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Rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš moli članove Rektorskog zbora da uzmu na znanje stav 

Sveučilišta u Zagrebu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskoj zakladi 

za znanost,  koji je upućen na usvajanje u Hrvatski sabor, a bio je na dnevnom redu sjednice 

Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu koja je održana 2. srpnja 2012.  

Izglasavanje ovog zakona imat će sljedeće negativne posljedice na nacionalni istraživački 

sustav: 

1. Nastavit će se zastoj i usporiti uvođenje novog projektnog sustava, na kojem se ni u 

proteklih pola godine nije ništa napravilo. Sadašnji zakon nije bio prepreka za 

poduzimanje odgovarajućih koraka, a provedba novog zakona nepotrebno iziskuje 

nekoliko mjeseci dodatne prilagodbe. Najoptimističnija procjena je da novi sustav ne 

može biti pokrenut do sredine sljedeće godine, što znači da ćemo imati između pola 

godine i godinu dana vakuuma u funkcioniranju hrvatskoga istraživačkog sustava.  

 

2. Pojačat će se državna kontrola nad Hrvatskom zakladom za znanost, koja će se ovim 

promjenama svesti na agenciju ili sličnu državnu službu. Povrh toga, otvara se put 

Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta za praktično potpuno i subjektivno 

kadroviranje uprave Zaklade, bez realne mogućnosti učešća i utjecaja hrvatskih 

sveučilišta, instituta  HAZU, i. t. d., što je korak unatrag u odnosu na sadašnju 

zakonsku odredbu o izboru Upravnog odbora Zaklade.  

 

3. Hrvatski istraživački prostor udaljit će se od europskoga, i to u kritičnom razdoblju 

ulaska Hrvatske u EU, a Zaklada će se zbog načina izbora vodstva, provedbe 

postupaka, odlučivanja, kontrole od Ministarstva, i. t. d., udaljiti od mreže 

nacionalnih nezavisnih zaklada kao predstavnika odgovarajućih nacionalnih 

akademskih zajednica. 

Zbog spomenutih štetnih i opasnih posljedica koje će dugoročno ozbiljno ugroziti hrvatski 

istraživački sustav, Sveučilište u Zagrebu ne podržava ovaj zakonski prijedlog i protivi se 

njegovu usvajanju. 

Rektor moli da se ova izjava u cijelosti uvrsti u zapisnik sjednice Rektorskog zbora.  

 

prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, v.r. 

 


