
 

  
 

 

 
 
 
Predmet: O čitovanje Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta o nacr tima prijedloga 

Zakona o sveu čilištu, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti 

 
 
Rudarsko-geološko-naftni fakultet podržava Očitovanje vijeća Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu od 27. travnja 2011. kao i Priopćenje za javnost sjednice dekana 
Pravnih fakulteta od 29. travnja 2011. godine. 
 
Smatramo da treba dodatno pojasniti radnopravni status svih  zaposlenika (a ne samo 
osoba izabranih na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna radna mjesta 
kako je to navedeno u članku 98. st. 2 prijedloga Zakona o visokom obrazovanju). RGN 
fakultet smatra nekorektnim diskriminaciju pojedinih skupina zaposlenika u odnosu na 
postavljene kriterije za zadržavanje njihovog radnopravnog statusa. 
 
Takoñer u prijedlogu Zakona o Sveučilištu, članci 17-20, nije jasno precizirana namjena 
izvedbene proračunske komponente, kao niti pokazatelji provedbe programskog 
ugovora, odnosno kvalitativni i kvantitativni indikatori rada. 
 
Pitanje arbitraže definirano u prijedlogu Zakona o Sveučilištu člankom 24 ne omogućava 
donošenje pravične odluke konsenzusom zainteresiranih strana, te bi ga trebalo 
redefinirati. 
 
Po pitanu sklapanja programskog ugovora kako je to navedeno u članku 25 prijedloga 
Zakona o Sveučilištu izričito se navodi kako bi sveučilištu, u slučaju nepostizanja 
dogovora o sadržaju programskog ugovora, bila doznačena samo sredstva osnovne 
proračunske komponente i to u iznosu koji se veže za prvu godinu programskog 
ugovora, dok se razvojna i izvedbena komponenta ne doznačuju. Kroz ovakav vid 
financiranja dovelo bi se u pitanje stabilno poslovanje sveučilišta. 
   
Članak 58. st. 9 propisuje kako će se pitanja postupka izbora na nastavnim radnim 
mjestima, sklapanje ugovora o radu i način podnošenja izvješća o radu, urediti aktima 
sastavnica, sukladno općem aktu sveučilišta. Ukoliko sastavnica neće imati pravnu 
osobnost, provoñenje postupka izbora i sklapanja ugovora o radu ne može ureñivati 
svojim aktima. Potpuno je neprihvatljiva odredba u članku 8 st. 4 prijedloga Zakona o 
sveučilištu, u kojemu je propisano da se Statutom sveučilišta može odrediti da samo 
pojedini  fakulteti i umjetničke akademije imaju pravnu osobnost. 
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Ovim dopisom dostavljamo samo načelne primjedbe na prijedloge predmetnih zakona. I 
nadalje ostajemo kod detaljnih primjedaba koje smo dostavili prilikom prvih prijedloga 
predmetnih zakona. 
 
Slobodni smo predložiti kreiranje teksta priopćenja za javnost rektora Sveučilišta u 
Zagrebu i dekana svih sastavnica sveučilišta temeljem očitovanja pripremljenih od strane 
PF Zagreb i priopćenja za javnost svih pravnih fakulteta, koje bi bilo upućeno resornom 
ministarstvu, Vladi RH, Saboru RH i javnim medijima. 
 
 
S poštovanjem, 
 
 

  Dekanica RGN fakulteta: 
   
   
  Prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić  

 
 
 
 


