
 

OBRAZAC 
 

ZA SUDJELOVANJE U INTERNETSKOM SAVJETOVANJU O NACRTU PLANA RAZVOJA 

ZNANSTVENOISTRAŽIVA ČKE INFRASTRUKTURE U REPUBLICI HRVATSKOJ  
 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili akta 
o kojem se provodi savjetovanje 

Nacrt Plana razvoja znanstvenoistraživačke infrastrukture u 
Republici Hrvatskoj 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 

Razdoblje internetskog savjetovanja 
(početak i završetak) 19.12.2013. - 21.1.2014. 

Ime i prezime osobe odnosno naziv 
predstavnika zainteresirane javnosti (OCD, 
ustanove i sl.) koja daje svoje mišljenje, 
primjedbe i prijedloge na predloženi Nacrt 
Plana razvoja znanstvenoistraživačke 
infrastrukture u Republici Hrvatskoj 

prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu 

Rektorski kolegij u širem sastavu Sveučilišta u Zagrebu 

Senat Sveučilišta u Zagrebu 

 

Interes odnosno kategorija i brojnost 
korisnika koje predstavljate 

U ovom su prilogu izloženi zaključci rasprava provedenih na sjednicama 
Rektorskog kolegija Sveučilišta u Zagrebu u proširenom sastavu (rektor, četiri 
prorektora, sedam dekana – predstavnika područja te predstavnik Studentskog 
zbora), održanim 15. i 20. siječnja 2014. Na drugoj sjednici u raspravi su 
sudjelovala i tri člana Povjerenstva za znanstvenu infrastrukturu MZOS-a (dalje: 
Povjerenstvo), i to akademik Leo Budin, predsjednik, te prof. dr. sc. Miroslav 
Požek i prof. dr. sc. Marko Tadić, članovi te ravnatelj SRCE-a Sveučilišta u 
Zagrebu , dr. sc. Zoran Bekić. Ovaj prilog predstavlja interes svih sudionika oba 
sastanka te članova Senata koji su ga podržali na sjednici održanoj 21. siječnja 
2014.  

Načelne primjedbe s obrazloženjem U nacrtu Plana razvoja znanstvenoistraživačke infrastrukture u RH (dalje: Plana) 
mogu se nazrijeti dva izvora, odnosno doprinosa:  Podloge za pripremu Plana 
razvoja hrvatske istraživačke i inovacijske infrastrukture (dalje: Podloge),  koju 
je Povjerenstvo dostavilo MZOS-u 14. studenog 2013. (Poglavlja 1, 2, 3.1, 
dijelom Poglavlje 6)  te  razrada „područja za prioritetni razvoj znanstveno-
istraživačkih infrastruktura u Hrvatskoj“,  (str. 6, dno) u Poglavljima  3.2 i 8, uz 
navođenje „paneuropskih znanstveno-istraživačkih struktura“ u Poglavlju 4. 

Prvi izvor u svom  je originalnom obliku domišljen i cjelovit i tekst, koji je  
fragmentarnim prenošenjem u Plan, kao i proizvoljnim kraćenjima i drugim 
preinakama, u velikoj mjeri, koji puta do neprepoznatljivosti, izgubio na svojoj 
kvaliteti i zaokruženosti. Navođenje Povjerenstva i njegovog sastava na str. 3-4 
Plana moglo bi dovesti do pogrešnog dojma po kojem bi se i njemu trebalo 
pripisati autorstvo ovog nacrta Plana, što ne samo da ne odgovara stvarnosti, 
nego de facto predstavlja primjer nedobronamjerne manipulacije  rezultata 
njegovog rada. To treba jasno istaći i stoga što je jasno uočljiva  razlika u 
kompoziciji, sadržajnoj razini, pa i razini pismenosti dvaju tekstova. Poistovje-
ćivanje teksta nacrta Plana s doprinosima Povjerenstva ozbiljno bi ugrozilo 
visoku akademsku reputaciju njegovih članova.  

Drugi doprinos u kojem se razrađuju prioriteti uz navođenje niza „dobrih 
primjera“ istraživačkih jedinica, projekata i ulaganja te međunarodnih angažmana 
ima izrazitu namjeru inaugurirati utemeljenost i opravdanost  politike i 
konkretnih mjera i odluka čelništva MZOS-a,kako  u protekle dvije godine, tako i 
u neposredno budućnosti.  Prilozi raspravi koje su na spomenutim sastancima 
izložili pojedini sudionici (akademik Leo Budin, prof. dr. sc. Miroslav Požek, 
prof. dr. sc. Marko Tadić, prof. dr. sc. Amir Hamzić, prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, 
prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prof. dr. sc. Melita Kovačević, dr. sc. Zoran 
Bekić), i koje Rektorski kolegij u širem sastavu i Senat Sveučilišta u Zagrebu u 
potpunosti podržavaju, najbolje ilustriraju tu tendenciju i motivaciju.  

Sažeto, uzimajući u obzir njihove  istraživačke i inovativne dosege, ili njihov 
udjel u hrvatskom istraživačkom sustavu, glavnina navedenih  „primjera“ je takva 
da je nemoguće dokučiti razlog njihovom spominjanju u nacrtu Plana.   



S druge strane, uočljivo je izostavljanje ili krajnje neadekvatno spominjanje niza 
istraživačkih institucija, skupina i djelatnosti koje, ne samo da imaju najveće 
udjele u hrvatskom istraživačkom sustavu, nego su i superiorni po postignutim 
rezultatima i stečenoj međunarodnoj reputaciji. Još uočljivije je jasno 
favoriziranje jednih, i ignoriranje ili omalovažavanje drugih institucija, pri čemu 
se  Sveučilište u Zagrebu  nedvojbeno našlo u drugoj skupini.   

Takav način je izravno opasan jer ugrožava najkvalitetnije dijelove hrvatske 
istraživačke zajednice, ali jednako tako političkim i interesnim pogodovanjem 
čini medvjeđu uslugu i onim dijelovima koji bi se uz racionalnu politiku razvoja 
sustava tek trebali razviti. Ukratko, čini se šteta mnogim nespomenutima, i još 
veća šteta nekim spomenutima.  

Primjedbe na pojedine odredbe Nacrta Plana 
razvoja znanstvenoistraživačke 
infrastrukture (Ako je primjedaba više, 
prilažu se obrascu, a ovdje se navode samo 
članci ili dijelovi nacrta na koje se odnose.) 

Primjedbe iznijete u već spomenutim pojedinačnim doprinosima raspravi, kao i 
načelne primjedbe u ovom prilogu,  dovode nas do zaključka da bi predloženi 
nacrt Plana mogao imati dalekosežno štetne posljedice za hrvatski istraživački i 
inovativni sustav te je stoga u potpunosti neprihvatljiv u ovom obliku.  

Nacrt Plana je posebno je neprihvatljiv i potencijalno štetan za Sveučilište u 
Zagrebu kao instituciju s najvećim istraživačkim kapacitetima i potencijalima u 
zemlji, i s dokumentirano visokom razinom  međunarodne uspješnosti i 
prepoznatljivosti.  

Ovdje je nužno podsjetiti da je pitanje istraživačke infrastrukture, uz kadrovski 
razvoj, od ključne i presudne važnosti za budućnost, pa i opstanak, cjelokupnog 
hrvatskog istraživačkog i inovativnog, a time  i visokoobrazovnog, sustava. Zbog 
toga se planiranju i projekcijama njenog razvoja mora prići s krajnjom 
ozbiljnošću i punom kompetentnošću. 

Stoga predlažemo sljedeće korake: 

- Predloženi nacrt Plana treba povući iz daljnje procedure; 

- Cijeli materijal treba vratiti sadašnjem, izmijenjenom ili novo-
uspostavljenom povjerenstvu za hrvatsku istraživačku infrastrukturu ; 

-  Tom povjerenstvu treba dati mandat za daljnji rad na pripremi 
prijedloga dokumenta kojim će se na cjelovit i utemeljen način utvrditi 
svi relevantni elementi budućeg razvoja istraživačke infrastrukture; 

- Istodobno treba pokrenuti uspostavu Hrvatskog strateškog foruma za 
istraživačku infrastrukturu kao savjetodavnog tijela za rad na pripremi 
cjelovitog i stručno utemeljenog plana izgradnje hrvatske istraživačke 
strukture. 

 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je 
sastavljala primjedbe i prijedloge ili osobe 
koja predstavlja zainteresiranu javnosti, e-
mail ili drugi podaci za kontakt 

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu 

rector@unizg.hr 

Tel.: (01) 4564 255 

Datum dostavljanja 21. siječnja 2014.  

 
Važna napomena: 

Popunjeni obrazac s prilogom zaključno do 21. siječnja 2014. godine dostaviti na adresu elektroničke 
pošte: javnarasprava_pzii @mzos.hr 

 
 

Primjedbe koje ne budu dostavljene na priloženome obrascu, neće se razmatrati. 


