HRVATSKI SABOR
KLASA: 021-12/17-18/145
URBROJ: 65-17-02
Zagreb, 7. travnja 2017.

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
gospodinu
prof dr. sc. Pavi Barišiću, ministru

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana,
zastupnika u Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga
sabora.
Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje
dostavljeno.
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Na znanje:
- Vladi Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR
prof. dr. sc. Miroslav Tuđman
zastupnik
Zagreb, 06. travnja 2017.
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PREDSJEDNIK HRVATSKOG SABORA
gospodin Bozo Petrov

Predmet:

Zastupničko pitanje upućeno prof. dr. sc. Pavi Barišiću, ministru
znanosti i obrazovanja

Poštovani,
Temeljem članka 140. poslovnika Hrvatskoga sabora, postavljam sljedeća

ZASTUPNIČKA PITANJA:

U razdoblju od 2013.-2016. prestalo je redovito financiranje oko 2500 znanstvenih
novaka u Republici Hrvatskoj. S obzirom da se radi o velikom broju mladih znanstvenika koji
mogu dati važan doprinos znanstvenom kulturnom i gospodarskom razvoju Hrvatske, molim
odgovor na sljedeća pitanja:
1. Koliki je broj tih znanstvenih novaka, odnosno doktora znanosti, stalno zaposlen u
znanstvenim i obrazovnim institucijama u Republici Hrvatskoj?
2. Koliki je broj od tih znanstvenih novaka zaposlen u drugim djelatnostima (ne u
znanstvenim ili obrazovnim institucijama)?
3. Koliki je broj tih ljudi otišao u inozemstvo kako bi osigurao egzistenciju?
4. Koliki je broj tih ljudi ostao bez posla nakon gubitka statusa znanstvenog novaka,
odnosno i danas traži posao?
Odgovorna znanstvena politika morala bi odgovoriti još i na sljedeća pitanja:
5. Što će Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Vlada Republike
Hrvatske poduzeti da:
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a) ljudi koje je hrvatska država financirala za znanstveno usavršavanje nađu svoje
mjesto i svoju egzistenciju u znanstvenoistraživačkom i obrazovnom sustavu u
Hrvatskoj, i
b) ako to nije moguće, hoće li Vlada Republike Hrvatske poduzeti potrebne mjere
da ih uključi u državne institucije (državnu upravu i agencije) kako bismo
ostvarili projekt „pametne uprave “?
6. Hoće li Ministarstvo znanosti i obrazovanja samo pripremiti (ili zatražiti) analizu
znanstvene politike koja se neodgovorno ponašala prema sudbini mladih
znanstvenika kojima Hrvatska nije osigurala mjesto i zadaće u svojim razvojnim
planovima?

OBRAZLOŽENJE

U razdoblju od 2013.-2016. prestao je ugovor o radu na znanstvenim projektima za oko
2500 znanstvenih novaka u Republici Hrvatskoj. Vlada Zorana Milanovića odobrila je prijam
samo za 20 znanstvenih novaka za cjelokupan sustav znanosti i visokog obrazovanja u
Republici Hrvatskoj od 2013. godine pa na dalje.
Na zastupničko pitanje iz ožujka 2013. g. gdje će se i kako zaposliti 2500 znanstvenih
novaka, mladih znanstvenika sa titulom doktora znanosti, tadašnja vlada odgovorila je da je
broj znanstvenih kadrova „povećan za 26%o“, što je imalo za posljedicu ugrozu „fiskalne i
monetarne stabilnosti sustava “.
Posljedica znanstvene politike koja nije vodila računa i koja nije bila odgovorna za
sudbinu 2500 doktora znanosti koji su važan intelektualni i kulturni potencijal može biti
poguban za budući razvoj Hrvatske.
Zato je potreban uvid u dimenzije i posljedice neodgovorne znanstvene politike. Ako
težimo „društvu znanja “ i vjerujemo da je znanje jedan od ključnih čimbenika razvoja onda je
nužno da Vlada RH donese takve pravne propise koji bi omogućili da ljudi sa najvišim
znanstvenim k\>alifikacijama imaju prednost na -mjestima koja doprinose bržem razvoju
Hrvatske, a ne da ostaju bez posla ili odlaze u inozemstvo.

Prof. dr. sc. Miroslav Tuđman
Zastupnik

