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Predmet: primjedbe na Nacrt prijedloga  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju 

 

Poštovani gospodine Rektore, 

Vezano za raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju i zaključke Senata Sveučilišta u Zagrebu dostavljam Vam sljedeće 

primjedbe na Nacrt. 

Opće primjedbe 

1. Neopravdano je donošenje prijedloga izmjena i dopuna ZZDVO bez prethodnog usvajanja 

strateškog okvira razvoja znanosti i visokog obrazovanja, a posebice kad se intenzivno 

započelo s izradom istoga. 

2. Predložene  promjene  navedene u Nacrtu, koje su bitne, zahtijevaju prethodno strateško 

promišljanje razvoja znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, a one koje su 

manjeg opsega i dosega ne zahtijevaju ishitreno zakonsko uređivanje. 

3. Nerazumljiva je iznimno kratka javna rasprava. 

4. Akademska i znanstvena zajednica iscrpljena je donošenjem prijedloga zakonskog uređivanja 

područja znanosti i visokog obrazovanja na ishitren  i nedomišljen način bez pravog dijaloga 

zakonodavca i institucija na koje će se zakon primjenjivati. Smatramo takav način vrlo 

neodgovornim i s aspekta  trošenja vremena, energije i intelektualnih potencijala  akademske 

i znanstvene zajednice. U nepunu godinu dana suočeni smo već po drugi put sa zakulisnim 

formuliranjem prijedloga. Prethodni prijedlog tri zakona  koji  reguliraju područje znanosti i 

visokog obrazovanja izrađeni su na sličan način bez pravog dijaloga i strateškog okvira. 

Prijedlozi ta tri zakona povučeni su uz velike napore  akademske i znanstvene zajednice. Sada 

nam se na sličan način nude nedorečena rješenja i ponovno bez pravog dijaloga i strateškog 

okvira. 

5. Obrazloženje donošenja izmjena i dopuna ZZDVO navedena u tri poglavlja ne korespondiraju 

s izmjenama i dopunama. Potrebno je posebice u tom smislu istaknuti poglavlje II (Ocjena 

stanja i osnovna pitanja koja se uređuju zakonom te posljedice koje će proisteći donošenjem 

zakona). 

6. Izričita nemogućnost produljenja ugovora o radu za sveučilišne nastavnike starije od 65 

godina je potpuno neprihvatljivo; dosadašnje zakonsko rješenje ostavljalo je prostora za 

takvu mogućnost samo za redovite profesore u trajnom zvanju u posebno opravdanim 

uvjetima i to je bilo dobro jer je sprečavalo gubljenje nastavnog potencijala u godinama kad 



još mogu puno dati i za znanost i za nastavu. Predloženo zakonsko rješenje kadrovski će 

osiromašit će javna sveučilišta, a posebno Sveučilište u Zagrebu, a ekipirati privatna 

sveučilišta i veleučilišta.   

7. Nacrt prijedloga izmjena i dopuna ZZDVO, kao i tzv. Fuchsovi zakoni, promiče 

komercijalizaciju visokog obrazovanja. 

8. Ojačavanjem uloge i ovlasti Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju pomiče se 

njegovo djelovanje iz područja etičkog u područje pravnog. Vrlo je neobično da Odbor donosi 

etički kodeks. 

 

S obzirom na navedene primjedbe bezrazložno je komentirati pojedine članke. 

Zaključno, smatramo da Nacrt prijedloga izmjena i dopuna ZZDVO treba povući iz javne rasprave i na 

primjeren način, nakon usvajanja strategije razvoja znanosti i visokog obrazovanja, donijeti prijedlog 

promjena zakona koji će uređivati ovo područje. 
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