
4. sastanak ISKORAKA 2001. 
Aula Sveučilišta u Zagrebu, 9. listopada 2000. 
 
Prof. dr. Ivan PADJEN, 
Fakultet političkih znanosti 
 
"NACRT ZAKONA O VISOKIM UČILIŠTIMA OD 25.IX.2000. 
ZAŠTO GA TREBA ODBACITI I POPRAVITI POSTOJEĆI ZAKON" 
Gospodine rektore, dame i gospodo, 
Slažem se uglavnom sa svime što je kazao prof. Dika, no ne ulazeći u raspravu s kolegom 
Ribićem, mimo toga da kažem da mi se čini da autonomije fakulteta niti u postojećem Zakonu o 
visokim učilištima niti u Odluci Ustavnog suda nije riješena na najbolji mogući način. Ono s čime 
se u potpunosti slažem u izlaganju prof. Dike jest konstatacija da nam je dosta reformi i da se 
trebamo baviti osnovnim poslom: nastavom i istraživanjem, a ne se stalno gubiti organiziranjem 
samih sebe za nekakav novi i bolji svijet. Nešto sam i sam jučer u tom smislu kazao u intervjuu 
"Novom listu", u kojemu sam ukratko komentirao najspornije strane Nacrta zakona o visokim 
učilištima podnesenog 25. rujna od Ministarstva znanosti na javnu raspravu. S obzirom na to da 
Vas većina taj komentar vjerojatno nije pročitala, slobodan sam ovdje ponovno citirati Dietera 
Simona, bivšeg direktora Max Planck Instituta za europsku pravnu povijest, koji je kazao: 
"Sveučilište je veoma korisna institucija, po tome što se u njemu i za njega stalno smišljaju i 
nastoje provesti programi reforme, koji bi, da nema sveučilišta, mogli biti smišljani za druge 
institucije i opterećivati njihov razvoj". Takve ocjene su opće mjesto, pa bi doista bilo dobro da 
štete koje nastaju od neprestanih reformi nastojimo minimalizirati. 
Prvi nedostatak Nacrta zakona koji nam je poslalo Ministarstvo znanosti i je u tom da Nacrt 
prividno jamči autonomiju, a zapravo je ukida. U već spoomenutom intervjuu kazao sam da je 
autonomija po Nacrtu sendvič bez kruha. Jer da bi imali autonomiju sveučilišta, s jedne strane, 
profesori trebaju imati stalnost zaposlenja i neke druge samorazumljive olakšice, a to je da 
podučavaju 6, 8 ili 10, ali svakako ne 15 sati tjedno. To je diferentia specifica između sveučilišta, 
s jedne strane, te visoke škole ili tehničkog koledža, s druge.  
S druge, sveučilištu i njegovim jedinicama treba biti zajamčeno da postoje, kao što to jamči 
postojeći Zakon, iz 1993., time što određuje da se javno sveučilište osniva zakonom i da 
isključivo sveučilište može osnivati ili ukidati svoje ustrojbene jedinice, tj. fakultete, odjele, 
institute i sl.. Kao što znate, po Nacrtu zakona od 25. rujna, Vlada uredbom osniva i ukida i 
fakultete i sveučilišta. Kad se uoči kojih još jamstava nema u novom Nacrtu, a trebalo bi da u 
njemu budu sadržana, opravdano je očekivanje da nam Ministarstvo tim nacrtom priprema 
potpuni kaos. To se u ovoj zemlji periodički događa. Svakih 7-8 godina netko ispliva na vodeće 
položaje u visokom školstvu i želi napraviti potpuni kaos. 
Drugo, Nacrt zakona od 25. rujna ima isti onaj nedostatak koji ima i postojeći Zakon, a to je da ne 
sadrži elementarna mjerila koja treba ispuniti osnivač neke institucije da bi ta institucija bila 
visokim učilištem odnosno da bi smjela djelovati kao visoko učilište. Prije svega, nekada je, 
primjerice Zakonom o visokom obrazovanju iz 1977., bilo zakonom propisano da takva institucija 
treba imati u stalnom radnom odnosu, tj. s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme, 
najmanje 5 doktora i 10 magistara znanosti. 
Nemojte reći da je to nevažan uvjet, jer smo u proteklih desetak godina najveće poteškoće na 
ovom sveučilištu imali s institucijom koja nije ispunjavala upravo taj elementarni uvjet. Idući je 
problem taj da niti postojeći Zakon, iz 1993,. niti Nacrt od 25.IX., ne sadrže mjerila za financiranje 
visokih učilišta. Doduše, postojeći Zakon sadrži odredbu, koja je bila revolucionarna 1971. 
godine, kad je donesena, da nastava smije trajati najviše 30 sati tjedno, s tim da unutar tog 
iznosa smije biti najviše 20 sati predavanja. 
Danas znamo da je to komična odredba, jer znamo da u dodiplomskome sveučilišnom studiju 
nastava ne smije trajati duže od 20 sati tjedno, osim u studiju u kojemu ima mnogo kliničkih ili 
sličnih predmeta, te da predavanja ne smije biti više od 10-12 sati tjedno, osim ako se predavanja 
izvode na način na koji naši američki kolege rade sa svojim studentima prava, tj. sokratskom 
metodom, zahvaljujući kojoj se predavanje u većoj ili manjoj mjeri pretvara u razgovor nastavnika 
i studenata. 
Treće, u intervjuu "Novom listu" pokazao sam da Nacrt od 25. rujna omogućava tzv. pretvorbu 



sveučilišta i fakulteta. Da vas podsjetim: pretvorba je počela tako da je rečeno da društvena 
poduzeća nemaju svoga pravog vlasnika - što je bila čista laž. Prof. Barbić je početkom 1980-ih 
godina pokazao da imaju titulara, a to su bile organizacije udruženog rada. Ja sam istodobno 
pokazivao da je vladajuća teorija o društvenom vlasništvu, kako s pravnodogmatskog tako i sa 
socijalnoteorijskog stajališta, nesuvisla. Sad se, slično doktrini iza pretvorbe društvenih poduzeća, 
Nacrtom od 25.rujna prešutno tvrdi da državno vlasništvo nad javnim visokim učilištima, koje nad 
javnim sveučilištima vrši Sabor svojim zakonima, a javna sveučilišta nad svojim fakultetima 
statutima, nema titulara, pa se Nacrtom nadležnost za osnivanje i ukidanje svih javnih visokih 
učilišta prenosi Vladi, a to dobrim dijelom znači da se prenosi Ministarstvu znanosti. Nadalje, 
čitava pretvorba počela je time da su "privatizirana" društvena poduzeća. Naime, "privatizirana" 
su tako da su prešla iz sistema društvenog vlasništva, koje je bilo konceptualni nered, u sistem 
privatnog vlasništva, ali im je vlasnik bila država. Istovremeno je rečeno: e, sad imamo privatne 
vlasnike, samo trebamo liberalizirati radni odnos. 
Nakon toga vlasnik može dati otkaz radniku na još jednostavniji način nego što je to po 
šerijatskom pravu muž mogao ženi otkazati brak. Tamo je bilo dovoljno da joj kaže: idi!, idi!, idi! 
pa da time razvrgne brak. Kod nas je po Zakonu o radu dovoljno da vlasnik, odnosno direktor 
kojega je namjestio, radniku dvaput kaže "Idi!", tj. da mu izrekne opomenu i potom otkaz, pa da je 
radnik na cesti. Tako već po sadašnjem Zakonu o visokim učilištima, iz 1993., visoko učilište 
može otkazati radni odnos sveučilišnom profesoru, čak i onom koji je izabran u zvanje redovitog 
profesora kao trajno zvanje te s kojim je zasnovalo radni odnos na neodređeno vrijeme. Po 
Nacrtu od 25. rujna sveučilišni nastavnici nemaju više nikakvih jamstava stalnosti zaposlenja. 
Stoga i možemo očekivati da će Nacrt, ako postane zakonom, biti zloupotrebljavan tako kao što 
su bili zloupotrebljavani Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća i Zakon o radu, tj. da će uslijed 
pretvorbe visokih učilišta u skladu s Nacrtom od 25. rujna najvrednija visoka učilišta biti uz pomoć 
Vlade i Ministarstva privatizirana, da će u tom procesu oni koji smetaju biti otpušteni kao 
"tehnološki višak", te da će ukupni znanstveni, nastavni i gospodarski učinak te operacije biti 
negativan. 
U intervjuu "Novom listu" naveo sam da je izgledno da se tri fakulteta, recimo Medicina, 
Elektrotehnika i računarstvo i Ekonomija ujedine u sveučilište koje će se proglasiti Hrvatskim 
Harvardom. Ono će, zahvaljujući svojim vezama s Vladom, dignuti novac s četvorih jasala 
državnog proračuna, a onda kad se obogati, privatizirati se na taj način da strategijski partner iz 
inozemstva, recimo "Međunarodni institut za leteće tanjure iz Lichtensteina" dokapitalizira 
sveučilište sa 100 milijuna dolara, od toga 2 dolara u kešu a ostatak u tajnom know-how-u koji 
Vlada procijeni i odobri kao nužan za hrvatski svemirski program. U posljednjih desetak godina taj 
smo scenarij veće mnogo puta vidjeli na djelu. Samo što će ako se prihvati Nacrt sve biti 
izvođeno mnogo rafiniranije. 
Što treba napraviti s Nacrtom zakona o visokim učilištima koje je Ministarstvo znanosti stavilo u 
javnu raspravu 25. rujna? 
Prvo, "Novom listu" sam kazao, ali to nije tiskao, da ako Vlada i Sabor uopće žele raspravljati o 
Nacrtu, trebaju sami sebi - i potpuno neovisno o Nacrtu - postaviti pitanje koje glasi: koliko si 
socijalne države još možemo i trebamo priuštiti u visokom školstvu. Teškoća je s tim pitanjem da 
na njega nije moguće odgovoriti, ako se ne odgovore njemu susjedna pitanja, kao što su: treba li 
kultura imati jednaki status kao visoka naobrazba i znanost, kako je to Vjeran Zuppa sugerirao u 
svojoj "Bilježnici"? Dalje, treba li od radijskih programa kao prvorazrednu kulturnu instituciju 
održavati III. program Hrvatskog radija?  
Dalje, da li jednako tako treba održavati i II. program za one koji, citiram po sjećanju: "vole 
zabavnu glazbu ali imaju zahtjevniji ukus te im ide na živce kad slušaju sponzore i reklame", kako 
to traži Duško Radić, njegov glavni urednik? Da li gradovi trebaju graditi infrastrukturu, tj. stadione 
i slično, za gledalačke sportove kao što grade kazališta, kako to predlaže Mladen Vedriš? 
Nezgoda svih tih pitanja je da pokazuju da stvar nije toliko u novcu koliko u tome da u nas previše 
utjecajnih ljudi visoke naobrazbe drži da je, kako je to kazao Jeremyj Bentham, veliki britanski 
liberalni reformator iz 18. stoljeća, "biljar jednako tako dobar kao i poezija". 
Ako država ili gradovi trebaju iz svog novca graditi stadione jednako kao što trebaju graditi 
kazališta, budite sigurni da će nakon toga iz svojih proračuna trebati uzdržavati Drugi program 
Hrvatskog radija jednako kao i Treći. A nakon toga možete biti sigurni da će, kada dođe do 
rezanja troškova, to biti učinjeno linearno te će jednako propasti Drugi program i Institut "Ruđer 



Bošković". To ide poput 1 + 1 = 2. Ne može biti drugačije, ako u ovoj zemlji izgubimo mjerila 
vrijednosti, ako nam je doista biljar jednako dobar kao i poezija. 
Drugo, mi na sveučilištima trebamo također odgovoriti na jedno prethodno pitanje, posve 
neovisno o Nacrtu, a to je da li nam treba više ili manje sveučilišta, ili je ovoliko koliko ga ima, 
odnosno nema, baš dovoljno. I u tome se uglavnom slažem s onim što je govorio prof. Dika, no 
bojim se da svi skupa naginjemo tome da miješamo dvije stvari, a to su autonomija fakulteta u 
odnosu na sveučilište i autonomija fakulteta u odnosu na Ministarstvo znanosti. 
Ukratko, držim da problem nije u tom da bi fakulteti bili presamostalni u odnosu na sveučilište, 
nego u tom da su previše vezani za Ministarstvo, tj. da čitav niz ingerencija koje sada ima 
Ministarstvo treba imati sveučilište. Stoga ne vidim da u odnosu fakulteta i sveučilišta treba praviti 
neke velike promjene. Međutim, prije nego se upustimo u raspravu o pitanju koje promjene treba 
unijeti u odnos fakulteta i sveučilišta, trebamo odgovoriti na prethodno pitanje, a to je jesmo li 
spremni prihvatiti minimum sveučilišta ili nismo. Jer, ovo što nudi ministar znanosti Nacrtom od 
25. rujna, to je francuska koncepcija decentralizacije sveučilišta, po kojoj je u Parizu iz jednoga 
gigantskog sveučilišta stvoreno njih 15-ak, na svakoj metro stanici po jedno, a to nisu sveučilišta 
u uobičajenom smislu, nego su to komadi sveučilišta. 
Moj prijedlog u intervjuu "Novom listu" bio je da se prvo na svakom sveučilištu u cjelini, u svakom 
fakultetu i u svakom znanstvenom polju glasuje, ali bez ikakve prethodne rasprave, za jedan od 
sljedećih sudova: a) ma što to sveučilište bilo, to je bolje što je raznolikije; b) ma što to sveučilište 
bilo, bit će to što se dogovorimo; c) puca mi prsluk. Pa da vidimo tko je za sveučilište, a tko nije. 
Vjerujem da bi u ispitivanju sveučilišnog mnijenja za koje se zalažem dobili još zanimljiviju 
distribuciju odgovora da navedenim odgovorima dodamo još tri mogućnosti: d) niti toliko (da mi 
puca prsluk); e) (prazno); f) (isprazno). Ma kako takvo ispitivanje bilo koncipirano, treba da bude 
provedeno bez prethodne rasprave.  
Jer pretpostavke na kojima počiva bilo koje sveučilište ne mogu biti ustanovljene u prigodnoj 
akademskoj raspravi. One ili postoje ili ne postoje. Baš kao što se u Crkvi ne raspravlja da li 
postoji Bog i da li postoje tri božanske osobe. 
Treće, Nacrt zakona o visokim učilištima koji je Ministarstvo znanosti stavilo na javnu raspravu 
25. rujna, treba odbiti iz razloga koje je naveo prof. Dika. No, dovoljni su i ralozi koje je naveo 
prof.Jeren, u svojoj kritici modela financiranja sveučilišta pretpostavljenog Nacrtom. Prof. Jeren je 
uputio na to da model pretpostavljen Nacrtom, po kojemu svaki student sam snosi ukupne 
troškove studija, nije prihvaćen nigdje u svijetu. Ostavljajući po strani sve ostale nedostatke tog 
modela, upitajmo se: zašto da još jednom budemo najoriginalniji u svijetu? 
Već smo gradili samoupravni socijalizam kao najsocijalističkiji od svih socijalizama na svijetu. 
Zašto da baš mi sad gradimo kapitalizam koji je najkapitalističkiji od svih kapitalizama na svijetu? 
Nadam se da je već to pitanje posve dovoljno da se Nacrt od 25. rujna odbije, dapače, odbaci 
bez daljnje rasprave. 
Četvrto, ako uspijemo ishoditi da se Nacrt odbaci kao potpuno nevaljao te da Vlada i Sabor 
otvore raspravu o zakonskim mjerama koje treba poduzeti u visokom obrazovanju, treba 
razgovarati o dvije ozbiljne stvari. 
Jedna je kako dovesti u red postojeći Zakon o visokim učilištima. Tridesetak prijedloga za ocjenu 
ustavnosti tog Zakona, koju je Hrvatski pravni centar poslao Ustavnom sudu, te koje je Ustavni 
sud uglavnom prihvatio, može poslužiti kao dobra check lista odnosa koje treba u Zakonu nanovo 
urediti, putem njegovih izmjena i dopuna. Uključuju mjerila za osnivanje, odnosno početak 
djelovanja te za ocjenjivanja djelovanja visokih učilišta, status sveučilišnih nastavnika, suradnika i 
drugih pripadnika visokih učilišta te prava akademske samouprave sveučilišta i njegovih 
ustrojbenih jedinica. Nakon svih provedenih rasprava uređenje tih odnosa je, nadam se, više 
upravnotehnički nego politički, ustavni ili financijski problem. 
Drugo, treba se dogovoriti o tom kako snimiti stanje na sveučilištima. Ponajprije, da se ustanovi 
koliko ima nastavnika i ostalih djelatnika te koliko oni i kojeg posla obavljaju. Ne kako ga 
obavljaju. Ako je jedan fakultet financiran zato da izvodi program od 20 sati predavanja tjedno i 
10 sati vježbi i seminara, da vidimo kako izvedba tog programa stvarno izgleda. Za 
ustanovljavanje činjeničnog stanja na toj razini nužna je inspekcija visokih učilišta. Ako je spojiva 
s funkcionalnom neovisnošću sudstva, posve je sigurno spojiva s autonomijom sveučilišta. 
Moderni ustavni poreci, koji jamče funkcionalnu neovisnost pravosuđa, provode baš takvu, 
formalnu inspekciju rada sudaca. U nas postoji već desetljećima te je preuzeta i od ustavnog 



poretka uspostavljenog 1990. Poznat je slučaj suca na jednom našem otoku, koji je napisao 
traktat o središnoj grani prava u pet debelih svezaka. Taj su traktat brojni suci kasnije godinama 
upotrebljavali kao glavni oslonac u pisanju presuda. No, autor traktata u nekoliko godina u kojima 
je završavao svoje životno djelo sam nije napisao niti jednu presudu. 
Mladi inspektor pravosuđa, koji je kasnije postao dekanom dva pravna fakulteta, kaže da na putu 
na otok učenog suca nije znao kako da saopći svom domaćinu da postoje sumnje da domaćin ne 
radi posao za koji je izabran i plaćan. No, sve je prošlo sretnije nego što je mogao očekivati: 
učeni sudac je inspektora dočekao na izlazu iz broda, prvo mu predao svoju ostavku na sudačku 
dužnost, a potom ga pozvao u najbolji restoran na otoku. 
Ne tvrdim da bi inspekcija visokih učilišta tako idilično obavljala svoje zadaće, no ne vidim niti to 
da bi je trebalo odbijati kao napad na auotnomiju ili čak dostojanstvo sveučilišta. Štoviše, 
inspekcija visokog školstva nužna je zato da se bona fide snimi stanje u sveučilišnoj nastavi i 
administraciji, a takav snimak je opet neophodan zato da se ustanovi u kojoj su mjeri postojeći 
kriteriji financiranja sveučilišne nastave poštovani te kako mogu i trebaju biti mijenjani. 
Kad se zalažem za inspekciju visokih učilišta ne previđam da je usporedo s inspekcijskim 
snimanjem formalnih i kvantitativnih obilježja visokog obrazovanja i visokih učilišta potrebno 
završiti, a možda i dopuniti stručnu procjenu kvalitete studija te analizirati njezine rezultate. Bez 
takve cjelovite analize zaustavit ćemo se na površnim ocjenama da je na ovom sveučilištu glavni 
problem, primjerice, Pravni fakultet, jer na njemu, po posljednjoj analizi (iz 1997.), jedan nastavnik 
i suradnik podučava preko četrdeset studenata, te da stoga ne može posvećivati dovoljno 
vremena i truda bilo nastavi bilo istraživanju. Ta hipotetička ocjena previđa dvoje. 
S jedne strane, činjenicu da je zadatak nastavnika pravnih fakulteta u kontinentalnoj Europi da 
pišu debele knjige o pravu, koje olakšavaju stvaranje i primjenu prava, te da drže visoke ispitne 
kriterije. Pravni fakultet ovog sveučilišta obje zadaće obavlja nesumnjivo zamjerno dobro. Na prvi 
pogled bilo bi dobro da ima mnogo više nastavnika pa da održava intenzivniju nastavu. No tako bi 
se povećao broj diplomiranih pravnika koji su u stanju bez potrebe komplicirati pravo i time 
povisiti cijene standardnih pravnih usluga. Također površno gledano, bilo bi bolje da upisuje 
mnogo manje studenata. No time bi zatvorio ulazak u utjecajnu struku onima koji mogu studirati 
samo izvarnredno.  
Drugi je nedostatak hipotetičke ocjene da ne uzima u obzir činjenicu da je nastava u našim 
studijima društvenih i humanističkih znanosti kvalitativno možda u manjem zaostatku za takvim 
studijima u zapadnoeuropskim sveučilištima, nego što je to slučaj s nastavom u našim studijima, 
primjerice, biomedicinskih ili tehničkih znanosti. A ako to baš i nije slučaj, nesumnjivo je da su 
propusti u potonjima opasniji nego u prvima. Naime, ako studenti medicine, prometnih ili drugih 
tehničkih znanosti, ne obave svoje vježbe na sveučilištu, iz toga mogu nastati osobne i kolektivne 
nesreće kakve teško mogu nastati uslijed propuštenih vježbi iz neke pravne discipline. 
Kad se zalažem za to da se u obnovljeni Zakon o visokim učilištima ugrade odredbe o 
financiranju te da se u tu svrhu tijekom iduće godine snimi i ocijeni stanje nastave i istraživanja te 
pratećih djelatnosti na visokim učilištima, ne zalažem se zato da snimak i ocjena budu podloga 
velike čistke. Naprotiv, zalažem se za usklađivanje zakonskih mjerila s mogućnostima, te za 
lagano "dizanje letvice", od, recimo, 1%, radije nego 5% godišnje, tako da "letvicu" može 
savladati najveći broj visokih učilišta, nastavnika i studenata, a opet nitko bez dodatnog napora u 
istom smjeru, te koju nitko ne može ignorirati bez velikog rizika da ispadne iz sistema. 
Hvala. 


