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OČITOVANJE DJELATNIKA BOTANIČKOG ZAVODA S BOTANIČKIM VRTOM 
Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu 

O nacrtima prijedloga izmjena i dopuna Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 
 

1. Primjedbe na osnovni tekst Zakona, koji nije u prijedlogu za promjenu:  
 
 

Ostali subjekti znanstvene djelatnosti 
Članak 24. 

(1) POTREBNA JE NADOPUNA ČLANKA 24.: Uz fizičke osobe koje se bave znanstvenim radom i 
subjekte koji obavljaju znanstvenu djelatnost, subjekti znanstvene djelatnosti su i Nacionalno vijeće 
za znanost, Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, Ministarstvo, Hrvatska akademska i istraživačka 
mreža (CARNet), Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike 
Hrvatske (u daljnjem tekstu: Nacionalna zaklada) te, sukladno sa zakonom i svojim općim aktima, 
nastavne baze medicinskih, stomatoloških, veterinarskih i farmaceutskih fakulteta, veleučilišta, 
visoke škole, znanstvene udruge, muzeji, arhivi, botanički vrtovi, herbarske i zoološke zbirke i druge 
pravne osobe i njihove ustrojstvene jedinice čije je djelovanje od interesa za obavljanje znanstvene 
djelatnosti. (...)  
 
OBRAZLOŽENJE: djelatnost botaničkih vrtova iznimno je specifična i u EU regulirana posebnim 
zakonima te predlažemo da se u ovome Zakonu barem navedu kao specifičnost unutar znanstvenih 
institucija. S vremenom će svakako biti potrebno podrobnije definirati djelatnosti i ulogu botaničkih 
vrtova u Hrvatskoj, kako je to i u drugim europskim zemljama. (PRILOG 1) Djelatnost herbarskih i 
zooloških zbirki također je specifična, te su zbirke kao sastavni dijelovi znanstvenih institucija usko 
povezane i neizostavne u obavljanju znanstvene djelatnosti. 
  

Stručna zvanja i radna mjesta 
članak 44. 

(2) Osobe u stručnim zvanjima rade na odgovarajućim radnim mjestima stručne poslove vezane za 
znanstvena istraživanja te sve druge specifične stručne poslove ovisno o potrebama radnoga mjesta 
unutar sastavnice (na pr. botanički vrt, herbarska zbirka, zoološka zbirka i sl.).  
 
POTREBNA JE NADOPUNA ČLANKA 44. : U Članku 44 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju NN 123 (31. 07. 2003) „Stručna zvanja i radna mjesta“ u opisu  stručnih radnih mjesta 
nigdje nije navedena nastavna djelatnost (iako u Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko 
obrazovanje stoji nastavno opterećenje zaposlenika izabranih u stručno zvanje i to u iznosu od čak 
600 norma sati godišnje).  
Predlažemo da se uz stručnu djelatnost u opisu radnog mjesta nadoda i nastavna djelatnost. 
 
OBRAZLOŽENJE: u botaničkim vrtovima, kao i u drugim specifičnim sastavnicama znanstvenih 
ustanova (npr. zbirke živih i neživih uzoraka biljaka i životinja), stručni suradnici rade PRIJE SVEGA 
STRUČNE POSLOVE, a tek onda poslove „vezane za znanstvena istraživanja“, kako bi se održavale 
zbirke neophodne za znanstvena istraživanja i nastavnu djelatnost.  
 
 

2. Primjedbe na tekst odredbi koji se koji se predlaže za promjenu: 
 

Radna mjesta u znanstvenim organizacijama 
Članak 39. 

Comment [T1]: U sastavu Biološkog 
odsjeka PMF-a, uz svjetski poznat 
Botanički vrt, nalaze se i dvije 
impozantne svjetski registrirane 
herbarijske zbirke, koje su znanstveno i 
kulturno dobro, a o kojima se brinu dva 
stručna suradnika (ZA, ZAHO, 
http://sweetgum.nybg.org/ih/herbarium_
list.php), a u postupku je i registracija 
zoološke zbirke 
Stoga ovakve zbirke od velike 
vrijednosti nikako ne treba izostaviti iz 
Zakona, jer znamo da je u postupku i 
registracija herbarijske zbirke na 
Agronomskom fakultetu. 
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(3) Stručna radna mjesta u znanstvenim organizacijama za zaposlenike koji, osim obavljanja 
specifičnih stručnih poslova sukladno potrebama radnoga mjesta (na pr. botanički vrt, herbarska 
zbirka, zoološka zbirka i sl.), sudjeluju i u obavljanju znanstvene djelatnosti, su stručni suradnik, viši 
stručni suradnik i stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju. 
 
OBRAZLOŽENJE: kao prije, uz dopunu PUNOG službenog naziva stručnih radnih mjesta (nigdje se ne  
navodi u cijelosti).    
 
U nacrtu prijedloga nije uzeta u obzir „Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih 
mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama”, NN 127 (12.12.2007) gdje su radna 
mjesta stručnih savjetnika, viših stručnih suradnika i stručnih suradnika preimenovana u  

- stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju 
- viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju 
- stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju  
 

Ovaj previd odnosi se na članke 39, 44 i 91 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
NN 123 (31. 07. 2003). 
 

Članak 95. 
(1) Postupak izbora u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja i odgovarajuća radna mjesta 
provodi sveučilište odnosno sastavnica sveučilišta sukladno statutu i uz odgovarajuću primjenu 
članka 35. i 36. ovoga Zakona,.......... itd. 
 
OBRAZLOŽENJE: Iz teksta u Članku 95 nije jasno je li u postupku izbora kandidata na radno mjesto 
imenovano isto povjerenstvo kao za izbor u znanstveno zvanje. Naime, prema članku 35 "Predsjednik 
i jedan član povjerenstva ne mogu biti zaposleni u znanstvenoj organizaciji u kojoj je zaposlen 
pristupnik." 
 
Smatramo da nema opravdane potrebe da dva od tri člana povjerenstva za izbor na radno mjesto 
budu zaposlenici drugih ustanova, tj. onih izvan ustanove u kojoj je zaposlen pristupnik. Na taj se 
način ustanovi u potpunosti oduzima mogućnost predlaganja zaposlenika u skladu s vlastitim 
potrebama i strategijom.  
 
 

Ugovor o radu za znanstveno-nastavna, umjetničko- 
-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta 

Članak 102. 
(1) S osobama izabranim na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna i stručna  
radna mjesta sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s obvezom provođenja 
ponovnog izbora ili unaprjeđenja svakih pet godina. Ako prilikom ponovnog izbora 
zaposlenik ne bude izabran zbog neispunjavanja uvjeta, postupa se prema članku 95. stavku 
5., odnosno članku 101. stavku 5. ovoga Zakona. 
 
OBRAZLOŽENJE: stručna radna mjesta nisu podložna redovitom reizboru, jer se ne temelje niti ih se 
može valorizirati isključivo znanstvenim radom, već specifičnim stručnim radom, ovisnim o 
potrebama sastavnice matične znanstvene institucije (na pr. botanički vrt, herbarske i zoološke 
zbirke). Ni u „starom“ Zakonu nije se detaljnije razrađivao postupak reizbora stručnih suradnika 
SVAKIH PET GODINA, makar je bio naveden, kao u ni u prijedlogu novoga Zakona, te je to ovdje 
uopće nepotrebno spominjati! Stručni suradnici imaju mogućnost napredovanja  - i to prije svega 
kroz stručni, ali i znanstveni rad - no ne i tu obvezu. Stručni poslovi MORAJU se KONTINUIRANO 
odrađivati zbog specifičnosti radnoga mjesta i ne mogu biti zamijenjeni znanstvenima! Primjer 
botaničkoga vrta i herbarijskih zbirki: briga o zbirkama živih i sušenih ili konzerviranih biljaka (upute 

Comment [B2]: To bi trebalo izbrisati 
iz članka - vidjeti obrazloženje 



vrtlarima, nadopune zbirki, evidentiranje herbarijskih primjeraka „vouchera“ biljaka korištenih u 
znanstvenim istraživanjima, naručivanje stranog sjemenskog materijala, tereni za skupljanje biljaka, 
izučavanje literature...); briga o vrtnoj knjižnici i herbariju; pisanje stručnih tiskovina i suradnja s 
medijima; priređivanje edukativnih izložbi, radionica i predavanja; davanje stručnih savjeta 
građanima; stručna vodstva mnogobrojnih skupina učenika i građana... i još puno toga. Sve su to 
redoviti STRUČNI poslovi koji se u botaničkom vrtu moraju odraditi, kako bi zbirke biljaka potrebne za 
znanost i nastavu mogle normalno funkcionirati te kako bi se javnosti – kojoj su botanički vrtovi 
redovito OTVORENI i potrebni jednako kao i nastavi i znanosti – pružile sve neophodne informacije.  
 
  

U Zagrebu, 23.04.2012. godine 

 

 

      Predstojnica Botaničkog zavoda s Botaničkim vrtom: 

 

      Prof. dr. sc. Božena Mitić 

      


