HRVATSKI SABOR

KLASA: 021-12/16-19/04
URBROJ: 65-16-02
Zagreb, 26. listopada 2016.

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Anđelka Stričaka, 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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HRVATSKI SABOR
Anđelko Stričak, zastupnik
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Zagreb, 25. listopada 2016. godine
PRED SJED N IK HRVA TSK O G A SABORA
gospodin Bozo Petrov
Poštovani,
sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskog sabora ( ,,Narodne novine “ broj 81/2013 ),
ljubazno Vas molim da sljedeći upit proslijedite predsjedniku Vlade Republike Hrvatske,
gospodinu Andreju Plenkoviću.
Na dan, 7. srpnja 2003. godine ugašena je legendarna 7. gardijska brigada ,,PUME‘\ Tim
činom je iz vojarne u Optujskoj ulici u Varaždinu preseljena Hrvatska vojska, a vojarna već
13 godina zjapi prazna.
Interes za dio objekata i prostora, tj. zemljišta pokazalo je Sveučilište Sjever.
Kao što je poznato, Hrvatska želi i mora biti zemlja znanja. Obrazovanje je jedna od temeljnih
razvojnih smjernica naše zemlje, pa bi i dodjela toga prostora Sveučilištu Sjever bila korak
prema tom cilju.
Smatram da će se Domovina na najbolji način odužiti 90-orici poginulih i preminulih te
jednog nestalog pripadnika gardijske brigade "PUME" upravo davanjem zemljišta i objekta
vojarne na korištenje studentima.
Napominjem kako sam isto pitanje postavio 11. srpnja 2016.godine tadašnjoj Vladi Republike
Hrvatske te da nakon dvije požurnice istog, pisane 01. i 20. rujna 2016.godine, nikada nisam
dobio odgovor.
Zbog svega navedenog, molim Vas odgovor i informaciju je ii moguće i pod kojim uvjetima
navedeni prostor ustupiti Sveučilištu Sjever te koju je proceduru za to potrebno pokrenuti?
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