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U sklopu provedene rasprave znanstveni-novaci i suradnici Zoologijskog zavoda kao 
problematične točke nacrta novog Zakona istaknuli su sljedeće: 
 
U članku 64. stavak 2. stoji da se nakon isteka šest odnosno osam godina neće automatski 
produljiti radni odnos na suradničkom radnom mjestu višeg asistenta, već je člankom 20. 
stavak 1. ovog nacrta Zakona predviđen izbor na radno mjesto asistenta ili postdoktoranda na 
temelju javnog natječaja.  
Mišljenja smo da se takvim javnim natječajem, čije propozicije nigdje u nacrtu ovog Zakona 
nisu podrobnije iznesene, se ne potiče mobilnost doktoranada na projektima, već se 
pospješuje model 'burza-doktorat-burza', te odljev mozgova iz Hrvatske. Ovdje još jednom 
želimo istaknuti da su radna mjesta za doktore znanosti van sveučilišta i instituta u Hrvatskoj 
gotovo nepostojeća.  
S druge pak strane, člancima 18. i 43. određeno je obavezno duže trajanje rada na određenom 
znanstvenom zvanju prije izbora u više zvanje, a stavkom 6. članka 18. znanstvenik izabran 
na znanstveno radno mjesto nema obavezu reizbora na isto radno mjesto ili izbora na više 
radno mjesto, čime smatramo se potiče mediokritetstvo, nikako izvrsnost. 
 
Članak 21. donosi izmjenu postojećeg zakona u kojem stoji da se ugovor o radu može 
produljiti za onoliko vremena koliko je trajao rodiljni dopust, bolovanje ili drugi opravdani 
slučaj, samo ako su osigurana sredstva za plaću.  
Smatramo da bi zadnji dio koji se odnosi na novčana sredstva trebao biti izbačen, kako osobe 
zaposlene na određeno vrijeme, a to se prvenstveno odnosi na znanstvene novake, ne bi sa 
strepnjom provodile vrijeme bolovanja ili rodiljnog dopusta (ako bi se na njega uopće i 
odlučile!), već bi bile sigurne da će nakon povratka moći nastaviti znanstveno djelovanje, 
tamo gdje su stali. 
Ako se već želimo ugledati na Europu, naučimo nešto od nje – mladim znanstvenicima koji 
izbivaju iz znanosti godinu ili više, zemlje EU nude poticaje (npr. u vidu olakšica prilikom 
natječaja za različite stipendije – pr. Marie Curie program) upravo s ciljem da ih se motivira 
da ostanu u znanosti, da se osjete potrebnima u društvu i da se lakše vrate sustavu znanosti 
nakon duljeg izbivanja. Ovim novim zakonom mladi ljudi bi se sustavno „izbacivali“ iz 
znanosti neposredno nakon stjecanja titule doktora znanosti, čime smatramo bi se dodatno 
poticala još veća letargija i ogorčenost mladih. Nadalje, ovaj prijedlog zatire ideju o poticanju 
pronatalitetne politike u Hrvatskoj među visokoobrazovanom populacijom.  
 
Uvažavajući da u nacrtima prijedloga Zakona postoje dobri prijedlozi i nova rješenja, 
smatramo da bi i ove naše primjedbe trebale biti uzete u obzir u sastavljanju novog Zakona 
koji će u budućim godinama služiti na korist članovima akademske zajednice. 
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