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Samo bih se djelomično složio s onim što je prof. Dika rekao tj. da bi se izmjenama i 
nadopunama moglo nešto bitno postići. Radi se o tome da u čitavom kontekstu mi koji 
smo radili u Hrvatskom vijeću učenih društava, što znade i naš predsjednik Gvozden 
Flego, došli smo do zaključka da Zakon nije napisan toliko amaterski, koliko on sobom 
nosi sakrivenu želju, nigdje eksplicitiranu, da Ministarstvo želi upravljati Sveučilištem u 
svim bitnim elementima. Ta je želja bila jasna u starom Zakonu. Ako i novi Zakon 
sadržava taj element želje, a ministar Kraljević sam je jasno rekao da Sveučilište u 
Zagrebu nema elemenata za samoupravu, tu ideju spretni pravnici, ili bilo tko drugi, u 
stanju su formulirati i staviti je u strukturu izmjena i dopuna. Ona će zadovoljiti pravorijek 
Ustavnog suda. Time će i izmjene i nadopune otići u krivom smjeru. Ništa se drugo neće 
postići nego održanje status quo-a. Ako je status quo prihvatljiv za većinu nastavnika 
Sveučilišta, onda nema nade da se išta može načiniti. Ipak, mislim da status quo nikoga 
ne bi zadovoljio. 

Drugo, jednako tako mislim da je bespredmetno pokušavati donijeti Zakon o visokim 
učilištima bez Zakona o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti. Konačno to je u deklaraciji 
ISKORAK točka C). Ako vjerujemo u jedinstvo nastavnog i znanstveno-istraživačkog 
rada, onda me zanima, kako se može ostvariti regulacija jednim Zakonom, dok se drugi 
ostavlja po strani . 

Da se samo osvrnem na točku E) kojom pokušavamo kazati da je interes države i 
Sveučilišta izgradnja optimalnih zakonskih okvira. Radi se o tome da bi trebalo prije 
svega raščistiti da li država, ili jednostavno Ministarstvo znanosti i tehnologije, koji je 
zastupnik države, ima želju i dalje upravljati Sveučilištem ili ne. To treba raščistiti. Jasno 
je da se to može i da se nikakva promjena ne mora načiniti. Ako ministar inzistira da 
sveučilište nije zrelo za autonomiju onda je poprilično jasno što se iza toga može nalaziti. 
Prema tome, imamo mnogo elemenata koje bismo htjeli i morali zajednički raščistiti. 

Zadnju točku koju bih htio ubaciti u raspravu jeste to da izvještaj Academia Europaea (na 
stranici 5) kaže da je sadašnja organizacija zagrebačkog Sveučilišta ona koja spriječava 
promjenu ili modernizaciju. Ako takvu percepciju o sebi Sveučilište stvara u svijetu, onda 
stvara jednu opasnu viziju, po kojoj će Europa, ili akademska sredina Europe, sa 
snishodljivosti promatrati to Sveučilište koje navodno pokušava ući u Europu ali ne 
ispunjava uvjete za to. Takva slika zagrebačkog Sveučilišta je katastrofalna. Da li je ona 
točna ili ne, o tome možemo raspravljati. Međutim, to je kako su nas sagledali i kako nas 
sagledavaju. U momentu kada se pokušavaju aktivirati razmjene nastavnika i studenata s 
Europom, ovaj izvještaj bit će polazište. 

Međutim, tu bi trebalo na neki način neke promjene načiniti brzo i energično, prije nego 
što se pokušava iskoristiti programe razmjene s Europom. Nadalje, zadnji puta je na 
našim raspravama bilo rečeno kako ima sve manje i manje interesa za zajedničke 
programe s Europskom unijom u nekim tranzicijskim zemljama. Taj manjak interesa 
pojavio se u Poljskoj, Češkoj itd. za EU programe zbog jednoga lošega financiranja. Na 
osnovu ove pojave u drugim zemljama, isto će tako biti tretirana i Hrvatska i njena 
sveučilišta. To bi morali pokušati suzbiti na neki način, posebno nekim energičnim 
mjerama. Jednom sam već spomenuo onu znamenitu izreku Vlatka Mačeka iz tridesetih 
godina: Onda kada je “lajbek” krivo zakopčan, ništa se ne može postići otkopčavanjem 
tek jednog dugmeta. Treba tu svu dugmad otkopčati pa ponovo zakopčati. To je prilog 
mojem naziranju protiv toga da se donesu tek izmjene i nadopune postojećeg. Uvjeren 



sam da treba ići u energične zahvate u strukturi i organizaciji i Sveučilišta i znanstveno-
istraživačkog rada. Bez toga nema šanse pozitivnim promjenama. Hvala. 

*** 

Akademik Velimir PRAVDIĆ: 

Htio bih se ograditi od dviju stvari koje su bile ovdje rečene.  

Prvo, kolega Bjeliš je rekao da se dio socijale studenata uključuje u strukturu Zakona i u 
raspodjelu sredstava. Socijala, nažalost, nije samo studentska. Po mome mišljenju, 
barem jedna trećina nastavnika Sveučilišta su socijalni slučajevi i ne bi uopće trebali biti u 
strukturi Sveučilišta. Jednako tako socijala uopće nije predmetom ministra Kraljevića, već 
ministra Vidovića pa neka se on za to brine. O tome govorim zbog toga što u raspravama 
na Institutu "Ruđer Bošković" mi dapače idemo tako daleko da tvrdimo da su 2/3 ljudi 
socijala. Svaka je promjena uvjetovana time što se ne zna kuda bismo s tim socijalnim 
slučajevima. Trebali bismo ih prebaciti na brigu ministru Vidoviću ili uredu za 
nezaposlene, jer se ne mogu pokrenuti strukturalne promjene ako imate taj teret. To je 
prva stvar, što se socijale tiče. 

Druga je stvar ono, što je rekao prof. Dika, da bismo trebali lobirati u političkim 
strankama. Radi se o tome da u ovoj našoj nejasnoj političkoj situaciji nije uputno dati 
nedovršeni materijal, koji se još uvijek nalazi u raspravi u akademskoj zajednici, na 
mišljenja političkim strankama. Dobit ćete toliko odgovora, ako ih uopće dobijete, koliko 
su te stranke o nekim pitanjima, o kojima ovdje raspravljamo, zainteresirane. Ponovno 
jedna bezizlazna situacija. Problem je u određivanju osnovne misije Sveučilišta: želi li 
Sveučilište biti nacionalno, drugim riječima čuvar nacionalnog znanstvenog i kulturnog 
identiteta, i to u doba suvremene Europe, kao i neželjene, ali u svakom slučaju 
neizbježne globalizacije; ili ono želi prvenstveno sve svoje djelatnosti podrediti 
znanstvenim ili stručnim usmjerenjima. Tu smatram da bi u tim raspravama oko 
Sveučilišta trebalo brižljivo i ljubomorno čuvati se bilo kakve intervencije politike. Bez 
obzira što je i meni potpuno jasno da bez potpore politike u Saboru nikakav zakon neće 
moći proći. Samo bih podsjetio da mi koji smo sudjelovali u Inicijativi za promjenu 
položaja znanosti, gubili smo naše vrijedne članove, Ivu Šlausa i Vesnu Pusić, onog 
momenta, kada su se oni aktivno angažirali u pojedinim političkim strankama. U 
protivnom ne bismo bili u stanju zadržati kompletnu neovisnost od političkih struktura. 
Mislim da je to trebalo naglasiti i preporučujem da se to prihvati kao modus operandi. 
Hvala. 

 


