
 

 

 

Na VII. sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 29.06.2011. donijeto je sljedeće: 

OČITOVANJE FAKULTETSKOG VIJE ĆA FAKULTETA O UPU ĆIVANJU PRIJEDLOGA  
ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI, ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU I 

ZAKONA O SVEUČILIŠTU U SABORSKU PROCEDURU 

Vijeće Geotehničkog fakulteta na sjednicama u studenom i svibnju ak. god. 2010./2011. ukazivalo je 
na niz mogućih negativnih posljedica koje bi rezultirale primjenom predloženih Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o sveučilištu, naglašavajući pri tome narušavanje 
principa autonomije sveučilišta, moguće ukidanje pravne osobnosti nekih sastavnica sveučilišta, ukidanje 
dosadašnjeg sustava znanstveno-nastavnih napredovanja, izjednačavanje stručnih i sveučilišnih 
preddiplomskih studija, problem nedovoljno dugih prijelaznih rokova za primjenu zakona i dr. 

Podržavajući zaključke 12. i 13. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu o nacrtu prijedloga Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o sveučilištu, Vijeće GFV-a izražava 
žaljenje da je Vlada RH uputila spomenute zakone u saborsku proceduru bez uspostavljanja primjerenog 
stupnja suglasnosti o njihovom sadržaju između MZOŠ-a i akademske zajednice. Sa zabrinutošću pratimo 
snažan val negativne medijske kampanje usmjeren posebno prema Sveučilištu u Zagrebu i njegovim 
sastavnicama  čiji je krajnji cilj dobivanje potpore u javnosti za spomenuti paket zakona. U trenutku kad 
Geotehnički fakultet već drugu godinu financira iz sredstava ostvarenih u suradnji s gospodarstvom u 
visokom iznosu vanjsku suradnju i terensku nastavu te ulaže 300.000,00 kn u opremanje kemijskog 
praktikuma, medijski napisi koji prijedloge zakona dovode u vezu s neracionalnim trošenjem novaca i 
akademskim profiterstvom na Sveučilištu iz naše perspektive zvuče neprimjereno. 

Vijeće GFV-a daje podršku rektoru prof.dr.sc. Aleksi Bjelišu i upravi Sveučilišta u Zagrebu da 
zastupajući dosad iskazane stavove o nacrtima zakona nastoje utjecati na njihovo povlačenje iz saborske 
procedure te predlaže sindikalnim povjerenicima da na autentičan način prenesu mišljenje Vijeća o 
prijedlogu nacrta zakona Nezavisnom sindikatu znanosti i visokog obrazovanja. Vijeće daje podršku svim 
legitimnim metodama izražavanja nezadovoljstva s predloženim nacrtima zakona imajući pri tome u vidu i 
mogućnost odgode početka nastave u ak. god. 2011./12.  
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