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Zastupničko pitanje Ranka Ostojića, u vezi s prosvjetnom inspekcijom
- odgovor Vlade

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Ranko Ostojić, 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 prosvjetnom inspekcijom.
Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći
odgovor:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima u planu 2019. godine izmijeniti
postojeći zakonodavni okvir o prosvjetnoj inspekciji. Naime, trenutno važeći Zakon o
prosvjetnoj inspekciji (Narodne novine, br. 61/11 i 16/12) donesen je 2011. godine, a
izmijenjen 2012. godine. Proteklih godina uočeni su nedostaci postojećeg zakonskog rješenja
vezano za poboljšanje kvalitete prosvjetnog nadzora, a u međuvremenu su donesene izmjene i
dopune zakona i podzakonskih akata iz područja institucionaliziranog obrazovanja s kojima je
potrebno uskladiti način rada i prava dužnosti i ovlasti prosvjetne inspekcije. Potrebno je
redefinirati izricanje inspekcijskih mjera za što bolje i učinkovitije funkcioniranje sustava.
Ulaskom u Europsku uniju, 1. srpnja 2013. godine, pred Republiku Hrvatsku
stavljaju se izazovi europskih politika koje, između ostalog, uvelike utječu na daljnji razvoj
sustava obrazovanja. S tim u vezi, u svrhu povećanja kvalitete sustava obrazovanja i njegovog
praćenja, valja donijeti novi Zakon o prosvjetnoj inspekciji kojim bi se otklonili nedostaci
postojećeg Zakona, sukladno sustavu obrazovanja i važećim zakonodavno-normativnim
rješenjima u obrazovanju.
S obzirom na plan racionalizacije sustava pravnih osoba s javnim ovlastima
agencijskog tipa moguće je proširenje nadležnosti prosvjetne inspekcije stručno-pedagoškim
nadzorom, za što je nužno postaviti zakonski temelj. Potrebno je bolje definirati i urediti
ustrojstvo, poslove, način rada, prava, dužnosti i ovlasti prosvjetne inspekcije, postići
usklađivanje sa sustavom odgoja i obrazovanja; definirati nadležnosti vezano uz prosvjetni,
stručno-pedagoški, upravni, financijski i drugi nadzor te omogućiti praćenje funkcioniranja
sustava obrazovanja vođenjem adekvatnih očevidnika.
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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, 30. listopada 2018.

‘Uo. W
(

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ranka Ostojiča, 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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Predmet: Zastupničko pitanje za mr.sc. Andreja Plenkovića, predsjednika
Vlade Republike Hrvatske
Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora upućujem zastupničko
pitanje za mr.sc. Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade RH.
Hoće li će se ojačati kapaciteti i unaprijediti kvaiiteta rada prosvjetne
inspekcije te na koji način?
Obrazloženje:
U posljednjim godinama zabilježeno je smanjenje broja pritužbi na rad
prosvjetnih inspektora, no razlog tome djelomično se krije u činjenici da građani nisu
dovoljno upoznati s pravom podnošenja prigovora Ministarstvu znanosti i
obrazovanja u slučaju kada ne zaprime obavijest prosvjetnog inspektora o
nepostojanju uvjeta za pokretanje inspekcijskog nadzora ili kada nisu zadovoljni tom
obaviješću.
Prema službenim podatcima Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2017.
godinu, više od 36% rješenja prosvjetnih inspektora je u drugostupanjskom postupku
poništeno što ukazuje na nedovoljnu razinu kvalitete rada inspektora, zbog čega je
potrebno unaprijediti istu provođenjem dodatnih edukacija. Također, radi učinkovitosti
i unaprjeđenja kvalitete rada prosvjetne inspekcije, ukazuje se potreba povećanja
broja inspektora.
Slijedom navedenog, moli se odgovor na pitanje hoće li će se ojačati kapaciteti
i unaprijediti kvaliteta rada prosvjetne inspekcije te na koji način.
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