
Izjava Foruma za etičnost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja o prijedlogu Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti 
 

U Saborskoj proceduri, radi usvajanja, nalazi se PRIJEDLOG ZAKONA O 
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI I 
UMJETNOSTI. U Sabor ga je uputilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ). 
Forum ovime javno iznosi svoje primjedbe na taj prijedlog. 
 

1. Budući da se u Akademiji nije nikada javno raspravljalo o promjena Zakona koje 
predlaže MZOŠ, upitno je na temelju kojih pokazatelja i iz kojih razloga MZOŠ 
predlaže Promjene. To više što će se, ako se predložene promjene usvoje, s njima 
morati uskladiti Statut Akademije. Tako se Skupštini Akademije nameće promjena 
Statuta, a da se o tome na njezinim sjednicama nije ni raspravljalo. Dakle, izravno se 
narušava autonomija Akademije i njezino zakonsko pravo da sama rješava svoje 
unutrašnje odnose. 

2. Forum smatra da je pitanje članova/članica suradnika Akademije sporno jer ni njihova 
uloga, ni kriteriji izbora, nisu jasno definirani. Naime, Akademija može surađivati sa 
svim pojedincima i ustanovama u znanosti i umjetnosti, tako da nema potrebe za 
“svojim podmlatkom” u članstvu. 
Nadalje, smatramo neprimjerenim da osoba koja je izabrana za člana suradnika, a 
konačno ne bude izabrana za redovitoga člana, doživotno ostaje članom suradnikom, 
jer to omogućava sustavno kršenje odredbe u članku 2. Prijedloga u kojem stoji: “Za 
člana suradnika bira se, u pravilu, mlađi znanstvenik ili umjetnik ...”. 
Konačno, smatramo neprihvatljivom odredbu u članku 4. Prijedloga koja članovima 
suradnicima izabranima po dosadašnjem Zakonu taj status dodjeljuje doživotno. 

3. U članku 3. Prijedloga stoji da se mandat članova Predsjedništva Akademije produžuje 
s tri na četiri godine. To načelno ne može biti sporno. Sporno jest, međutim, 
obrazloženje po kojem Predsjedništvo u tri godine ne može dovršiti važne projekte, a 
posebno je neuvjerljivo isticanje da je to zbog zauzetosti Predsjedništva izborom novih 
članova, jer su obveze Predsjedništva u tom postupku razmjerno male. 

4. Posebno je sporna odredba u članku 5. Prijedloga kojom se predviđa da bi produljenje 
mandata Predsjedništva na četiri godine vrijedilo i za aktualno Predsjedništvo. 
Retroaktivna primjena odredbi zakona u načelu je pravno sporna. Ona negira načela 
pravne države i običaje u europskom kulturnom i pravnom okruženju. Osim toga, 
sadašnji članovi Uprave, dakle vodeći ljudi Predsjedništva, već su do sada na svojim 
položajima gotovo 6 godina (dva uzastopna mandata), pa je obrazloženje da nisu imali 
vremena dovršiti započete projekte jednostavno neprimjenjivo. 
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