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Predmet:  Zastupničko pitanje Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s istraživanjem umjetne 

inteligencije 

- odgovor Vlade  

 

 

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Ivan Vilibor Sinčić, postavio je, sukladno s 

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

29/18), zastupničko pitanje u vezi s istraživanjem umjetne inteligencije. 

 

 

Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći 

odgovor: 

 

Vlada Republike Hrvatske je na 106. sjednici održanoj 12. srpnja 2018. godine 

donijela Zaključak kojim se prihvaća Izjava o suradnji na području umjetne inteligencije i 

ovlašćuje ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta da, u ime Republike Hrvatske, potpiše 

Izjavu. 

 

Slijedom navedenog, Izjava o suradnji u području umjetne inteligencije 

potpisana je u Beču, 16. srpnja 2018. godine za vrijeme neformalnog sastanka Vijeća za 

konkurentnost. 

 

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

Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta.  

 

 

                  PREDSJEDNIK 

 

 

            mr. sc. Andrej Plenković 

 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
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Zagreb, 16. travnja 2018.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ivana VUibora Sinčića, 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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'... I.------------1zastupnik Ivan Vilibor Sinčić

U Zagrebu, 13. travanj 2018.

- PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje g. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade 
Republike Hrvatske

Temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (NN 81/13, NNl 13/16, NN 69/17, NN 
29/18) upućujem g. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, sljedeće 
zastupničko pitanje:

Poštovani premijeru,

molim Vas odgovor na sljedeće pitanje:

1. Zašto Hrvatska nije zainteresirana za istraživanje umjetne inteligencije, poput 
velike većine zemalja Europske unije?

Obrazloženje:

Većina članica Europske unije (njih 24) dogovorile su se o suradnji, na području tematike 
umjetne inteligencije. Povjerenica Europske komisije za digitalna pitanje Mariya Gabriel je 
za 25. travnja najavila predstavljanje strateškog dokumenta koji će se baviti temom umjetne 
inteligencije, ravnim pitanjima povezanima s time, kao i utjecajem razvoja robotike na radan 
mjesta ljudi.
Nezainteresiranost Hrvatske za ovu temu je izgleda samo nastavak nezainteresiranosti za 
izazove 21. stoljeća, budući da ne sudjeluje ni u ECSEL-u (iznimno važnom javno-privatnom 
partnerstvu za razvoj IT sektora).

Slijedom navedenog; molim Vas odgovor na gornje pitanje.

Zastupnik

Ivan Vilibor Sinčić
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