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PREDMET: Primjedbe na NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I 

DOPUNAMA ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM 

OBRAZOVANJU 

 

 

A) OPĆE PRIMJEDBE 

 

1. Donošenje Zakona trebalo bi uslijediti nakon izrade Strategije visokog obrazovanja i 

znanosti RH. Neprimjereno je da se prijedlog promjena donosi ponovno bez prethodno  

izrađene strategije razvoja visokog školstva i znanosti. 

 

2. Javnu raspravu trebalo bi provesti u roku koji ne bi smio biti kraći od mjesec dana. 

Relativno kratak rok predviđen za javnu raspravu ostavlja dojam da predlagatelju 

Zakona nije stalo do uspostavljanja konstruktivnog dijaloga s akademskom i 

znanstvenom zajednicom. 

 

 

B) PRIMJEDBE NA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA 

 

1. Ugovor o radu: U članku 19 Nacrta prijedloga Ugovor o radu Članak 42. važećeg 

Zakona mijenja se i glasi: (1) S osobama izabranim na znanstvena radna mjesta 

zaključuje se ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Nedopustivo je izostavljena 

obveza provođenja ponovnog izbora ili unaprjeđenja svakih pet godina. To znači, da je 

u mirovinu moguće otići sa znanstveno-nastavnim zvanjem docent, što će nedvojbeno 

pridonijeti nižoj kvaliteti znanstveno-nastavne djelatnosti pojedinih visokih učilišta. 

Nadalje, uvođenjem obveznog odlaska u mirovinu sa 65 godina i za redovite profesore 

u trajnom zvanju javne visokoškolske ustanove ostaju bez znanstvenih kadrova koji su 

često u naponu snage. Europski trendovi umirovljenja s druge strane zalažu se za 

podizanje dobne granice. Predlaže se da se ovo pitanje uvođenjem dodatnih kriterija 

prepusti na reguliranje visokim učilištima. 

 

2. Upisi na studije: U članku 31 Nacrta prijedloga, piše u stavku (1): Upis na sveučilišni 

i stručni studij obavlja se na temelju javnog natječaja koji objavljuje sveučilište, 

veleučilište ili visoka škola koji provode studij najmanje šest mjeseci prije početka 

nastave. Natječaj za upis mora sadržavati: uvjete za upis, broj mjesta za upis, 

postupak, podatke o ispravama koje se podnose i rokove za prijavu na natječaj i upis. 

Broj mjesta za upis (upisna kvota) bi trebala biti određena na osnovi stvarnih potreba 

tržišta rada. Kako bi se znale koje su stvarne potrebe odnosno upisna kvota, trebala bi 

biti prethodno izrađena Strategija. 

 

3. Financiranje: U članku 50 Nacrta prijedloga, Izvori financiranja izostavljen je 

neopravdano stavak (2) članka 107 važećeg Zakona: (2) Sveučilišta, veleučilišta, 

visoke škole i javni znanstveni instituti mogu se financirati samo iz onih izvora koji ne 

utječu na njihovu neovisnost i dostojanstvo. Vlastiti prihodi mogu se ostvarivati samo 



djelatnostima koje ne štete ostvarenju osnovnih zadaća sveučilišta, veleučilišta, 

visokih škola i javnih znanstvenih instituta.  

U članku 52, dodani stavak (6) navodi se: Dio djelatnosti javnih sveučilišta može se 

financirati i sukladno programskim ugovorima sklopljenima između Ministarstva i 

javnih sveučilišta na tri godine. Ta odredba je nedorečena, jer nije jasno financiranje 

sukladno programskim ugovorima koji u praksi još ne egzistiraju. 
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