjem svojih prijedloga ili mišljenja ili na neki drugi način u okviru svojih 

nadležnosti.  

        Predsjednica Nacionalnog vijeća  

        za odgoj i obrazovanje 

 

        prof. dr. sc. Jasna Krstović 
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Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu s rasprave o Izvješću o radu 
Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje za 2013. godinu 
 

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 49. sjednici održanoj  19. 
studenoga 2014.,  Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje za 2013. godinu; koje je 
predsjedniku Hrvatskog sabora dostavilo Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje aktom od 14. 
travnja 2014. Odbor je u smislu članka 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju   
raspravljao u svojstvu matičnog  radnog tijela. 

Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Nacionalnog vijeća. Podnositeljica Izviješća istaknula 
je da Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje  daje sažet pregled provedbe zadaća 
NVOO-a, zakonom definiranog, stručnog i strateškog tijela koje se brine za kvalitetan razvoj 
predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. 
Također , istaknula je kako NVOO ima stratešku zadaću pratiti, raspravljati i utvrđivati stajališta u 
pitanjima od važnosti za predtercijarni odgojno-obrazovni sustav, sve s ciljem predlaganja i poticanja 
mjera za njegovo poboljšanje i unapređenje. Isto tako, istaknula  je kako je   NVOO u okviru svoje 
nadležnosti  davao preporuke tijelima obrazovne politike da se do prihvaćanja nacionalne Strategije 
obrazovanja, znanosti i tehnologije, prioritetu Vlade Republike Hrvatske, dokumentom kojim će se 
definirati ključni ciljevi preobrazbe sustava u cjelini i na kojima će se utemeljiti dalekosežni reformski 
procesi, reduciraju aktivnosti na donošenju onih dokumenta obrazovne politike koji se svojim 
učincima mogu dugoročnije odraziti na djelovanje sustava u cjelini. 

U raspravi članovi Odbora jednoglasno su podržali Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za odgoj i 
obrazovanje. Pozitivnim su ocijenjena nastojanja Nacionalnog vijeća za poboljšanjem i 
unaprjeđenjem sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama u Republici Hrvatskoj. Isto tako, 
pohvaljene su aktivnosti u radu  Nacionalnog vijeća za davanje preporuka tijelima obrazovne politike 
te su iskazana nadanja da će Nacionalno vijeće intenzivno raditi na provedbi ciljeva Strategije 
obrazovanja, znanosti i tehnologije. S ciljem unaprjeđenja obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj 
sugerirano je podnositeljici Izviješća da se Nacionalno vijeće  pro futuro treba brinuti o razvoju 
vrednovanja obrazovanja na svim razinama pogotovo s aspekta visokog obrazovanja. 

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora   jednoglasno je odlučio predložiti 
Hrvatskome saboru  donošenje  zaključka  

PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA 2013. 
  

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora  određen je  prof. dr. sc. Valter Boljunčić, predsjednik 
Odbora,a u slučaju njegove odsutnosti mr. Jasen Mesić, potpredsjednik Odbora, odnosno Dunja 
Špoljar članica Odbora. 

PREDSJEDNIK 

Izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić 
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Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Konačnim 
prijedlogom Zakona, P. Z. E. br. 763 
 
 

Odbor za obrazovanje,  znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 51. sjednici održanoj  2. 
prosinca  2014., Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj školi, s Konačnim prijedlogom Zakona, P.Z.E. br. 763; koje je predsjedniku 
Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike  Hrvatske,  aktom od 26. studenoga  2014. 

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju   raspravljao u 
svojstvu matičnog  radnog tijela. 

Uvodno obrazloženje podnijela je predstavnica predlagatelja. 

Predstavnica predlagatelja istaknula je kako se ovim zakonskim Prijedlogom usklađuje 
zakonodavstvo Republike Hrvatske s zakonodavstvom Europske unije. 
 Obrazlažući važnost donošenja ovoga zakonskog Prijedloga predstavnica predlagatelja  
naglasila je kako se ovim Prijedlogom  zakonom jasnije  određuje  koliko puta učenik srednje 
škole može upisati isti razred, te koliko puta to pravo može koristiti tijekom srednjeg 
obrazovanja. Isto tako, navela je da će se ovim  Zakonom jasnije propisati obveze, te 
postupci vezani uz pohađanje, odnosno prestanak pohađanja izbornog predmeta, te obveza 
utvrđivanja jezičnih kompetencija na stranom jeziku koji učenik želi učiti kao prvi strani jezik, 
ako u školi u koju se preselio nema mogućnosti nastavka učenja prvog stranog jezika.  
 
Također, ovim Zakonom produljuje rok za donošenje školskog kurikuluma do 30. rujna tekuće 
godine. Isto tako, navela je  da se  ovim Zakonom po prvi puta propisuju slučajevi u kojima odgojno-
obrazovni rad iznimno može trajati kraće od vremena propisanog Zakonom.  
 
Osim što će se ovim zakonom Prijedlogom jasnije definirati organizacija rada osnovne škole s 
obzirom na ustroj kombiniranog razrednog odjela, istim će se  jasnije definirati pravo učitelja, 
nastavnika, roditelja i učenika, na način da mogu izravno utjecati na odredbe kućnog reda škole i 
etičkog kodeksa škole. Naime, ovim će se Zakonom na drukčiji način definirati pedagoške mjere, a 
kriteriji za izricanje pedagoških mjera bit će propisani podzakonskim aktom. Isto tako navela je kako 
je izmjenama i dopunama Zakona iz 2012. godine ukinuto zaključivanje ocjena na polugodištu, no i 
dalje je ostala zakonska obveza odgojno-obrazovnih radnika prema kojoj su na kraju prvog 
polugodišta bili dužni izraditi pisano izvješće o postignutom uspjehu iz nastavnih predmeta i o 
vladanju. S tim u vezi, ovim zakonom i dalje ostaje obveza obavješćivanja o ostvarenim rezultatima 
učenika na kraju prvog polugodišta, međutim o načinu na koji će se to ostvarivati odlučuje škola. 
Jednako tako, Zakonom je propisano tko tijekom nastavne godine na osnovi praćenja i vrednovanja 
utvrđuje zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta, a tko ocjenu iz vladanja. U vezi s navedenim, ovim 
će se zakonom jasnije propisati postupak utvrđivanja zaključne ocjene iz nastavnog predmeta, 
odnosno zaključne ocjene iz vladanja na kraju nastavne godine.  

Budući da važećim Zakonom nije na jasan način propisano tko sve može u osnovnoj školi obavljati 
poslove učitelja predmetne nastave, ovim će se Zakonom na jasniji način propisati tko sve i u kojim 
slučajevima može u osnovnoj školi obavljati poslove učitelja Stoga se ovim Zakonom jasno propisuje 
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obveza otkazivanja ugovora o radu radnicima školskih ustanova koji su pravomoćno osuđeni za 
kaznena djela koja su propisana kao zapreka za rad u školskim ustanovama.  

Također, ovim su Zakonom na jasniji način propisani uvjeti te studij odgovarajuće vrste koji mora 
završiti osoba koja se natječe za mjesto ravnatelja, kao i ostali uvjeti. Jednako tako, propisano je u 
kojim se slučajevima imenuje vršitelj dužnosti ravnatelja, tko može biti imenovan za vršitelja 
dužnosti ravnatelja, te prava i dužnosti osobe koja je imenovana vršiteljem dužnosti ravnatelja.  

U raspravi članovi Odbora većinom glasova  podržali su donošenje navedenog Zakona. Naime, 
većinsko je stajalište  da će donošenje izmjena i dopuna Zakona uvesti red u odgojno obrazovni 
sustav u Republici Hrvatskoj. Na tragu toga pozitivnim  su ocijenjena zakonska rješenja kojima se 
poboljšava status /ugled učitelja, odnosno rješenja kojima se preciznije definiraju prava učitelja, 
nastavnika i učenika. Isto tako, podržana su rješenja koja pobliže definiraju izricanje pedagoških 
mjera kao i uvođenje predmetne nastave. 

Shodno tome, zauzeto je stajalište kako je ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona na istom 
tragu kao i nedavno prihvaćena Strategija odgoja i obrazovanja – podizanja razine ugleda 
učitelja, odnosno učiteljica. Neki alati koji mogu poslužiti u toj namjeri, a predloženi su ovim 
Zakonom, su provođenje odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana za učenike, 
zaključivanje zaključne ocjene i dopunski rad na kraju nastavne godine. 
 
Zbog velikih razlika u statusu i stupnju obrazovanja učitelja i nastavnika, valja oprezno pristupiti 
konačnom formuliranju definicije osoba koje mogu obavljati poslove učitelja predmetne nastave. 

Tema rasprave bila  je i stručna sprema odnosno uvjeti  koje mora ispunjavati osoba koja su  se 
imenuje za  ravnatelja školske ustanove, točnije odredbe članka 33. Prijedloga. Također, članove 
Odbora zanimalo je da li će implementacija ovog zakonskog Prijedloga ukloniti prepreke koje  se u 
zadnje vrijeme pojavljivale u postupcima upisivanja učenika u srednjoškolske ustanove. Naime 
članovi Odbora smatraju da se postojeća zakonska rješenja u navedenom postupanju nisu pokazala 
dovoljno kvalitetnim rješenjem.  

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora većinom glasova  (9 ZA 1 SUZDRŽAN) 
odlučio predložiti Hrvatskome saboru  d o n o š e nj e 

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I 
SREDNJOJ ŠKOLI 

Uz sljedeći amandman: 
 
AMANDMAN na članak 23. 
 
Iza članka 23. dodaje se članak 23 a.  koji glasi: 
 
U članku 89.  iza stavka 8. dodaje se 9. stavak koji glasi: 
„(9) za svoj rad Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje odgovorno je Hrvatskom saboru kojem 
najmanje jednom godišnje podnosi  Izvješće o svome radu .“ 
 
Obrazloženje: 
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Predloženim amandmanom dopunjuje se  članak 89. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi kojim se normira obveza podnošenja godišnjeg Izvješća o radu  Nacionalnog vijeća za 
odgoj i obrazovanje Hrvatskome saboru. 
 
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora  određen je izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić, 
predsjednik Odbora, a u slučaju njegove odsutnosti mr. Jasen Mesić, potpredsjednik Odbora 
odnosno Dunja Špoljar članica  Odbora.                                                                                       
  
 

PREDSJEDNIK 
 

Izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić 
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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

 

objavljuje 

 

JAVNI  POZIV 

 

za prijavu kandidata za člana Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje 

iz reda sveučilišnih profesora i znanstvenika 

 

 

 

 

1. Sukladno članku 89. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(Narodne novine, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 

86/2012 i 94/2013), Vlada Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv radi 

prikupljanja prijava kandidata za člana Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje iz 

reda sveučilišnih profesora i znanstvenika. 

 

2. Za člana Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje iz reda sveučilišnih profesora i 

znanstvenika ne može se imenovati državni dužnosnik. 

 

3. Mandat člana Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje iz reda sveučilišnih 

profesora i znanstvenika traje do isteka mandata razriješenog člana. 

 

4. Na temelju prispjelih prijava na ovaj Javni poziv, Vlada Republike Hrvatske predložit 

će Hrvatskome saboru imenovanje člana Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje iz 

reda sveučilišnih profesora i znanstvenika. 

 

5. Prijave kandidata za člana Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje iz reda 

sveučilišnih profesora i znanstvenika, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o 

ispunjavanju uvjeta iz ovoga Javnog poziva, podnose se u pisanom obliku i u 

zatvorenoj omotnici u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću 

adresu:  

 

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 

10 000 Zagreb, Donje Svetice 38 

 

s naznakom: "Prijava kandidata za člana Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje iz 

reda sveučilišnih profesora i znanstvenika". 

 

 

KLASA: 602-01/14-01/00522 

URBROJ: 533-26-14-0002 

Zagreb, 3. listopada 2014. 
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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

 

objavljuje 

 

JAVNI  POZIV 

 

za prijavu kandidata za članove Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje  

 

 

1. Sukladno članku 89. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(Narodne novine, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 

86/2012 i 94/2013), Vlada Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv radi 

prikupljanja prijava kandidata za članove Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje.   

 

2. Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje ima predsjednika i četrnaest članova, i to: 

šest članova iz reda sveučilišnih profesora i znanstvenika, šest članova iz reda 

odgojno-obrazovnih radnika iz sustava predškolskog, osnovnoškolskog i 

srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te dva člana izvan sustava odgoja i 

obrazovanja. Hrvatski sabor svake dvije godine imenuje po sedam članova 

Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje.  

 

3. Za člana Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje ne može se imenovati državni 

dužnosnik. 

 

4. Na temelju prispjelih prijava na ovaj Javni poziv, Vlada Republike Hrvatske predložit 

će Hrvatskome saboru imenovanje sedam članova Nacionalnog vijeća za odgoj i 

obrazovanje i to: dva člana iz reda sveučilišnih profesora i znanstvenika, četiri člana 

iz reda odgojno-obrazovnih radnika iz sustava predškolskog, osnovnoškolskog i 

srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te jednog člana izvan sustava odgoja i 

obrazovanja. 

 

5. Prijave kandidata za članove Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, uz koje je 

obvezno priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovoga Javnog poziva, 

podnose se u pisanom obliku i u zatvorenoj omotnici u roku 15 dana od dana objave 

Javnog poziva, na sljedeću adresu:  

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 

10 000 Zagreb, Donje Svetice 38 

 

s naznakom: „Prijava kandidata za članove Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje“ 

 

 

KLASA: 021-01/14-02/00023 

URBROJ: 533-26-14-0002 

Zagreb, 12. prosinca 2014. 

 



IZVJEŠĆE / 2014. - Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje  

___________________________________________________________________  46  od  61 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Privitak 4. -  SJEDNICE  NVOO-a  
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Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje 
 
 

SAŽETAK  10.  SJEDNICE  od 23. siječnja 2014. 
 
 
Dana 23. siječnja 2014. godine s početkom u 11:00 sati održana je deseta sjednica Nacionalnog 
vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 
38, Zagreb. 
 
Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a.  
 
Na sjednici se raspravljalo o zaprimljenom Zahtjevu gospodina Ladislava Račića, osnivača i vlasnika 
„Rok akademije“, neprofitne ustanove – Učilišta za popularnu i jazz glazbu u Zagrebu, u kojem 
predlaže NVOO-u da u funkciji predlagatelja pokrene hitan postupak izmjene članka 6. stavka 2. 
Zakona o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine, br. 130/2011.). Također, raspravljalo se o 
Pozivu Europske komisije na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+, novi program 
Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. – 2020. godine, te 
potrebi poticanja čelnika odgojno-obrazovnih ustanova da se aktivno uključe u prijavu ovih 
programa i iskoriste šansu koja im se ovim natječajem pruža. 
 
 
Zaključci: 

 

 Zapisnik devete sjednice, plenarnog dijela i dijela vođenom putem elektroničke pošte 
jednoglasno je usvojen, kao i sažeti prikaz iste sjednice za mrežne stranice NVOO-a. 
 

 Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 

 Uz puno uvažavanje individualnih obraćanja pojedinaca, NVOO ne može se postavljati kao 
arbitar u pojedinačnim predstavkama bez obzira na njenu važnost na pojedinačnoj razini. 
Stoga, NVOO nije u mogućnosti biti predlagateljem izmjena predmetnog zakona prema 
Zahtjevu gospodina Ladislava Račića. NVOO će se mišljenjem očitovati o spomenutom 
Zahtjevu. Također, može donijeti mišljenje o zakonskim regulativama u odgojno-
obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, zagovarati pluralizam obrazovanja, fleksibilnost 
obrazovnog sustava koji jamči postizanje kompetencija. 
 

 Na prijedlog predsjednice NVOO-a dogovoreno da članica Višnjić Jevtić, koja je obrazložila 
Poziv Europske komisije na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+, u suradnji s 
članovima NVOO-a koji su sudjelovali u raspravi, doradi Preporuku NVOO-a za prijavu na 
programe Erasmus+, te svim članovima dostavi na mišljenje putem elektroničke pošte. 
Dorađenu Preporuku poslati nadležnim institucijama, odgojno-obrazovnim ustanovama  i 
javnim medijima. 
 

 Sljedeće sjednice održati: 
- 20. veljače 2014. godine u 11:00 sati – raspraviti Nacrt Izvješća NVOO-a o prvoj godini rada 
- 20. ožujka 2014. godine u 11:00 sati – usvojiti Izvješće NVOO-a o prvoj godini rada 

 

http://www.mobilnost.hr/prilozi/05_1387793276_AMPEU_Poziv_podnosenje_prijedloga_ERA+2014.pdf
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Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje 
 
 

SAŽETAK  11.  SJEDNICE  od 6. ožujka 2014. 
 
 
Dana 6. ožujka 2014. godine s početkom u 11:00 sati održana je 11. sjednica Nacionalnog vijeća za 
odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb. 

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Na sjednici su nazočili: 
prof. dr. sc. Saša Zelenika, zamjenik ministra, Ankica Nježić, prof., pomoćnica ministra, Sabina 
Glasovac, prof., pomoćnica ministra, Zdenka Čukelj, prof., načelnica (prisutna na 5. točki dnevnog 
reda). 
Na sjednici se raspravljalo o Nacrtu Izvješća Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje –  1. godište, s 
posebnim naglaskom na poteškoće u radu NVOO-a u prvoj godini mandata, aktivnostima za njihovo 
uklanjanje, te daljnjem radu NVOO-a. Raspravljalo se i o Nacrtu Pravilnika o tjednim radnim 
obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, za kojeg je Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta  otvorilo javnu raspravu, a NVOO ocijenilo da se radi o značajnom i osjetljivom 
dokumentu kojim se uređuju temeljna radna prava i obveze stručnjaka u osnovnoj školi i koji svojim 
učincima značajno utječu na egzistenciju svih na koje se to odnosi. 
 
Zaključci: 

 

 Zapisnik 10. sjednice kao i sažeti prikaz iste sjednice za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno 
su usvojeni. 
 

 Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 

 U raspravi je Nacrt Izvješća Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje –  1. godište 
ocijenjeno dobrim i korektnim uz potrebu dopune daljnjih aktivnosti NVOO-a, s posebnim 
naglaskom na NVOO kao strateškog tijela koje preuzima nadležnosti i ulogu aktivnog 
čimbenika pozitivnih promjena zacrtanih u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije. 
Predsjednica NVOO-a zamolila je da se primjedbe i prijedlozi izneseni u raspravi dostave e-
poštom, kako bi se Nacrt Izvješća doradio sukladno istima i pripremio za iduću sjednicu. 
 

 NVOO zaključio je potrebnim donošenje Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i 
stručnih suradnika u osnovnoj školi, jer se radi o važnom podzakonskom aktu kojim se 
pridonosi podizanju kvalitete odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi. NVOO u raspravi je 
podsjetio na činjenicu da učitelji i stručni suradnici imaju ključnu ulogu u procesima učenja i 
poučavanja, te da je uređenje njihovih radnih obveza važna pretpostavka za stvaranje 
okruženja u kojem će učenici dobiti najkvalitetniju odgojno-obrazovnu podršku. Također, 
NVOO je ukazao na određene manjkavosti u predloženom Nacrtu Pravilniku o kojima valja 
voditi računa prilikom oblikovanja dokumenta u konačnici. Primjedbe i prijedloge kao Prilog 
javnoj raspravi uz Nacrt Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u 
osnovnoj školi, dostaviti predlagatelju, tj. Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. 

 

 



IZVJEŠĆE / 2014. - Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje  

___________________________________________________________________  49  od  61 

 

 
 

 

 
 
Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje 
 
 
 

SAŽETAK  12.  SJEDNICE  od 3. travnja 2014. 
 
 
Dana 3. travnja 2014. godine s početkom u 11:00 sati održana je 12. sjednica Nacionalnog vijeća za 
odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb. 
Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Na sjednici su nazočili: 
Sabina Glasovac, prof., pomoćnica ministra za odgoj i obrazovanje i Michelle Braš Roth, prof., 
voditeljica PISA centra i nacionalna projekt menadžerica, NCVVO. 

 
Na dnevnom redu sjednice bilo je usvajanje Izvješća Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje –  1. 
godište i izlaganje gđe Michelle Braš Roth na temu: PISA pokazatelji kompetencija hrvatskih 
petnaestogodišnjaka, te rasprava o istome. 
 
 
Zaključci: 

 

 Zapisnik 11. sjednice kao i sažeti prikaz iste sjednice za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno 
su usvojeni. 
 

 Predloženi i izmijenjeni na sjednici dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 

 Izvješće - 1. godište Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje /od imenovanja 14. prosinca 
2012. do 7. veljače 2014./ jednoglasno je usvojeno te se treba dostaviti Hrvatskom saboru. 
Predsjednica NVOO-a Izvješće će prezentirati u Hrvatskom saboru, a o terminu prezentacije 
članovi će biti obaviješteni. 
 

 Budući da rezultati PISA testiranja pokazuju da su učenici 15-godišnjaci u Republici Hrvatskoj 
vrlo loše rangirani te da nema nikakvih ili vrlo malih pomaka u odnosu na ranija testiranja, u 
raspravi je naglašena potreba i upućen apel da se rezultati PISA istraživanja konačno počnu 
primjenjivati za vođenje obrazovne politike i donošenje političkih odluka u odgojno-
obrazovnom sustavu. 

 

 Dogovoreni  termini za sljedeće dvije sjednice:  
 8. svibnja 2014. godine – trinaesta sjednica  
 18. lipnja 2014. godine – četrnaesta sjednica  
 Obje će se održati s početkom u 11:00 sati.  

 
  

 

 

 

 
 
 



IZVJEŠĆE / 2014. - Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje  

___________________________________________________________________  50  od  61 

 

 
 

 
 
 

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje 
 
 

SAŽETAK  13.  SJEDNICE  od 8. svibnja 2014. 
 
 
Dana 8. svibnja 2014. godine s početkom u 11:00 sati održana je 13. sjednica Nacionalnog vijeća za 

odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb. 

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Sjednici su nazočili: 

Ankica Nježić, prof., pomoćnica ministra, prof. dr. sc. Vedrana Spajić Vrkaš i Monika Rajković, prof. 

(prisutne na 3. točki dnevnog reda). 

 

Na sjednici su prof. dr. sc. Vedrana Spajić Vrkaš i članica Eli Pijaca Plavšić prezentirale Nacrt 

Nastavnog plana i programa Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednju školu u 

Republici Hrvatskoj, dokument čijim se uvođenjem u škole omogućuje razvoj građanskih 

kompetencija te odgoj i obrazovanje učenika za aktivno i demokratsko građanstvo, kao preduvjet za 

razvoj demokratskog društva. O istom se na sjednici raspravljalo. 

 

Predsjednica NVOO-a prof. dr. sc. Jasna Krstović, izvijestila je o Nacrtu Nacionalnog kurikuluma za 

rani i predškolski odgoj i obrazovanje, o prvom dokumentu koji cjelovito uređuje rani i predškolski 

odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj. 

 
Zaključci: 

 

 Zapisnik 12. sjednice kao i sažeti prikaz iste sjednice za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno 

su usvojeni. 

 Predloženi i izmijenjeni na sjednici dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 Do iduće sjednice NVOO-a, 18. lipnja 2014. godine, primjedbe i prijedloge o Nacrtu 

Nastavnog plana i programa Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednju školu u 

Republici Hrvatskoj, o kojem se na sjednici raspravljalo temeljem zamolbe Ministarstva 

znanosti, obrazovanja i sporta, a koji je i na javnoj raspravi na mrežnoj stranici 

(http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13152&sec=1933 ) putem e-pošte dostaviti članici 

Eli Pijaca Plavšić do 1. lipnja 2014. godine, koja će napisati Nacrt mišljenja NVOO-a o 

spomenutom Nacrtu Nastavnog plana kao podlogu za raspravu i usvajanje na sjednici 18. 

lipnja 2014. godine. 

 Nacrt Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, već je izrađen te se 

očekuje njegova objava za javnu raspravu na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i sporta. Nacrt mišljenja NVOO-a o Nacrtu Nacionalnog kurikuluma napisala bi 

predsjednica Jasna Krstović te svim članovima e-poštom dostavila na očitovanje. E-diskusija 

bi se vodila do sjednice 18. lipnja 2014. na kojoj bi se donijelo mišljenje NVOO-a o Nacrtu 

Nacionalnog kurikuluma. 

 Iduća 14. sjednica NVOO-a je 18. lipnja 2014. u 11:00 sati, a predložen je i termin za 15. 

sjednicu 3. srpnja 2014. u 11:00 sati.  

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13152&sec=1933
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Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje 
 
 

SAŽETAK  14.  SJEDNICE  od 18. lipnja 2014. 
 
 
Dana 18. lipnja 2014. godine s početkom u 11:00 sati održana je 14. sjednica Nacionalnog vijeća za 

odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb. 

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Sjednici je nazočila 

Ankica Nježić, prof., pomoćnica ministra. 

Na sjednici su donesena tri Mišljenja NVOO-a, imenovani su izvjestitelji za iduću sjednicu te je 

razmotrena zamolba člana Davora Škrleca za prijevremeno razrješenje na osobni zahtjev. 

 

 
Zaključci: 

 

 Zapisnik 12. sjednice kao i sažeti prikaz iste sjednice za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno 

su usvojeni. 

 Predloženi dnevni red sjednice, nadopunjen točkom Prijevremeno razrješenje na osobni 
zahtjev člana prof. dr. sc. Davora Škrlca, a zbog odlaska na novu dužnost u Europski 
parlament, jednoglasno je usvojen. 

 Mišljenje o Nacrtu Nastavnog plana i programa Građanskog odgoja i obrazovanja za 
osnovnu i srednju školu, jednoglasno je usvojeno uz potrebu manje dorade teksta sukladno 
diskusiji na sjednici, a koju će odmah uraditi članica Dubravka Miljković. Dorađeno Mišljenje 
dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. 

 Na tekst Mišljenja o Nacrtu Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj, kojeg je 
predložila predsjednica NVOO-a, a o kojem se od zadnje sjednice NVOO-a vodila e-diskusija, 
nije bilo primjedbi te je jednoglasno usvojeno i potrebno ga je dostaviti Ministarstvu 
znanosti, obrazovanja i sporta. 

 S predloženim tekstom i obrazloženjem dokumenta, kojeg je napisala predsjednica NVOO-a  
svi su se složili i donijeli jednoglasan zaključak da se tekst Mišljenja Nacionalnog vijeća za 
odgoj i obrazovanje o potrebi intenziviranja aktivnosti tijela obrazovne politike u donošenju 
Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, bez obrazloženja odmah dostavi javnim 
medijima i nadležnim institucijama. 

 Svi su se složili s prijedlogom predsjednice NVOO-a da član Petar Bezinović i član Tomislav 
Reškovac pripreme nacrt Mišljenja NVOO-a, kao podlogu za raspravu na idućoj sjednici, o 
Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o osnovnoškolskom 
odgoju i obrazovanju i o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga 
Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju. 

 Sukladno članku 5. Poslovnika o radu potvrđena je valjanost razloga za prijevremenim 
razrješenjem na osobni zahtjev člana Davora Škrleca te potreba za pokretanjem daljnje 
procedure. 

  Iduća sjednica je 3. srpnja 2014. u 11:00 sati, a na sjednicu pozvati novog ministra prof. dr. 
sc. Vedrana Mornara kako bi se upoznali s planiranim aktivnostima njegova resora.  
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Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje 
 
 

SAŽETAK  15.  SJEDNICE  od 3. srpnja 2014. 
 
Dana 3. srpnja 2014. godine s početkom u 11:00 sati održana je petnaesta sjednica Nacionalnog 
vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (Ministarstvo), 
Donje Svetice 38, Zagreb. 
 

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a.  
 
Na dnevnom redu sjednice bilo je izlaganje gđe Michelle Braš Roth na temu: TALIS, 2013 – glas 
učitelja te rasprava o istome u kojoj je istaknuto da bi obrazovna politika trebala polučiti pouku iz 
rezultata istraživanja.  
 
Također, bila je i rasprava uz donošenje mišljenja o savjetovanju o Nacrtu prijedloga iskaza o 
procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju  i Nacrtu 
prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o srednjoškolskom odgoju i 
obrazovanju o kojima je Ministarstvo započelo 6. lipnja 2014. godine postupak savjetovanja. NVOO 
je u raspravi izrazio zadovoljstvo što se oba dokumenta, i u analizi problema i u naznakama mogućih 
rješenja, u velikoj mjeri oslanjaju na Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije. Ukazano je da 
razlozi za donošenje dvaju zasebnih zakona, od kojih bi jedan trebao regulirati osnovnoškolski, a 
drugi srednjoškolski odgojno-obrazovni sustav niti u jednom od navedenih Nacrta nisu eksplicirani 
stoga je potrebno dodatno kvalitativno obrazložiti razloge takvog zakonskog rješenja. U raspravi je 
ukazano i na svojevrsnu terminološku nedorađenost kao npr. „nacionalni kurikulum, nastavni plan i 
program/kurikulum“.  
 

Na sjednici je spomenuto i pitanje donošenja i realizacije Strategije obrazovanja, znanosti i 
tehnologije te financijske pismenosti učenika u Republici Hrvatskoj.  
 
Zaključci: 

 

 Zapisnik 14. sjednice kao i sažeti prikaz iste sjednice za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno 

su usvojeni. 

 

 Predloženi dnevni red sjednice jednoglasno je usvojen. 
 

 Tekst Mišljenja o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o 
osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju i o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka 
Nacrta prijedloga Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, kojeg su kao podlogu za 
raspravu na sjednici pripremili članovi Tomislav Reškovac i Petar Bezinović, jednoglasno je 
prihvaćen uz potrebu manje dorade sukladno raspravi. Dogovoreno da Mišljenje doradi član 
Tomislav Reškovac. Dorađeno Mišljenje dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 
kao očitovanje NVOO-a na otvoreno savjetovanje o navedenim Nacrtima. 
 

  Za sljedeću sjednicu predložen i dogovoren termin u srijedu, 24. rujna 2014. godine u 11:00 
sati, a na sjednicu pozvati novog ministra prof. dr. sc. Vedrana Mornara kako bi se upoznali s 
planiranim aktivnostima njegova resora, a koje su nadležnosti NVOO-a. 
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Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje 
 
 

SAŽETAK  16.  SJEDNICE  od  24. rujna 2014. 
 
Dana 24. rujna 2014. godine s početkom u 11:00 sati održana je šesnaesta sjednica Nacionalnog 
vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS), Donje 
Svetice 38, Zagreb. 
 

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Pored članova NVOO-a 
na sjednici su nazočili: ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar, njegovi 
pomoćnici prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, Staša Skenžić, prof. i Sabina Glasovac, prof. te izvjestiteljice 
mr. sc. Ana Tecilazić Goršić, MZOS i dr. sc. Jasminka Buljan Culej, NCVVO. 
 
U uvodnom dijelu sjednice ministar Mornar upoznao je NVOO s tri prioritetne aktivnosti 
predtercijarnog odgoja i obrazovanja na kojima namjerava raditi, za koje traži mišljenje i suradnju 
NVOO-a, a to su:  

 pokrenuti kurikularnu reformu  
 napraviti izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
 započeti s provođenjem ispita vanjskog vrednovanja kojima bi se procjenjivao razvoj ključnih 

kompetencija učenika u višim razredima osnovne škole. 
NVOO je, kao stručno i strateško tijelo, također izrazio spremnost i želju za suradnju u svim 
aktivnostima vezanim za predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski sustav odgoja i obrazovanja. 
 
Dnevni red sjednice: 

1. Usvajanje zapisnika petnaeste sjednice  
2. Usvajanje dnevnog reda 
3. Obavijesti predsjednice NVOO-a 
4. Izlaganje i rasprava o nacionalnim smjernicama i standardima za inicijalno obrazovanje 

nastavnika u školama - izvjestiteljica Ana Goršić, načelnica Sektora za razvoj visokog 
obrazovanja, Uprava za visoko obrazovanje, MZOS 

5. Prezentacija osnovnih smjernica rada Standing Group of Indicators and Benchmarks (SGIB) s 
temeljnim preporukama za Hrvatsku - izvjestiteljica dr. sc. Jasminka Buljan Culej, načelnica 
istraživačko - razvojnog odjela, NCVVO, predstavnica RH u odboru SGIB-a 

6. Mišljenje NVOO-a o opravdanosti osnivanja studijskog programa novog integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij s usmjerenjima (primarnog 
obrazovanja, hrvatskog jezika, informatike, likovne kulture, njemačkog jezika i engleskog 
jezika), Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

7. Razno 
 

Zaključci: 
 
Ad 1.) Zapisnik 15. sjednice kao i sažeti prikaz iste sjednice za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno 
 su usvojeni. 
 
Ad 2.) Predloženi dnevni red sjednice jednoglasno je usvojen.  
 
Ad 5.)  Nakon izlaganja uočeno je da mnogi podaci koje MZOS šalje u Eurydice, jedinstveni izvor 
 podataka o obrazovanju u Europi, nisu ažurirani stoga rezultati istraživanja ne odgovaraju 
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 realnom stanju u odgojno-obrazovnom sustavu. Ukazalo se na potrebu kontinuiranog 
 ažuriranja podataka od strane MZOS-a. 

 
Ad 6.)  Tekst Mišljenja NVOO-a o opravdanosti osnivanja integriranog preddiplomskog i diplomskog 
 sveučilišnog studija Učiteljski studij s usmjerenjima Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u 
 Zagrebu, koji je pripremila predsjednica NVOO-a prihvaćen je uz nadopunu preporuka: 
 c) „da se po ovom pitanju rasprave i usuglase mišljenja učiteljskih, filozofskih, prirodoslovno-
 matematičkih i drugih fakulteta koji su do sada osposobljavali neke od ovih kadrova“ i  

d) „da se van snage stavi Pravilnik o dopuni pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-
 psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne 
novine, br. 56/2001.)“. 
 

Ad 7.)  Zbog činjenice da je MZOS otvorio javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i 
 dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, koja traje do 4. 
 listopada 2014. godine, a iz razloga što je ministar Mornar pozvao NVOO da se očituje na 
 navedeni Nacrt prijedloga Zakona te dostavi svoje primjedbe i prijedloge u roku javne 
 rasprave, dogovoren je termin za izvanrednu 17. sjednicu NVOO-a 1. listopada 2014. u 12:30 
 sati na kojoj bi navedeni dokument javne rasprave bio točka dnevnog reda sjednice. 
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Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje 
 
 

SAŽETAK  17.  SJEDNICE  od  23. listopada 2014. 
 
Dana 23. listopada 2014. godine s početkom u 11:00 sati održana je 17. sjednica Nacionalnog vijeća 
za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, 
Zagreb. 
 

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Pored članova NVOO-a  
sjednici je nazočio i prof. dr. sc. Vedran Mornar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta te prof. dr. 
sc. Neven Budak, savjetnik za znanost predsjednika Vlade RH i koordinator za izradu Strategije 
obrazovanja, znanosti i tehnologije. 
 
Dnevni red sjednice: 

1. Usvajanje zapisnika 16. sjednice  
2. Usvajanje dnevnog reda 
3. Obavijesti o aktivnostima vezanim za Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije – 

izvjestitelj prof. dr. sc. Neven Budak  
4. Otvaranje rasprave za donošenje Mišljenja NVOO-a o navodima iz prijedloga za pokretanje 

postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o obveznim udžbenicima i 
pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (Narodne novine, broj 104/13.) Udruge 
Nastavnici organizirano iz Zagreba - izvjestiteljica prof. dr. sc. Jasna Krstović 

5. Otvaranje rasprave za donošenje Mišljenja NVOO-a o navodima iz prijedloga za pokretanje 
postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Udžbeničkog standarda (Narodne 
novine, broj 65/13.) Udruge Nastavnici organizirano i Nataše Bašić Kosić iz Zagreba - 
izvjestiteljica prof. dr. sc. Jasna Krstović  

6. Otvaranje rasprave i (za) donošenje Mišljenja NVOO-a o procjeni razvoja ključnih 
kompetencija (ispita vanjskog vrednovanja) u višim razredima osnovne škole – izvjestitelj 
prof. dr. sc. Nikola Pastuović 

7. Otvaranje rasprave o redefiniranju položaja i uloge NVOO-a i donošenje hodograma 
aktivnosti 

8. Obavijesti predsjednice NVOO-a 
9. Razno 

 
Zaključci: 
 
Ad 1.) Zapisnik 16. sjednice kao i sažeti prikaz iste sjednice za mrežne stranice NVOO-a usvojeni su s 

11 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“. (Suzdržan je bio član koji nije nazočio 16. 
 sjednici NVOO-a.) 

 
Ad 2.) Predloženi i izmijenjeni na sjednici dnevni red jednoglasno je usvojen.  
 
Ad 3.)  Iskazana je obostrana želja i potreba za suradnjom Stručnog povjerenstva Vlade RH koje će 
 pratiti provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i NVOO-a koje daje podršku 
 provođenju kurikularne reforme u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske. 
 
Ad 4.) i Ad 5.) Glasovalo se o prijedlogu predsjednice NVOO-a da se o oba predmeta Ustavnog suda
 Mišljenje NVOO-a o navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s 
 Ustavom i zakonom Pravilnika o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim 
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 sredstvima (Narodne novine, broj 104/13.) Udruge Nastavnici organizirano iz Zagreba te o 
 navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom 
 Udžbeničkog standarda (Narodne novine, broj 65/13.) Udruge Nastavnici organizirano i 
 Nataše Bašić Kosić iz Zagreba napravi na temelju diskusije na sjednici te o istom glasuje 
 na idućoj sjednici. Prijedlog je usvojen s 10 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“. 
 
Ad 6.) Predsjednica NVOO-a predložila da se zapisnik ove sjednice odmah dostavi svima, kako bi se 
 na osnovi pažljive analize zapisnika, ove točke dnevnog red, provela i e-diskusija. Također 
 predložila je da zajedno s članom Nikolom Pastuovićem napiše tekst Mišljenja NVOO-a o 
 procjeni razvoja ključnih kompetencija (ispita vanjskog vrednovanja) u višim razredima 
 osnovne škole, koji bi se dostavio svima na e-glasovanje te Ministarstvu znanosti, 
 obrazovanja i sporta. S  prijedlogom su se svi složili. 
 
Ad 7.) Nacrt hodograma aktivnosti te izmjene i dopune Poslovnika o radu NVOO-a za iduću 
 sjednicu pripremit će predsjednica NVOO-a. 
 
Ad 8.)  Dogovoren je termin za 18. sjednicu NVOO-a 27. studenoga 2014. u 11:00 sati. 
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Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje 
 
 

SAŽETAK  18.  SJEDNICE  od  27. studenoga 2014. 
 
Dana 27. studenoga 2014. godine s početkom u 11:00 sati održana je 18. sjednica Nacionalnog vijeća 
za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, 
Zagreb. 
 

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Pored članova NVOO-a  
sjednici je nazočio i Staša Skenžić, prof., pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta.  
 
Dnevni red sjednice: 

1. Usvajanje zapisnika 17. sjednice  
2. Usvajanje dnevnog reda 
3. Obavijesti predsjednice NVOO-a 
4. Donošenje Mišljenja NVOO-a o navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu 

suglasnosti s Ustavom i Zakonom Pravilnika o obveznim udžbenicima i pripadajućim 
dopunskim nastavnim sredstvima (Narodne novine, broj 104/13.) Udruge Nastavnici 
organizirano iz Zagreba  

5. Donošenje Mišljenja NVOO-a o navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom i Zakonom Udžbeničkog standarda (Narodne novine, broj 65/13.) 
Udruge Nastavnici organizirano i Nataše Bašić Kosić iz Zagreba  

6. Donošenje Mišljenja NVOO-a o procjeni razvoja ključnih kompetencija (ispita vanjskog 
vrednovanja) u višim razredima osnovne škole  

7. Rasprava o redefiniranju položaja i uloge NVOO-a  
8. Rasprava i usvajanje prijedloga financijskog plana NVOO-a za 2015. godinu 
9. Razno 

 
Zaključci: 
 
Ad 1.) Zapisnik 17. sjednice, kao i sažeti prikaz iste sjednice za mrežne stranice NVOO-a 

jednoglasno su usvojeni. 
 
Ad 2.) Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.  
 
Ad 3.)  Predsjednica NVOO-a je obavijestila da je Izvješće NVOO-a za prvu godinu mandata (2013.) 
 jednoglasno dobilo podršku na 49. sjednici Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu 
 Hrvatskog sabora, održanoj 19. studenoga 2014. godine. 
 
Ad 4.) i Ad 5.) Mišljenje NVOO-a o navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu 
 suglasnosti s Ustavom i Zakonom Pravilnika o obveznim udžbenicima i pripadajućim 
 dopunskim nastavnim sredstvima (Narodne novine, broj 104/13.) Udruge Nastavnici 
 organizirano iz  Zagreba te 

Mišljenje NVOO-a o navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s 
 Ustavom i Zakonom Udžbeničkog standarda (Narodne novine, broj 65/13.) Udruge 
Nastavnici organizirano i Nataše Bašić Kosić iz Zagreba jednoglasno su usvojena te će se kao 
odgovor dostaviti Ustavnom sudu.  
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Ad 6.) Mišljenje NVOO-a o procjeni razvoja ključnih kompetencija (ispita vanjskog vrednovanja) u 
 višim razredima osnovne škole, uz malu  izmjenu, jednoglasno je usvojeno te će se dostaviti 
 prof. dr. sc. Vedranu Mornaru, ministru znanosti, obrazovanja i sporta, koji je isto zatražio.  
 
Ad 7.) Rasprava o redefiniranju položaja i uloge NVOO-a nastavit će se i na idućoj sjednici NVOO-a. 
 
Ad 8.)  Predstavljeni financijski plan NVOO-a za 2015. godinu jednoglasno je prihvaćen. 
 
Ad 9.)   Dogovoren je termin za iduću sjednicu NVOO-a u četvrtak, 18. prosinca 2014. u 11:00 sati. 
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Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje 
 
 

SAŽETAK  19.  SJEDNICE  od  18. prosinca 2014. 
 
Dana 18. prosinca 2014. godine s početkom u 11:00 sati održana je 19. sjednica Nacionalnog vijeća 
za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, 
Zagreb. 
 

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Pored članova NVOO-a  
sjednici su nazočili: Staša Skenžić, prof., pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta te 
izvjestitelj prof. dr. sc. Neven Budak, predsjednik Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu 
Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području 
obrazovanja i znanosti. 
 
Dnevni red sjednice: 
 

1. Usvajanje zapisnika 18. sjednice  
2. Usvajanje dnevnog reda 
3. Obavijesti predsjednice NVOO-a 
4. Informacija o radu Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, 

znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i 
znanosti – izvjestitelji, prof. dr. sc. Neven Budak, predsjednik Povjerenstva i suradnici 

5. Razno 
 
 

Zaključci: 
 
Ad 1.) Zapisnik 18. sjednice, kao i sažeti prikaz iste sjednice za mrežne stranice NVOO-a 

jednoglasno su usvojeni. 
 
Ad 2.) Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.  
 
Ad 3.)  Predsjednica NVOO-a je obavijestila da je u Hrvatskom saboru razriješen, na osobni zahtjev, 
 dosadašnji člana NVOO-a Davor Škrlec, a imenovan novi član NVOO-a Boris Jokić.  
 
Ad 5.)  

 Dogovoreno da će predsjednica NVOO-a napisati očitovanje NVOO-a povodom znatne 
neujednačenosti državne nagrade „Ivan Filipović“ za iznimna postignuća u odgoju i 
obrazovanju i državne nagrade „Franjo Bučar“ za osobita postignuća i doprinos razvoju 
sporta, koje je Ministarstvo dodijelilo dobitnicima za 2013. godinu.  
 

 Iduća sjednica NVOO-a održat će se u četvrtak, 22. siječnja 2015. godine u 11:00 sati. 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

EVIDENCIJA  NAZOČNOSTI NA SJEDNICAMA U 2014. GODINI 
 

 
 
R.b. 

 
 

Ime i prezime 

SJEDNICA Ukupan broj 
nazočnosti  10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

23. 
siječnja 

6. 
ožujka 

3.  
travnja 

8. 
svibnja 

18. 
lipnja 

3. 
srpnja 

24. 
rujna 

23. 
listopada 

27.  
studenoga 

18. 
prosinca 

1.  prof. dr. sc. Jasna Krstović           10/10 

2.  prof. dr. sc. Vlatko Previšić     ne   ne  ne 7/10 

3.  emeritus dr. sc. Nikola Pastuović           10/10 

4.  dr. sc. Petar Bezinović         ne  9/10 

5.  doc. dr. sc. Marko Alerić   ne  ne   ne   7/10 

6.  prof. dr. sc. Dubravka Miljković       ne     9/10 

7.  prof. dr. sc. Davor Škrlec*  ne  ne  proces razrješenja od 18. 6. do 12. 12. 2014. 3/5 

8.  dr. sc. Boris Jokić ** imenovan novim članom 12. 12. 2014.  1/1 

9.  mr. sc. Mirela Lekić      ne   ne  8/10 

10.  Adrijana Višnjić Jevtić, prof.   ne   ne     8/10 

11.  Lidija Kralj, prof.     ne      9/10 

12.  Bojana Hribljan, prof.     ne      9/10 

13.  Vlado Prskalo, prof.   ne ne       8/10 

14.  Lilijana Radobuljac, prof. ne  ne  ne    ne ne 5/10 

15.  Tomislav Reškovac, prof.      ne  ne    8/10 

16.  Eli Pijaca Plavšić, prof.  ne  ne        8/10 


