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ZAKLJU ČAK  
FAKULTETSKOG VIJE ĆA 

PRIRODOSLOVNO-MATEMATI ČKOG FAKULTETA SVEU ČILIŠTA U ZAGREBU 
 
 

Dana 21. lipnja 2011. godine, Vlada Republike Hrvatske usvojila je prijedloge Zakona o sveučilištu, Zakona o 
visokom obrazovanju i Zakona o znanstvenoj djelatnosti i uputila ih na raspravu i usvajanje u Sabor Republike 
Hrvatske. Pri tome nisu uzete u obzir brojne argumentirane i stručne primjedbe na sadržaj i način pripreme ovih 
zakona. 
 
Senat Sveučilišta u Zagrebu, predstavničko tijelo najvećeg i nastarijeg hrvatskog sveučilišta, na svojoj sjednici 
od 10. svibnja 2011., a na osnovu provedene široke rasprave, jednoglasno je zaključio da (a) navedeni nacrti 
zakona nisu prikladni za upućivanje u zakonodavnu proceduru; (b) prije donošenja novih zakona potrebno je 
izraditi nacionalnu strategiju o razvoju visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti; (c) pojedini dijelovi 
prijedloga zakona mogu se uključiti u polazišta za izradu strategije i budućih zakonskih rješenja. 
 
Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 
 

(1) u potpunosti podržava Zaključke Senata Sveučilišta u Zagrebu od 10. svibnja 2011. godine i 3. lipnja 
2011. godine; 

(2) podržava stav da Senat Sveučilišta u Zagrebu uputi zahtjev Vladi Republike Hrvatske da postojeće 
prijedloge zakona povuče iz saborske procedure; 

(3) očekuje od Senata Sveučilišta u Zagrebu poduzimanje ostalih odgovarajućih legalnih aktivnosti u cilju 
obustave daljnjeg postupka donošenja zakona, pa i ako one uključuju odluke u vezi s odgodom početka 
nastave u akademskoj godini 2011./2012.; 

(4) traži od Senata da o sadržaju prijedloga zakona, stavovima Sveučilišta u Zagrebu te postupcima i 
proceduri vezanoj uz donošenje ovih zakona upozna međunarodnu sveučilišnu javnost; 

(5) Prirodoslovno-matematički fakultet neće poduzimati nikakve akcije koje bi utjecale na nastavni proces 
tekuće akademske godine. 

 
Ovaj Zaključak Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donijelo je 
većinom glasova na svojoj redovitoj sjednici održanoj 30. lipnja 2011. godine. 
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