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Izjava Foruma za etičnost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja o „Prijedlogu Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski 

razvoj RH“ 
 
 Članovi Foruma, podsjećajući na svoju izjavu od 11. veljače 2009. godine o tada predloženim 
izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski 
razvoj RH (NZZ), izražavaju ponovno svoju zabrinutost načinom rada Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta (MZOS). MZOS, naime, godinu dana poslije prethodnih, vrlo upitno 
strukturiranih izmjena i dopuna, opet predlaže promjenu istoga Zakona iako ni prethodne promjene 
nisu operacionalizirane i provedene. Uz to, opet se predlaže donošenje izmjena i dopuna po hitnom 
postupku, iako za to nema nikakvog opravdanja osim u posvemašnoj nekompetentnosti mjerodavnih. 
Čak štoviše, ovaj puta se potreba za hitnim postupkom obrazlaže i Vladinim programom mjera 
gospodarskog oporavka, iako je jasno da to jedno s drugime nema veze.S druge strane, donošenje 
Zakona o znanosti, Zakona o visokom školstvu i Zakona o sveučilištu, koje jest dio programa Vlade, 
očito kasni, posebice imajući u vidu „Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima 
donošenja zakona, drugih propisa i akata“ koji je donijela Vlada RH kao temelj za transparentno 
donošenje zakona i za kvalitetno sudjelovanje javnosti u zakonodavnoj proceduri. Imajući u vidu 
navedeni Kodeks, protestiramo što je predmetni prijedlog na web stranicama MZOS-a stavljen na 
javnu raspravu u trenutku kada je sam prijedlog već na dnevnom redu sjednice Hrvatskoga sabora! 
 U predloženim izmjenama i dopunama Zakona o NZZ zabrinjava nas i pozivanje na 
Znanstvenu i tehnologijsku politiku RH 2006. – 2010. koja je dobrim dijelom neprovedena, ali i koja 
bi trebala, nadamo se, biti aktualizirana na neko novo (buduće!) razdoblje. Posebice zabrinjava 
isticanje „povećanja ulaganja u istraživanje i razvoj“ i pozivanje na „tijekom 2010. godine planirano 
usmjeravanje većeg dijela financijskih sredstava državnog proračuna za znanstvene projekte u 
programe NZZ“ kada je, usprkos formalnom produljenju trajanja znanstvenih projekata, njihovo 
financiranje u ovoj godine svedeno na apsolutnu nulu! 

Pozivanje na nacionalne prioritete u istraživanjima, te na dugoročne strateške pravce razvoja 
RH je potpuno promašeno, jer je svima jasno da takvi nisu nikada doneseni, a kamoli provedeni, dok 
bi opetovano ponavljanje floskule o „Hrvatskoj kao zemlji utemeljenoj na znanju“ bilo više no uputno 
konačno zamijeniti konkretnim radom i aktivnostima. 
 U predloženim izmjenama i dopunama se, nadalje, govori o spriječavanju sukoba interesa iako 
su, usprkos prije više od godinu dana donesenim promjenama istoga Zakona, u Upravnom odboru 
NZZ-e i dalje osobe koje istovremeno obnašaju čelne funkcije u institucijama istoga sustava. 
Predložena promjena kojom bi se članovi Upravnog odbora NZZ-e birali na prijedlog Vlade RH je, 
pak, u očitom i eklatantnom sukobu s proklamiranom težnjom da se djelatnost NZZ-e učini 
neovisnom od političkih utjecaja, dok je namjera da se sjedište NZZ-e premjesti u Zagreb primjer 
očite cetralizacije i daljnjeg stavljanja NZZ-e pod izravan utjecaj MZOS-a. 
 Predloženo uvođenje novih operativnih tijela moglo bi unaprijediti djelatnost NZZ-e samo ako 
će ta tijela biti neovisna i ako će imati osigurane resurse za svoj rad, dok članak 10. Prijedloga izmjena 
i dopuna u kojemu se predviđa prestanak mandata dosadašnjim znanstvenim odborima i dosadašnjem 
izvršnom direktoru, iako isti dosad nisu postojali, može poslužiti tek kao dokaz nekompetentnosti 
predlagatelja Zakona. 
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