HRVATSKI SABOR

KLASA: 021-12/17-18/111
URBROJ: 65-17-02
Zagreb, 21. ožujka 2017.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
gospođi
dr. sc. Martin! Dalić, potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Bojana Glavaševića, 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

A -

Bozo Petrov

Na znanje:
- Vladi Republike Hrvatske
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HRVATSKI SABOR
Bojan Glavašević, zastupnik

Zagreb, 20. ožujka 2017. godine

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet:

Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Petrov,
Molim Vas da temeljem čl. 140. Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje zastupničko
pitanje koje se nalazi u privitku ovoga dopisa potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i
ministrici gospodarstva, poduzetništva i obrta, gospođi Martini Dalić.

S poštovanjem,

B ojatrG I avašević

HRVATSKI SABOR
Bojan Glavašević, zastupnik

Zagreb, 20. ožujka 2017. godine

POTPREDSJEDNICA VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE I MINISTRICA
GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I
OBRTA
Gospođa Martina Dalić

Predmet:

Zastupničko pitanje

Poštovana gospođo Dalić,

Molim Vas da mi dostavite odgovor na sljedeće zastupničko pitanje:
članak pod naslovom ,,Di su pare?
Ministarstvo gospodarska zamračilo 4 milijuna kuna na učeničkim stipendijama11. U članku
navode kako je, nakon nekoliko odgoda i probijanja rokova za objavu rezultata natječaja za
stipendiranje učenika u obrtničkim zanim anjima, za koji su se učenici i učenice mogli
prijavljivati od 1. rujna do 14. listopada 2016. godine, 13. veljače 2017. godine Vaše
ministarstvo objavilo kako je dodijeljeno 1537 potpora u iznosu od 9000 kn, bez navođenja
imena osoba koje su potporu dobile, te kako je isplata počela. Portal Srednja.hr dalje navodi
kako je umnoškom broja dodijeljenih potpora s njihovim iznosom dobiven iznos od
13.833.000 kn. Također navode kako je u javnom pozivu pisalo kako je iznos predviđen za
ove potpore iznosio 18.000.000 kn. Pitanje koje su Vam postavili novinarke i novinari s
portala Srednja.hr postavljam Vam i ja: molim da objasnite što se dogodilo s 4.167.000 kn
razlike između iznosa koji ste predvidjeli za isplatu potpora i stvarnog iznosa koji je
učenicima isplaćen? Gdje su i na koji način potrošeni ti novci?
Portal Srednja.hr objavio je 17.ožujka 2017. godine

S poštovanjem,

Bojan Glavašević
zasti >n44r-tH4rvatskom saboru

