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Poštovani Predsjedniče Republike, cijenjeni predsjedniče Vlade! 
 

Potaknuti zabrinutošću naših članova, radnika i građana, obitelji i roditelja koji velikim 
odricanjima financiraju obrazovanje svoje djece i studenata, dužni smo od Vas zahtijevati poduzimanje 
odgovarajućih političkih i pravnih mjera protiv jedne nerazumne namjere Sveučilišta u Zagrebu. Pod 
krinkom novoga modela školarina zapravo se hrvatskim građanima nudi njihovo daljnje povećanje.  

 
Tim povodom dužni smo Vas podsjetiti i upozoriti na sljedeće: 

 

1. Školarine u Hrvatskoj su među najvišima u Europi i prostora za daljnje povećanje nema 
i ne smije biti;  

 

2. Danas školarine plaća više od polovice studenata u Hrvatskoj čime je već sasvim 
nagriženo jedno od temeljnih europskih načela demokratske i socijalne države o 
pristupačnosti obrazovanja svim građanima neovisno o njihovom socijalnom statusu;  

 
3. Školarine su jedno od najosjetljivijih socijalnih pitanja u svakoj demokratskoj državi i o 

njima se ne mogu donositi odluke bez široke javne rasprave te uključenosti svih 
socijalnih partnera i samih studenata. 

 
Prijedlog o povećanju tim više je apsurdan jer sveučilište ničim ne jamči povećanje kvalitetete i 

nove sadržaje. Što to trebaju studenti plaćati: ambicije fakultetskih i sveučilišnih uprava ili prijeke 
potrebe fakulteta koje država ne podmiruje redovito i primjereno? Štogod da je u pitanju, hrvatski 
roditelji to ne mogu financirati iz svojih kućnih budžeta. 

  
Ako ljudi koji upravljaju sveučilištem nemaju razvijeni osjećaj za socijalno stanje naših 
građana i svojih studenata, to kao svoje opredjeljenje mora imati Vlada RH. Uslijed toga 
zahtijevamo: 

 

1. Vaše očitovanje i zauzimanje za sprječavanje sadašnjeg pokušaja povećanja školarina; 
 

2. Hitne zakonske mjere kojima će se samovolja sveučilišnih uprava na štetu interesa 
građana, studenata pa i većine nastavnika ograničiti tako da odluke o visini školarine 



mogu nastupiti samo uz suglasnost nadležnog Ministarstva, kao što je to riješeno u 
drugim zemljama;  

 

3. Zahtijevamo da Vlada RH hitno ispuni sve svoje materijalne obaveze i dugove prema 
fakultetima koje do sada nije izvršila, kako ne bi dala opravdanje za prebacivanje tereta 
na leđa studenata; 

       

4. Žurno poduzimanje mjera za izgradnju potpuno novog, pravednog i standardu 
hrvatskog društva primjerenog modela financiranja studija. 

 
 

Pozivanje na autonomiju sveučilišta u ovim pitanjima znači shvaćanje javne službe na 
sveučilištu kao monopola, shvaćanje studenata kao sredstva a ne svrhe u obrazovnom procesu, kao 
kupaca a na kolega u procesu radne suradnje. Ako već sveučilišne uprave dovode u pitanje etos 
akademskog zajedništva i solidarnost nastavnika i studenata, onda je Vlada RH ta koja je dužna 
zaštititi javni karakter sveučilišta. Vlada RH dužna je poduzimati mjere protiv široke zloupotrebe 
javnog dobra za privatne prohtjeve i zarade, uslijed čega se, uvjeravaju nas studenti, počesto 
zapostavlja nastava osobito na "profitabilnim fakultetima".  

 
Državno sveučilište prvenstveno pripada ovoj zemlji i ovome narodu, a tek onda ljudima koji 

na njemu rade. Autonomija sveučilišta pretpostavlja odgovornost prema građanima a nadasve 
polaganje računa za iskazano povjerenje naroda. Fakulteti nisu profitne jedinice već neprofitne 
ustanove. Nama se čini da se to u ovoj zemlji zaboravilo, pa i u Vladi RH.  

 
Očekujemo žuran odgovor na naše zahtjeve radi ostvarenja načela jednake dostupnosti 

obrazovanju svih slojeva društva, što je jedan od stupova održanja i razvoja demokracije.  
 
Vjerujući da se s nama slažete predlažemo žuran sastanak samo na ovu temu. 
 
S poštovanjem 
 

Koordinator sindikalnih središnjica  
Stjepan Kolarić, v.r. 

 
UNICRO, Stjepan Kolarić, predsjednik, v.r. 
SSSH, Ana Knežević, predsjednica, v.r. 
NHS, Krešimir Sever, predsjednik, v.r. 
MHS, Zdenka Gizdić, predsjednica, v.r. 
URSH, Boris Kunst, predsjednik, v.r.  
HUS, Ozren Matijašević, predsjednik, v.r. 

 
Na znanje: 
1.Ministar znanosti, obrazovanja i športa, Dragan Primorac 
2. Rektor Sveučilišta u Zagrebu, Aleksa Bjeliš  

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 


