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TEMATSKA SJEDNICA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I 

KULTURU HRVATSKOGA SABORA 

„FINANCIRANJE ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG RADA I VISOKOG 

OBRAZOVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ“ 

 

 

         Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora na tematskoj sjednici, 

pod naslovom Financiranje znanstveno-istraživačkog rada i visokog obrazovanja u 

Republici Hrvatskoj, održanoj 3. ožujka 2016. godine donio je sljedeće  z a k lj u č k e: 

 

 

1. Odbor smatra da je potrebno hitno zaustaviti daljnju degradaciju znanosti i visokog 

obrazovanja kao pokretača dugoročnog gospodarskog i društvenog razvoja Republike 

Hrvatske. Alarmantnost situacije potvrđuje činjenica da je u visoko obrazovanje u 2009. u 

jednoj godini uloženo  620 milijuna kuna, a u četiri godine od 2011. do 2014. uloženo je 546 

milijuna kuna. Ulaganje u znanstvene projekte 2009. godine iznosilo je 149  milijuna kuna, 

u 2014. godini 79 milijuna kuna. Jedina smo tranzicijska zemlja koja je u razdoblju krize 

smanjila izdvajanja za znanost.  

 

2. Isto tako, daljnje smanjivanje ulaganja u znanost i visoko obrazovanje imalo bi pogubne 

posljedice za razvoj Hrvatske, te se  stoga u ovom trenutku ukupna izdvajanja moraju 

zadržati barem na postojećoj razini i ne smije se dopustiti njihovo smanjivanje u 

predstojećem proračunu, jer se time drastično smanjuje konkurentnost hrvatskih 

znanstvenika za aplikacije na europske znanstveno-istraživačke projekte. Istovremeno, 

određenim preraspodjelama bilo bi potrebno vratiti financiranje nekih bitnih stavki poput 

znanstvenih časopisa koji nisu bili financirani prethodne godine.   

 

3. U stavci Državnog proračuna „Razvoj Hrvatske zaklade za znanost“ za 2016. godinu 

neophodno je zadržati iznos od 105 milijuna kuna koji je bio predviđen za 2015. godinu. 

Time bi se osiguralo ispunjenje postojećih ugovornih obveza za 450 projekata koji su 

trenutno u tijeku, a također bi se omogućilo i raspivanje novih natječaja za program 

„Istraživački projekti“, Program suradnje s gospodarstvom i Program suradnje sa 

znanstvenom dijasporom, čime bi se nastavio kontinuitet raspisivanja natječaja iz 2013. i 

2014. godine, koji je prekinut 2015. godine zbog nedostatka sredstava. 

 

4. U stavci Državnog proračuna za 2016. godinu „Program doktoranada i poslijedoktoranada 

Hrvatske zaklade za znanost“ neophodno je osigurati 35 milijuna kuna čime bi se osigurala 

isplata plaća za 180 doktoranada koji su zaposleni 2015. godine, te omogućio dovršetak i 

realizacija natječaja koji je raspisan u rujnu 2015. godine.  

 

5. Isto tako, potrebno je zadržati na dosadašnjoj razini od 50 milijuna kuna financiranje 

znanstveno-istraživačke djelatnosti znanstvenika koji sada nisu obuhvaćeni projektima 

Hrvatske zaklade za znanost, a koji čine više od 50% znanstvenika u Republici Hrvatskoj, 

jer im se time osiguravaju minimalni radni uvjeti.  

 

6. U proračunu namjenski odrediti sredstva koja se dodjeljuju STEM području (Science, 

Technology, Engeneering, Mathematics) kao glavnom pokretaču gospodarskog razvoja 

zemlje.  Strogo pratiti da ta sredstva uistinu budu namjenski raspoređena i korištena u okviru 

djelatnosti pripadnih institucija visokog obrazovanja i znanosti za STEM područje.  
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7. Kroz izmjene i dopune Državnog proračuna, odnosno rebalans proračuna, početi 

kontinuirano povećavati, nikako smanjivati, ulaganje u znanost i visoko obrazovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          PREDSJEDNICA 

 

 

prof.dr.sc. Gordana Rusak v.r. 

 

 


