
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       

Rijeka, 26. svibnja 2011. godine 
 

Predsjedniku Republike Hrvatske, gospodinu prof. dr. sc. Ivi Josipoviću 
Predsjedniku Sabora Republike Hrvatske, gospodinu Luki Bebiću 
Predsjednici Vlade Republike Hrvatske, gospođi Jadranki Kosor  
Predsjedniku saborskoga Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, 
gospodinu prof. dr. sc. Petru Selemu 
 
Rektorima sveučilišta u Republici Hrvatskoj 
Čelnicima sastavnica sveučilišta u Republici Hrvatskoj 
Čelnicima znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj 
Čelnicima veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj 
Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti 
Studentskim zborovima u Republici Hrvatskoj 
 
Znanstvenicima, nastavnicima, suradnicima i studentima 
Zainteresiranoj javnosti 
Sredstvima javnog priopćavanja 

 
PREDMET:  Zaključci Javne rasprave Udruge za razvoj visokoga školstva Universitas o nacrtima prijedloga 

zakona o znanosti, visokom obrazovanju i sveučilištu 
 
Poštovani, 
 

u organizaciji Udruge za razvoj visokoga školstva Universitas, na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, u 
utorak 24. svibnja 2011. godine, održana je Javna rasprava o nacrtima prijedloga zakona o znanosti, visokom 
obrazovanju i sveučilištu. Rasprava je izazvala veliki interes članova akademske zajednice, što potvrđuje i broj od oko 
80 prisutnih u dvorani te više od 200 posjetitelja koji su javnu raspravu pratili putem streaminga na mrežnim 
stranicama Universitasa.  

Sukladno navedenom, u nastavku ovog dopisa dostavljamo vam Zaključke s Javne rasprave, koje smatramo 
iznimno značajnima u kontekstu rasprave o predloženim nacrtima navedenih zakona.  

 
S osobitim izrazima poštovanja 

 
prof. dr. sc. Jasminka Ledić, 
predsjednica Universitasa   



ZAKLJUČCI 
 

Javne rasprave Udruge za razvoj visokoga školstva Universitas o nacrtima prijedloga zakona o znanosti, visokom 
obrazovanju i sveučilištu  

 
održane u Rijeci, 24. svibnja 2011. godine 

 
U raspravi su sudjelovali: prof. dr. sc. Goran Turkalj (pozdravne riječi dekana Tehničkog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci, institucije domaćina), akademik Daniel Rukavina (uvodna riječ u ime Udruge za razvoj visokoga školstva 
Universitas), dr. sc. Ivana Mrkonjić, državna tajnica MZOŠ-a (na početku i kraju rasprave), prof. dr. sc. Pero Lučin, 
rektor Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Igor Bojanić, dekan 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, prof. dr. sc. Marko Petrak, prodekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, prof. dr. sc. Jozo Čizmić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Eduard Kunštek, Pravni fakultet 
Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Zdravko Kapović, Geodetski fakultet, predsjednik Vijeća tehničkog područja 
Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Tamara Nikšić, Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof.  
dr. sc. Gojko Bežovan, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Ivana Furčić, MLAZ, predstavnica Radne skupine 
znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu i Vijeća asistenata Instituta Ruđer Bošković, prof. dr. sc. Stjepan Car, 
predsjednik uprave Končar – Institut za elektrotehniku d.d., Zagreb, prof. dr. sc. Željko Garača, prodekan 
Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Damir Boras, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, prof. dr. sc. Davor Babić, prodekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nada Bodiroga-
Vukobrat, Jean Monnet katedra Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Ksenija Turković, prorektorica 
Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica Upravnog odbora Universitasa (završna riječ u ime 
Udruge Universitas). 
 
Moderatorica rasprave bila je prof. dr. sc. Jasminka Ledić, predsjednica Udruge za razvoj visokoga školstva 
Universitas. 
 
Diskutanti su u svojoj raspravi referirali na različite aspekte nacrta prijedloga zakona i iskazivali različite pristupe 
rješenjima u trenutnoj situaciji, ali se slažu da je održana rasprava rezultirala sljedećim zaključcima: 
 
Na temelju jednodušne ocjene da su izmjene sadašnjeg zakonodavnog okvira potrebne, da postoji značajan prostor 
za dodatno povećanje kvalitete znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, s jedne strane, te 
na temelju ocjene da je situacija u svezi s izradom i donošenjem Nacrta prijedloga Zakona o znanstvenoj djelatnosti, 
Zakona o sveučilištu i Zakona o visokom obrazovanju radikalizirana i štetna i za akademsku zajednicu i za Vladu RH, 
te zbog potrebe prevladavanja takvog stanja i sprječavanja daljnje eskalacije, s druge strane, smatramo da kao 
jedini način prevladavanja postojećeg stanja preostaje i postoji: 
 

1. razgovor i postizanje konsenzusa između Vlade RH, kao predlagatelja, i relevantnih predstavnika akademske 
zajednice, kao adresata tih Zakona; 
 

2.  konstruktivni razgovor i konsenzus mogu se ostvariti samo ako im obje strane pristupe s jednakih polaznih 
pozicija. 



U tom smislu ispunjenje zajedničkog cilja moguće je ostvariti kroz pet stadija: 
 

1. Predlagatelj bi trebao odustati od daljnjeg provođenja postupka usvajanja navedenih Zakona. To svakako ne 
znači i odustanak od načela i rješenja iz navedenih Zakona u novoj raspravi i međusobne suradnje na 
unapređenju visokog obrazovanja i znanosti. Istovremeno, akademska zajednica trebala bi odustati od 
najavljenih prosvjeda, štrajkova, obustava nastave, prijava Europskoj uniji radi političkog utjecaja na 
sveučilište, traženju ostavki i svih drugih jednostranih radnji koje bi mogle kompromitirati daljnji zajednički 
rad i ostvarivanje zajedničkog cilja. 

 
2. Akademska zajednica trebala bi imenovati svoje predstavnike i pri tome treba osigurati ravnopravnu 

zastupljenost svih visokih učilišta, svih znanstvenih područja i polja, svih regija, uz obvezno sudjelovanje 
studentskih predstavnika. Predlagatelj treba odrediti svoje predstavnike, uz preporuku da, zbog prirode 
samih aktivnosti, budu značajnije zastupljeni predstavnici pravne struke nego što je to do sada bio slučaj. 

 
3. Oformljena/e radna/e skupina/e trebala/e bi pristupiti izradi nacrta Strategije razvitka znanosti i visokog 

obrazovanja u RH, te na temelju navedene Strategije predložiti i izmjenu zakonodavnog okvira, s jasnim 
naznakama cilja i očekivanih posljedica/rezultata predložene reforme. Treba ostaviti mogućnost da u radnoj 
skupini sudjeluju i međunarodni eksperti.  

 
4. Nakon postignutog konsenzusa o konačnom tekstu Nacrta Strategije i prijedloga izmjena zakonodavnog 

okvira, treba pristupiti općoj i sveobuhvatnoj javnoj raspravi, primjerenog trajanja, i uz mogućnost aktivnog 
sudjelovanja i drugih subjekata izvan akademske zajednice. 

 
5. Nakon obrade zaprimljenih primjedbi i prijedloga, konačne nacrte Strategije i prijedloga izmjena 

zakonodavnog okvira treba uputiti u propisanu proceduru usvajanja/donošenja. 
 

Ovaj tekst zaključka prihvaćaju svi navedeni sudionici rasprave potvrđujući da on ne oslikava nužno njihove 
partikularne doprinose nego opće gledište kojega je moguće i razumno prihvatiti.  

 
Snimka s Javne rasprave dostupna je na mrežnim stranicama Udruge Universitas www.universitas.hr. 
 

 
Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas 

http://www.universitas.hr/�

