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Poštovani, profesor sam na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i koristim priliku 

iznijeti svoj komentar s prijedlogom za raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, o kojem će članovi 

Senata Sveučilišta u Zagrebu raspravljati u utorak 24.04.2012. 

  

Iako bi imao više komentara i prijedloga, izdvojit ću samo jedan, a on se tiče znanstvenih 

novaka.  

  

Moram odmah reći da sam kao profesor, kao znanstvenik, kao mentor znanstvenih novaka  i 

općenito kao član akademske zajednice neugodno iznenađen načinom kojim se po prijedlogu 

Nacrta novog Zakona tretiraju znanstveni novaci. Oni su zaista najugroženija skupina ako se 

prihvati prijedlog Nacrta novog Zakona.  

  

Smatram da bi to nanijelo veliku štetu ne samo najboljim znanstvenim novacima (koji će, ako 

se ovaj Zakon prihvati u predloženom obliku, ostati na ulici s titulama doktora znanosti i to 

upravo onda kad bi najviše mogli doprinijeti znanosti u našoj zemlji i kad bi ih trebalo čim 

više zadržati u sustavu),  već i cijelom znanstvenom sustavu i akademskoj zajednici u 

Hrvatskoj. 

  

Naime, svima nam je poznato da je jedan od glavnih uvjeta da netko bude primljen kao 

znanstveni novak, bio taj da budu među 10 % najboljih studenata ili da imaju visoki prosjek 

ocjena. Oni su znači izbor izbora. Žalosno je da se unatoč tome prema njima postupa krajnje 

negativno. Zar je to način stimuliranja mladih za znanstveni rad i općenito za znanost u 

Hrvatskoj? 

  

Kao realan, financijski održiv i pravno prihvatljiv prijedlog, smatram da bi se znanstvenim 

novacima koji su već ušli u sustav prije donošenja novog Zakona trebalo dopusti  da mogu 

kao i po trenutno važećem Zakonu (ako doktoriraju u roku), imati pravo produljena ugovora o 

radu za još 4 godine i to BEZ javnog natječaja, kako je to bilo i do sada. To je najmanje što se 

može učiniti za njih. U tom periodu bi trebalo pronaći način da se ti novaci zadrže u sustavu 

(eventualne zamjene za profesore koji odlaze u mirovinu, izbor u zvanje asistenata, stručnih 

suradnika i dr.). U protivnom, prestanak statusa znanstvenog novaka odmah nakon doktorata 

je krajnje nedopustivo. To je loše prije svega za samo Ministarstvo koje je u njih uložilo 

velika novčana sredstva, a sada ih tako olako odbacuje, kao i za nas mentore koji smo uložili 

veliku energiju za njihovo znanstveno i stručno osposobljavanje i izradu doktorata, izradu 

znanstvenih radova i dr. Broj znanstvenih novaka koji uspješno doktorira u zadanom roku nije 

toliko velik da se ne bi moglo  pronaći neko rješenje za njihov opstanak u sustavu. 

  

Stoga predlažem da se članak 64. u prijedlogu Nacrta novog zakona "(2) Osobe koje su 

danom stupanja na snagu ovoga Zakona zatečene na suradničkome radnom mjestu 

znanstvenog novaka – asistenta, a koje ispune uvjet stjecanja akademskog stupnja doktora 

znanosti za vrijeme trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme od šest godina odnosno osam 



godina, nakon stupanja na snagu ovoga Zakona ne produljuje se automatski radni odnos na 

suradničkome radnome mjestu višeg asistenta, već se one mogu javiti na javne natječaje 

raspisane za sva viša zvanja",  

  

preradi i izmjeni tako da se svim sadašnjim znanstvenim novacima, koji na vrijeme 

doktoriraju, omogući automatsko produljenje statusa na još četiri  godine i to  BEZ javnog 

natječaja, odnosno sveukupno 10 godina od početka prvog ugovora o radu te predlažem 

sljedeći tekst članka: 

 

„Osobe koje su danom stupanja na snagu ovoga Zakona zatečene na suradničkome radnom 

mjestu znanstvenog novaka – asistenta, a koje ispune uvjet stjecanja akademskog stupnja 

doktora znanosti za vrijeme trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme od šest godina  

nakon stupanja na snagu ovoga Zakona produljuje se radni odnos bez javnog natječaja na 

suradničkome radnome mjestu višeg asistenta u trajanju od još četiri godine, tako da ukupno 

trajanje od prvog ugovora u statusu znanstvenog novaka može biti najdulje 10 godina.“ 

 

Do daljnjega bi djelomično ili potpuno trebalo zaustaviti primanje novih znanstvenih novaka 

dok se na zadovoljavajući način ne riješi status postojećih znanstvenih novaka i stabilizira 

sustav, jer zaista mislim da nema smisla jednima nakon doktorata otkazivati ugovor o radu, a 

druge zapošljavati.  

 

U Zagrebu, 20.04.2012. 

 

Prof.dr.sc. Tihomir Miličević 

 

 


