HRVATSKI SABOR
KLASA: 021-12/17-18/112
URBROJ: 65-17-02
Zagreb, 23. ožujka 2017.

MINISTARSTVO ZNANOSTI IOBRAZO VANJA
gospodinu
prof dr. sc. Pavi Bavišiću, ministru

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ivane Ninčević-Lesandrić,
zastupnice 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

Bozo Petrov

Na znanje:
- Vladi Republike Hrvatske
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HRVATSKI SABOR
KLUB MOSTA NEZAVISNIH LISTA
zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić
U Zagrebu, 22.03.2017.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet:

Zastupničko

pitanje gospodinu Pavi Barišiću, ministru za znanost i

obrazovanje

Temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora upućujem gospodinu Pavi Barišiću,
ministru za znanost i obrazovanje sljedeće zastupničko pitanje:

ZASTUPNIČKO PITANJE
Akreditacijska preporuka iz 2014. i Pismo očekivanja ministra Mornara iz iste te godine
navode kako je nužno rješavanje pravnog statusa Hrvatskih studija u smislu da Hrvatski
studiji dobiju pravnu osobnost. Odlukom Senata od 17. Siječnja 2017. o promjeni statusa iz
sveučilišnog centra u sveučilišni odjel u statusu podružnice navedeni nedostatak nije riješen problem nepostojanja pravne osobnosti i dalje je ostao. Zašto? I kada će se to riješiti?

Obrazloženje
17. siječnja 2017. na sjednici Senata izglasano je da se Hrvatskim studijima status mijenja iz
sveučilišnog centra u sveučilišni odjel u statusu podružnice. U vezi s tom odlukom postoji
više nejasnoća koje proizlaze iz neusklađenosti sa zakonima, aktima i s dokumentima koje su
Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za znanosti i visoko obrazovanje izdali kao
obvezujuće za Hrvatske studije. M olim ministar da mi razjasni ovo navedeno pitanje, ukoliko
se ono može pravno utemeljeno razjasniti. Ukoliko to nije moguće, molim ga da zaštiti
autonomiju Hrvatskih studija kao sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te da osigura poštivanje
zakona Republike Hrvatske i akata Sveučilišta u Zagrebu kako bi se spriječila daljnja
proizvodnja pravne nesigurnosti i kaosa na Sveučilištu u Zagrebu.

Vrij.

