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Predmet: Zastupničko pitanje Domagoja Hajdukovića, u vezi s Akcijskim planom za 

provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije 

  – odgovor Vlade 

 

 

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Domagoj Hajduković, postavio je, sukladno s 

člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16 i 69/17), 

zastupničko pitanje u vezi s Akcijskim planom za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i 

tehnologije. 

 

Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći 

odgovor: 

 

Na 11. sjednici Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije 

obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području 

obrazovanja i znanosti (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održanoj 20. travnja 2017. godine u 

Banskim dvorima, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, mr. sc. Andreju Plenkoviću, 

Povjerenstvo, na čelu s predsjednicom prof. dr. sc. Dijanom Vican, predstavilo je rad 

prethodnih deset sjednica, odnosno prvi prijedlog Akcijskoga plana za provedbu Strategije 

obrazovanja, znanosti i tehnologije. Zaključno je dogovoreno da će se još pribaviti mišljenja i 

komentari zainteresiranih dionika u sustavu. 

 

Povjerenstvo je na sedamnaestoj sjednici Povjerenstva, održanoj 7. rujna 2017. 

godine, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske predstavilo i uručilo revidiran prijedlog 

Akcijskoga plana za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koji je dorađen 

temeljem primljenih očitovanja i primjedbi dionika. 
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Vlada Republike Hrvatske napominje kako je 13. prosinca 2017. godine na 71. 

sjednici Vlade Republike Hrvatske osnovano novo Posebno stručno povjerenstvo za provedbu 

Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području 

obrazovanja i znanosti, koje je na prvoj sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine zaključilo 

da će se Akcijski plan za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije revidirati 

tako da se u skladu s vremenskim odmakom ažuriraju rokovi, to jest da će se obuhvatiti 

aktivnosti koje će se provoditi tijekom 2018. i 2019. godine. Ujedno je usuglašeno da će se 

Akcijski plan, nakon usvajanja, staviti na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. 

 

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

prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja. 

 

 
 

 

 

                  PREDSJEDNIK 

 

 

            mr. sc. Andrej Plenković 
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Zagreb, 6. srpnja 2017.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Domagoja Hajdukovića, 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 
Domagoj Hajduković, zastupnik Vnj,Pnl
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Zagreb, 6. srpnja 2017.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Jandroković,

Molim Vas da temeljem čl. 140 Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje zastupničko 
pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Andreju Plenkoviću, koje se 
nalazi u privitku ovoga dopisa.

S poštovanjem

Domagoj Hajddković, univ.spec.

Ured Zagreb; Trg Sv. Marka 6, Telefon +385 1 4569 313, Fax +385 1 4569 535 
Ured Osijek; J.J.Strossmayera 5, Telefon +385 31 215 084 Fax +385 31 203 106 

E-mail; domagoj.hajdukovic@sabor.hr



HRVATSKI SABOR 
Domagoj Hajduković, zastupnik

Zagreb, 6. srpnja 2017.

PREDSJEDNIK VLADE RH 
gospodin Andrej Plenković

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Plenković,

Molim Vas da mi odgovorite na pitanje:
Tko je autor nacrta Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja obrazovanja, znanosti i 
tehnologije?

Obrazloženje:
Stručno povjerenstvo za provedbu Strategije razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije u 
sastavu Dijana Vičan, Ivica Kostović, Miroslav Radman, Milena Žic Fuchs, Josip Milat, 
Slobodan Uzelac, Drago Šubarić, Pero Lučin, Vedran Mornar i Davor Romić i Vilmica Kapac 
zaduženo je za izradu nacrta Akcijskog plana za provedbu Strategije. Prvi nacrt Akcijskog 
plana koji je plod rada ovog Povjerenstva je naišao na vrlo široku kritiku javnosti zbog niza, 
očito arbitrarnog, izbacivanja pojedinih ciljeva propisanih Strategijom. Također, pojavile su 
se spekulacije u javnosti tko stoji iza ovog dokumenta, a trenutno nitko na to pitanje nije dao 
odgovor, niti je itko od članova Povjerenstva javno stao iza nacrta Akcijskog plana. Mislim da 
je u interesu javnosti i daljnje rasprave o ovom dokumentu znati tko iza njega stoji. Kao 
predsjednik Vlade, vjerujem da do tog podatka možete doći.

S poštovanjem
7

7

Domagoi^ajduko'wc, univ.spec. 
zastupnik u Hrvatskom saboru

Ured Zagreb: Trg Sv. Marka 6, Telefon +385 1 4569 313, Fax +385 1 4569 535 
Ured Osijek: J.J.Strossmayera 5, Telefon +385 31 215 084 Fax +385 31 203 106 

E-mail: domagoj.hajdukovic@sabor.hr


