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Filozofski fakultet: 

U paradoksalnom sam položaju jer ću kritički govoriti o tekstu Nacrta premda sam bio 
član radne grupe ministarstva za njegovu izradu. Kako se u sadašnjoj verziji nacrta nalazi 
podosta elemenata koje radna grupa nikada nije vidjela, nekoliko prijedloga koje je radna 
grupa kritizirala pa i odbacila a ne nalaze neka rješenja s kojima se radna grupa složila, 
moram priznati da se ne osjećam suodgovoran za ovaj tekst. Stoga ne mogu prihvatiti 
vaše kritičke primjedbe koje bi, logikom mog djelovanja u radnoj grupi trebale biti 
upućene i meni. Bilo bi mi mnogo draže da mogu. 

Svoju bih raspravu otpočeo ponovnim postavljanjem pitanja koje je zimus otvorila 
profesorica Pifat. Kroz to ključno pitanje, treba li Hrvatskoj znanost, prelama se i problem 
odnosa države prema sveučilištu. Ako sam ispravno razumio tekst nacrta zakona, 
napose njegove implikacije, odgovor bi bio negativan. Smatram da je tome tako jer su 
znanost i visoko obrazovanje, čak i u tako privatiziranom okružju kao što su SAD, 
poimani i tretirani kao opće dobro pa ga država potpomaže. U nacrtu ovog zakona 
država želi propisati način funkcioniranja sveučilišnih institucija no istovremeno se 
osloboditi dijela svojih obaveza prema njima. 

Drugo, čini mi se da su neki dijelovi nacrta neprijateljski prema našim djelatnostima jer 
nas je Ministarstvo znanosti pozvalo na javnu raspravu o Zakonu o visokim učilištima bez 
osnovne pretpostavke za to. Kao osnovnu pretpostavku sveučilišne nastave vidim 
jedinstvo znanstvenog i nastavnog rada. Nastavu uostalom izvode ljudi ponajviše u 
znanstveno-nastavnim zvanjima. U ovome času ne znamo kako će biti regulirana 
znanstvena djelatnost pa niti kako će izgledati njezina implementacija u visokoškolskom 
obrazovanju. Stoga raspravu o novom zakonu o sveučilištu smatram besmislenom, 
ispraznom bez novog zakona o znanosti. 

Treće, čini mi se da je loše što se izradi Zakona pristupilo bez temeljnih načela. Ta su 
načela nakon Odluke Ustavnog suda od 21. siječnja mogla predložiti Sveučilišta, 
fakulteti, nevladine udruge. Mogao ih je predložiti i Rektorski zbor, ali i Ministarstvo. Tim 
više što i kod vodećih ljudi ministarstva kao i u raspravi gosp. Ribića razaznajem 
tendenciju da Zakon bude tretiran kao dokument na kojem bi trebala počivati reforma 
sveučilišta. Takvu tendenciju smatram opasnom. Smatram, naime, da Zakon ne može biti 
polazište za reformu prvo zato što zakon mora biti općenit te stoga principijelan i 
formalan pa se ne može upuštati u supstancijalna određenja. Smatram da reforma, kao 
cjelovita promjena, mora počivati na nizu pretpostavki a neke od njih naveo je kolega 
Božičević. Čini mi se da bi trebalo uzeti u obzir još više elemenata no što je do sada 
spominjano. Ponajprije treba jasno snimiti postojeće stanje, potom treba odrediti 
strategiju razvoja. Optimalno je odrediti ju javnom raspravom, koja obično završava s 
nekoliko prijedloga. Tada bi, simulacijama, trebalo provjeriti karakteristike predloženih 
modela, na temelju pokazanih rezultata odlučiti se za neki od njih, zatim napraviti 
izvedbeni projekt i konačno financijski plan, vodeći pri svemu tome računa s kojim ljudima 
se može računati u obavljanju toga posla. Stoga Zakon, bez obzira na različite intencije 
ne može, pa ni ne smije, biti smatran reformskim dokumentom. 

I konačno, kada ministarstvo kazuje načela ona su, po mome sudu, posve neprihvatljiva. 
Pročitat ću vam svega nekoliko rečenica iz teksta koji treba služiti kao obrazloženje 
nacrta Zakona pa prosudite sami. Tekst se zove Što se želi postići novim Zakonom u 
visokim učilištima? Zašto je potrebno mijenjati postojeći Zakon o visokim učilištima? Na 
kraju 4. točke, nakon navedenih poteškoća u položaju studenata na sveučilištu, 



nepotpisani autor obrazloženja nudi rješenje sljedećom formulacijom: "S obzirom na 
navedenu segregaciju… najpošteniji pristup tome problemu jest univerzalno načelo 
plaćanja školovanja tj. uvođenje isključivo tržišnog načela." Tako fetišizirano tržište 
zasigurno nije prihvatljivo u kontinentalnoj Europi. Ono nije funkcioniralo ni u vrijeme 
Margaret Thatcher jer je, nakon dvije i pol ili tri godine njezine vladavine shvaćeno da ni 
sveučilišta kao Oxford i Cambridge neće moći živjeti od tržišta, bez državne pomoći. 
Isključivo tržišna načela ne primjenjuju se ni na najprestižnijim sveučilištima u SAD-u. 
Kao što znamo, na Harvardu, Yaleu, UCLA-u studenti ne plaćaju puni trošak studija nego 
ta sveučilišta imaju endowments ili akcije iz kojih ostvaruju dobit, donacije i subvencije 
kojima se pomažu u svojoj djelatnosti. (Rektor: Student fee na Princetonu iznosi svega 
28% ukupnog troška studija.) Eto, to su Sjedinjene Američke Države. Kod nas predlagač 
nacrta zakona želi uvesti isključivo tržišne odnose pa to okrunjuje ovim šokantnim 
principom: "Uvođenje tržišnog načela ponude i potražnje i formiranja cijena nastave 
prema ponudi i potražnji." I to u uvjetima u kojima tržište baš i ne cvjeta. U ime istog tog 
tržišta i profita predlagatelj, u točki 5. smatra kako treba privatizirati neke dijelove 
sveučilišta. Prijedlog nadilazi mogućnosti mog razumijevanja no ipak ću ga navesti. 
Jedan dio sveučilišta trebao bi biti privatiziran. Privatizacijom bi ti dijelovi ostvarivali dobit. 
To mi je još razumljivo: Netko bi kupio neke dijelove sveučilišta zato da pomoću njih 
ostvaruje dobit ili zato da ih rasproda i rasformira. Ali sada dolaze vrlo optimistička 
očekivanja: Taj godišnji prihod privatiziranih dijelova sveučilišta ulagao bi se u sustav 
visoke naobrazbe. Dakle, ja bih trebao kupiti dio sveučilišta, pomoću njega ostvarivati 
prihod, a da bih to mogao radio bih dan i noć. I što bih učinio s tim prihodom? Ne bih 
kupovao ni jahte, ni helikoptere, ni BMW-e, nego bih taj prihod ulagao u daljnji razvoj 
sveučilišta. Sav svoj mukotrpni rad darovao bih sveučilištu, da se ono dalje razvija. To je 
nešto što ja baš i ne razumijem. 

Ranije spomenuto tržište blagotvorno bi djelovalo na sveučilište i to tako da od studenata 
traži da financiraju svoj studij. I u tome također nalazim mnoštvo nedorečenosti. Prvo je 
pitanje nije li plaćanje studija suprotno normama Europske unije? Drugo, plaćanje studija 
u Hrvatskoj, koja je Ustavom definirana kao socijalna država, a u kojoj su najveći 
dobitnici prošlih izbora političke stranke od kojih se jedna zove Socijalno-demokratska 
partija a druga Socijalno-liberalna stranka, po mom sudu proturječi tim činjenicama. 
Treće, plaćanje studija će dovesti do socijalne diferencijacije studenata jer će si otplatu 
kredita moći priuštiti samo oni koji će biti sigurni da će njihovi roditelji moći pripomoći ili 
preuzeti vraćanje tih obaveza. Kada bih recimo s 19 ili 20 godina trebao potpisati kredit 
za studiranje, jednostavno bih izračunao da mi se više isplati studirati u Austriji. Uz te 
poteškoće, u nacrtu nisam mogao pronaći odredbe kamo idu ti novci i za što će biti 
korišteni. Ali sam zato otkrio da će ministar svake godine donositi odluku o uvjetima 
kreditiranja i stipendiranja. Da li to znači da će se svake godine mijenjati financijski režim 
studiranja? da bi npr. petogodišnji studij tekao po pet različitih financijskih režima? 

Konačno, u državi koja u svojem Ustavu ima odredbu da su sveučilišta autonomna zakon 
bi trebao biti minimalan i određivati tek osnovna načela funkcioniranja sveučilišta. I to 
smo dogovorili na radnoj grupi. Ovaj Zakon, međutim, ima 121 članak i nije minimalan. 
Osim toga, on uvelike zadire u autonomiju sveučilišta. Npr. u članku 2. se kaže da sama 
sveučilišta odlučuju o unutarnjem ustrojstvu ali u III. glavi Nacrta država hoće zakonom 
detaljno definirati upravna tijela sveučilišta i njihove funkcije. Takvih primjera ima još a u 
njima vidim opasnost da zakon ponovo bude u suprotnosti s Ustavom. 

Zbog ovih kao i mnoštva drugih, ovdje spomenutih i nespominjanih nedoumica, slažem 
se da javnu raspravu o Nacrtu novog zakona o sveučilištu treba produžiti. Uz to bih 
zamolio rektora da oformi manja ekspertna tijela koja će formulirati primjedbe, prezentirati 
ih Senatu ili direktno poslati Ministarstvu. Apelirao bih na vas da jedan od današnjih 
zaključaka bude da se o svim pravnim instrumentima koji se tiču regulacije sveučilišta 
raspravlja zajedno, u paketu. Ovim Nacrtom predviđena su tri ili četiri posebna propisa. 



Jedan je Zakon o inspekciji odnosno nadzoru, drugi je propis o financiranju, treći je onaj o 
stipendiranju, četvrto je pravna regulacija Zaklade za znanost i visoku naobrazbu. 
Trebalo bi imati uvid u njihove odredbe kao i međusobne odnose jer će tek tako biti 
moguće sagledati cjelovitu pravnu regulativu sveučilišta. 

I na koncu, želim iskazati svoj dojam o tome kako se država u ovome Nacrtu odnosi 
prema sveučilištu. Čini mi se da je parlamentarnom demokracijom suvremena država 
odustala od autoritarnosti. Država se, koliko mi je poznato, u razvijenome svijetu vrlo 
brižno odnosi prema sveučilištima, koja ne tretira kao državna nego kao javna, kao 
institucije od općeg dobra. U razvijenim zemljama država ulaže u sveučilišta veliki novac 
ali se neposredno ne petlja u načine kako će se on trošiti ali ni u internu organizaciju 
sveučilišta. Specifičnim, vrlo osjetljivim ali dragocjenim institucijama suvremena razvijena 
država prepušta da autonomno funkcioniraju, da same sebi određuju pravila ponašanja. 
Naravno da autonomija nije apsolutna. No umjesto da intervenira, suvremena razvijena 
država stimulira. Umjesto da kažnjava, ona nagrađuje. Umjesto da potiče ratove, 
(spominjem ih jer autor obrazloženja predviđa četiri vrste ratova na sveučilištu i među 
njima) država potiče suradnju. Naš Nacrt daleko je od svega toga. Stoga na njemu treba 
još puno raditi. 

Bilo bi mi jako krivo kada zagrebačko Sveučilište ne bi o tome imalo svoj jasan stav te 
svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt ne bi poslalo Ministarstvu, bez obzira što danas, 
nažalost, ovdje nema nikoga iz Ministarstva. 

 


