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Predmet: Zastupničko pitanje prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana, u vezi sa znanstvenim 

istraživanjima pretvorbe i privatizacije u Republici Hrvatskoj – odgovor Vlade 

 

 

  Zastupnik u Hrvatskome saboru, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, postavio je, 

sukladno s člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13 i 113/16), 

zastupničko pitanje u vezi sa znanstvenim istraživanjima pretvorbe i privatizacije u Republici 

Hrvatskoj.  

   

  Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 

odgovor: 

  

Skreće se pozornost na jasnu poveznicu prvog odlomka obrazloženja iz 

predmetnog zastupničkog pitanja, s odgovorom Vlade Republike Hrvatske na zastupničko 

pitanje prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana, u vezi s dostavom određenih podataka za razdoblje 

od 1990. do 2012. godine, klase: 021-12/13-01/312, urbroja: 50301-01/20-15-9, od 11. 

veljače 2015. godine. 

 

U spomenutom odgovoru, između ostalog, ističe se da je riječ o vrlo složenom 

setu zastupničkih pitanja te da odgovori na postavljena pitanja zahtijevaju prikupljanje 

podataka iz mnogobrojnih izvora, primjenu složenih analitičkih postupaka kao i 

multidisciplinaran pristup u donošenju zaključaka isključivo temeljem sustavne stručne i 

znanstvene analize. Nastavno na iznijeto, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman u obrazloženju 

predmetnog zastupničkog pitanja, od 1. prosinca 2016. godine, predlaže Vladi Republike 

Hrvatske zatražiti od Hrvatske zaklade za znanost da u financiranju programa istraživačke 

aktivnosti nacionalni prioritet dobiju višegodišnja ekonomska, politička i povijesna 

istraživanja pretvorbe i privatizacije u Hrvatskoj i europskim zemljama, obzirom da odgovore 

na niz postavljenih pitanja nije moguće dobiti jednim ili jednokratnim istraživanjima. 
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Nadalje, Vlada Republike Hrvatske smatra kako je potrebno objektivno 

prikazati proces pretvorbe i privatizacije u Republici Hrvatskoj od 1998. godine do danas što 

bi uvelike pridonijelo stvaranju zdravih političkih, gospodarskih i socijalnih odnosa u 

hrvatskome društvu. Nužno je utvrditi moguće nepravilnosti u procesima pretvorbe i 

privatizacije te učinkovitost poduzeća i tvrtki nakon pretvorbe i privatizacije što bi u 

konačnici dovelo do povećanja gospodarskog razvoja u Republici Hrvatskoj.  

 

Stoga je nužno da se potakne i financira te od Hrvatske zaklade za znanost 

zatraži da ekonomska, sociološka, politička i povijesna istraživanja pretvorbe i privatizacije u 

Republici Hrvatskoj i europskim zemljama budu prioritetna područja istraživanja. 

 

Slijedom svega navedenoga, Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokrenut će 

potrebne procedure te raspraviti ovu temu s Hrvatskom zakladom za znanost. 

 

 

  Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će 

prof. dr. sc. Pavo Barišić, ministar znanosti i obrazovanja. 

 

 

 

 

 

GLAVNA TAJNICA                PREDSJEDNIK 

 

 

    Andreja Gabrijel            mr. sc. Andrej Plenković 

 

 

 

 


