U Zagrebu, 11. svibnja 2020. godine
Članovima Sindikalne podružnice
Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Predmet:

Mišljenje o sadržajnoj i pravnoj (ne)utemeljenosti Odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu o
uskrati suglasnosti na prijedlog programa rada kandidata za dekana Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Nevena Jovanovića za razdoblje od akademske godine
2020./2021. do akademske godine 2022./2023.

Poštovani,
nastavno na Vaš upit, dostavljamo mišljenje o sadržajnoj i pravnoj (ne)utemeljenosti Odluke Senata
Sveučilišta u Zagrebu o uskrati suglasnosti na prijedlog programa rada kandidata za dekana Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Nevena Jovanovića za razdoblje od akademske godine
2020./2021. do akademske godine 2022./2023. od 28. travnja 2020. godine (dalje u tekstu: Odluka Senata
o uskrati suglasnosti).
Iz predmetnog mišljenja proizlazi da je Odluka Senata o uskrati suglasnosti:
-

-

-

-

terminološki neusklađena sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu,
utemeljena na protustatutarnom postupanju rektora Sveučilišta u Zagrebu koji je 23. ožujka 2020.
godine samostalno donio „Odluku rektora Sveučilišta u Zagrebu o uskrati suglasnosti na prijedlog
programa rada kandidata za dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od
akademske godine 2020./2021. do akademske godine 2022./2023. (Klasa 602-04/20-01/4; Ur.broj:
380-022/331-20-3) čime je, protivno članku 13. stavku. 1. točki. 8. Statuta i članku 21. stavku. 1.
točki. 15. Statuta, donio odluku u vezi pitanja koje je Statutom Sveučilišta izrijekom stavljeno u
nadležnost Senata Sveučilišta, a u vezi kojega rektor ima obvezu i pravo Senatu podnijeti isključivo
svoje prethodno mišljenje te prijedlog odluke, ali ne i donijeti svoju samostalnu odluku kojom
uskraćuje suglasnost na prijedlog programa predloženika za dekana sastavnice;
protustatutarna u točki II. Izreke koja sadrži utvrđenje o negativnoj ocjeni programa predloženika,
a s obzirom na okolnost da Senat Statutom Sveučilišta nije ovlašten ocjenjivati prijedlog programa
predloženika na način da mu pridružuje negativne ili pozitive ocjene, nego je isključivo ovlašten
izdati ili uskratiti traženu suglasnost;
sadrži netočna tumačenja Statuta Sveučilišta u Zagrebu i netočna tumačenja pozitivnih pravnih
propisa koji uređuju rad javnih ustanova, javnih visokih učilišta te sustava znanosti i visokog
obrazovanja općenito,
nedovoljno i nejasno obrazložena jer se iz nje ne mogu razaznati objektivni, jasni i dokazani razlozi
uskrate suglasnosti na predloženikov prijedlog programa, a razlozi koji se navode kao osnova
uskrate suglasnosti su nejasni, sami sebi proturječni i u najvećoj mjeri sasvim irelevantni jer im
sadržaj uopće ne predstavlja objektivno valjanu osnovu za uskratu suglasnosti;
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donesena u proceduri kojom su povrijeđene odredbe Statuta Sveučilišta u Zagrebu na štetu
sastavnice jer rektor i Senat Sveučilišta, između ostaloga, zajedničkim djelovanjem nisu poduzeli
sve što je bilo neophodno da bi se postupak izdavanja ili uskrate suglasnosti proveo u Statutom
predviđenom roku.

U privitku dostavljamo predmetno Mišljenje.
S poštovanjem,
PRAVNA SLUŽBA SINDIKATA ZNANOSTI
Ana Petošić, dipl. iur., v.r.

