HRVATSKI SABOR
KLASA: 021-12/17-18/147
URBROJ: 65-17-02
Zagreb, 13. travnja 2017.

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

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.
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HRVATSKI SABOR
Bojan Glavašević, zastupnik

Zagreb, 12. travnja 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, ministru znanosti i obrazovanja Republike
Hrvatske, gospodinu Pavi Barišiću.

S poštovanjem,

HRVATSKI SABOR
Bojan Glavašević, zastupnik

Zagreb, 12. travnja 2017. godine

MINISTAR ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
REPUBLIKE HRVATSKE
gospodin Pavo Barišić

Predmet:

Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Barišiću,
Vlada Republike Hrvatske, na svojoj 19. sjednici održanoj 2. veljače 2017. donijela je odluku
o osnivanju radne skupine za izradu nacrta prijedloga zakona kojime bi se uredilo
zapošljavanje i rad učenika i studenata. Portal mojfaks.com prenio je Vašu izjavu kako je
radna skupina svoj prvi sastanak održala 14. ožujka 2017. godine.
Molim Vas da mi odgovorite na sljedeća zastupnička pitanja:
1. ) Tko su članice i članovi te radne skupine? Zbog čega na stranicama Ministarstva
znanosti i obrazovanja nije objavljen tekst Odluke o njihovom imenovanju?
2. ) Molim Vas da odgovoru na ovo pitanje priložite kopije zapisnika svih do sada
održanih sastanaka te radne skupine.
3. ) Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, kao i Vi osobno, u nekoliko ste navrata
pozivali učenike i studente da se uključe u izradu nacrta ovog zakona, međutim brojni
su izvještaji u medijima poput srednja.hr i ranije spomenutog mojfaks.hr o tome kako
Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne odgovara na upite studenata i učenika koji su
se pokušali uključiti. Na koji način ćete u sklopu javne rasprave o prijedlogu ovoga
zakona uključiti zainteresiranu javnost u izradu zakona?
4. ) Ima li Ministarstvo namjeru kroz ovaj zakon, jednom kada bude donesen, ispraviti
nepravdu koju je porezna reforma nanijela studentima i učenicima koji rade, kada im
je značajno povećala porezno opterećenje?

S poštovanjem,

