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 Poštovana gospođo predsjednice Vlade RH, poštovani gospodine Ministre, poštovani gospodine 
Ravnatelju Uprave za znanost, 

 

 Zahvaljujemo Vladi RH što je od MZOŠ tražila očitovanje na našu izjavu o stanju sa 
znanstveno-istraživačkim projektima od 27. siječnja 2010. god. Čudno je, međutim, da dužnosnici i 
zaposlenici MZOŠ nisu sami našli za shodno očitovati se o toj i drugim našim izjavama u kojima 
upozoravamo na neke od evidentnih problema u sustavima znanosti i visokoga obrazovanja, iako im izjave 
redovito upućujemo, a na iste probleme ih sve češće upozoravaju i pojedini rektori hrvatskih sveučilišta, 
mjerodavna nacionalna vijeća, pa i saborski Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. 
 Što se predmetnog očitovanja MZOŠ-a od 03. ožujka 2010. god. tiče, moramo primijetiti da se 
težište odgovora stavlja na pronalaženje opravdanja za sadašnje stanje, umjesto da se teži utvrđivanju 
odgovornosti za takvo stanje i iznalaženju odgovarajućij izlaza. 
 Na taj način MZOŠ još jednom propušta uvažiti činjenicu, na koju smo ih ne samo mi nego i 
mnogi dionici sustava opetovano upozoravali, da sustav znanosti u RH koji počiva na manje od 6000 
doktora znanosti ne samo ne može nego i ne smije sebi dopustiti potporu 2300 znanstvenih projekata. 
Činjenica da je ugovoreni godišnji iznos potpora za projekte veći od raspoloživih sredstava u državnom 
proračunu, i to ne samo u vremenima krize nego i u 2008. godini kada se učinci recesije još nisu osjećali, 
jasno govori o neodgovornosti samog MZOŠ-a u planiranju djelatnosti i proračuna u pripadnom resoru. Na 
probleme s proračunom ali i s planiranjem i odgovornostima višekratno smo javno upozoravali, nažalost 
bezuspješno. 
 Upozoravali smo i na činjenicu da se veći dio proračuna ministarstva odnosi na plaće djelatnika 
u sustavu, a u nekoliko navrata skretali smo pažnju i na probleme vezane uz neodrživost sadašnjeg modela 
izbora u znanstvena i nastavna zvanja, te na probleme vezane uz neučinkovitost sustava znanstvenih 
novaka iz kojega oko dvije trećine uključenih otpada prije završetka doktorskog studija uz evidentne 
probleme vezane uz nekompatibilnost njihova statusa s provođenjem kadrovske politike na sveučilištima. 
Sa svime time usko je povezana i problematika proliferacije broja studija i broja visokih učilišta, na što 
smo također upozoravali, opet bezuspješno. 
 Pritom nipošto ne tražimo da se plaće znanstvenika i sveučilišnih nastavnika izuzmu od mjera 
koje vrijede za sve ostale djelatnike državnih i javnih službi te za šire građanstvo, posebice ne u ovim 
teškim vremenima. Međutim, svjesni važnosti znanosti, istraživanja i obrazovanja za svaku zemlju, a 
posebice za one orijentirane razvoju (vidjeti s time u vezi, primjerice, http://royalsociety.org/The-
scientific-century/ ili pak http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-
1099079877269/547664-1099079956815/547670-1237305262556/WCU.pdf), sve što tražimo jest da se 
raspoloživa sredstva troše racionalno kako bismo bili u prilici raditi najbolje što možemo i time aktivno 
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doprinijeti izlasku iz krize i boljitku svih građana ove zemlje. Svjesni smo da to znači i diferencijaciju 
među djelatnicima i ustanovama u sustavu na kvalitetne i nekvalitetne, odnosno na one učinkovite i 
neučinkovite, ali ni u tome ne nailazimo na podršku mjerodavnih u resornom ministarstvu. Znakovito je da 
MZOŠ u svom očitovanju od 03. ožujka propušta spomenuti kašnjenja u implementaciji Zakona o 
osiguravaju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, na što smo se eksplicitno osvrnuli našom izjavom 
od 27. siječnja. 
 Štoviše, MZOŠ se na sve te, višekratno isticane probleme, ne osvrće, nego i dalje neodgovorno, 
neučinkovito i netransparentno provodi dosadašnje politike (policies), ili pak nekoordinirano i 
nepromišljeno donosi ad-hoc rješenja (kao, primjerice, u slučaju nedavnih odluka ministra Fuchsa kojima 
(retroaktivno!) ukida poticaje za znanstvenu izvrsnost te potpore za prijavu EU FP7 projekta). Nije rijedak 
slučaj da se takve nekvalitetne odluke dalje prevode i u nekvalitetne zakone poput već spominjana Zakona 
o osiguravaju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju ili pak nacrta Zakona o sveučilištima koji prijeti 
izazivanjem novog vala studentskih prosvjeda. 
 Što se situacije s Nacionalnom zakladom za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvoj 
(NZZ) tiče, MZOŠ se u očitovanju opet osvrće na nedostatna sredstva, propuštajući evidentirati činjenicu 
da je apsorpcijska sposobnost hrvatske znanosti za visokokompetitivne i visokoselektivne projekte mala, 
što je razvidno i iz činjenice da u dosadašnjem radu NZZ nije uspijevala kroz projekte dodijeliti čak ni ona 
sredstva koja je ostvarivala na osnovu kamata na svoju imovinu. Tu je svakako znakovito i to da se već 
godinu dana čeka imenovanje novoga predsjednika i pojedinih članova Upravnog odbora NZZ, a što 
ponovno govori o neučinkovitosti sustava. Dakle, financijski problemi se opet koriste kao izlika za 
neučinkovitost i neodgovornost samog MZOŠ-a i njemu pridruženih agencija i tijela. 
 Na kraju svojeg očitovanja, MZOŠ spominje i prioritete u sustavu, što nam se, u svjetlu svega 
gore navedenoga, čini pomalo cinično. Prema našim uvidima, prioriteti u sustavima znanosti i visokog 
obrazovanja, u rijetkim slučajevima kada su u dokumentima deklarativno definirani, se evidentno ne 
provode ili se zaobilaze. 
 Koristimo ovu priliku da podsjetimo dužnosnike i djelatnike MZOŠ-a na još neke od brojnih 
problema u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na koje smo ih svojim izravno upućenim izjavama 
upozoravali, a na koje nisu reagirali ni riječju ni djelom: 

- nasilje prema djelatnicima u sustavu (Izjava Foruma i Universitasa od 07. siječnja 2010. god.); 
- napredovanje u zvanjima za osumnjičene (u međuvremenu i nepravomoćno osuđene) u akciji 

„Indeks“ (Izjava Foruma od 19. lipnja 2009. god.); 
- problemi u sustavu vezani uz financiranje nastavnog procesa, a povodom studentskih prosvjeda 

(Izjava Foruma od 24. travnja 2009. god.); 
- problemi u djelovanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Izjave Foruma od 30. ožujka 

2009. i od 10. travnja 2008. god.); 
- problemi u odnosu MZOŠ-a prema djelatnicima u medijima i našim uglednim znanstvenicima, ali i 

u rješavanju evidentnih problema u sustavu (Izjave Foruma od 15. veljače 2009., od 15. srpnja 
2008. i od 20. ožujka 2008. god.); 

- problemi s koruptivnim djelima koja možda ne spadaju pod krivičnu ali svakako spadaju pod 
moralnu odgovornost (Izjave Foruma od 23. rujna 2008. i od 24. siječnja 2008. god.). 

 

 U nadi da će Vlada RH i MZOŠ žurno i konstruktivno pristupiti rješavanju nagomilanih 
problema u sustavima znanosti i visokoga obrazovanja, u čemu smo spremni i sami aktivno sudjelovati, a 
u očekivanju Vašeg očitovanja, srdačno Vas pozdravljamo, 
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Dostaviti: 
- Medijima 
- Saborskom Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu 
- Klubovima zastupnika u Hrvatskome saboru 
- Zainteresiranim pojedincima u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja 


