HRVATSKI SABOR
KLASA: 021-12/17-18/36
URBROJ: 65-17-02
Zagreb, 31. siječnja 2017.

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

U prilogu dostavljatn zastupničko pitanje Gorana Beusa Richembergha,
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.

PREDSJEDNIK

Na znanje:
- Vladi Republike Hrvatske

Zagreb, 30. siječanj 2017.
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje ministru znanosti i obrazovanja Pavi Barišiću

Odlazak mladih u inozemstvo na rad i školovanje jedan je od najvećih problema s kojima se
susreće Hrvatska posljednjih godina. Mlada Vinkovčanka Tea Zakula doktorirala je na
jednom od najprestižnijh svjetskih sveučilišta Massachusetts Institute of Technology (MIT) u
SAD-u, a nakon povratka u Hrvatsku osnovala je Laboratorij za energetsku učinkovitost na
Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Javila se na ""Program poticanja
istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena", natječaj koji je objavila
Hrvatska zaklada za znanost. Javljanjem na natječaje željela je dobiti sredstva kako bi
oformila istraživački tim i time radila na području naprednog upravljanja u zgradama kojim se
intenzivno bave najveća svjetska tehnička sveučilišta. No, Hrvatska zaklada za znanost odbila
je njezin projekt već u prvom krugu vrednovanja uz nekoliko objašnjenja, među kojima je i
ono o tome da se prilikom osnivanja istraživačke skupine nisam povezala s drugim
institucijama.

Temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora postavljam sljedeće
Z A S T U P N I Č K O P I T A NJ E:
Zašto je Zaklada za znanost odbila projekt znanstvenice Tee Žakule, među ostalim, uz
obrazloženje da se prilikom osnivanja istraživačke skupine nije povezala s drugim
institucijama ako na projekt imam suradnju sa stručnjacima s MIT-a, sveučilišta Masdar
Institute of Science and Technology u Abu Dhabiju i američkog instituta Lawrence Berkeley
National Laboratory (LBNL)? Je li točno da se smije povezivati samo s domaćim
institucijama, iako Zaklada promovira izvrsnost i međunarodno povezivanje s drugim
institucijama? Postoji li mogućnost reevaluacije njenog projekta na natječaju Hrvatske
zaklade za znanost?

S poštovanjem,

