TIJEK SJEDNICE
Hrvatski sabor, Markov trg 3
- ponedjeljak, 13. 5. 2013.
9 – 9,15 – okupljanje sudionika u Hrvatskom saboru
9,15 – 9,30 – učenici se raspoređuju po klubovima zastupnika (6)
Popis klubova zastupnika Simulirane sjednice
- Klub zast. Ruđera Boškovića (25 učenika)
- Klub zast. Nikole Šubića Zrinskog (25 učenika)
- Klub zast. Marije Jurić Zagorke (25 učenika)
- Klub zast. Nikole Tesle(25 učenika)
- Klub zast. Dražena Petrovića (25 učenika)
- Klub zast. Franje Tuđmana (25 učenika)
9,30 – 10,00 – učenici odlaze konstituirati klubove zastupnika (6)
(preuzimaju ih volonteri i odvode u predviđene saborske dvorane)

Izabrani predstavnici u Odbore (Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu i
Odbor za gospodarstvo) po izboru, povlače se u dogovorene prostore kako bi
nastavili sa sjednicama Odbora. Uz pomoć volontera Odbori ukratko
razmotre prijedloge, usuglase stavove (eventualno podnesu amandmane) i
izaberu izvjestitelja Odbora za plenarnu sjednicu
10,00 – Okupljanje u Velikoj vijećnici (Sabornici)

10,10 – KONSTITUIRANJE UČENIČKOG SABORA
-

Pozdravne i uvodne riječi u ime sazivača sjednice
Državnog povjerenstva za provedbu probne sjednice Učeničkog
sabora Republike Hrvatske u 2013. godini

- Pozdravna obraćanja:
- Vinko Filipović, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje
- Đuro Sesa, sudac Vrhovnog suda, član Državnog povjerenstva za
provedbu Simulirane sjednice Sabora,
- Josip Leko, predsjednik Hrvatskoga sabora
10,30 POČETAK RADA SIMULIRANE SJEDNICE SABORA

Moderator sjednice:
- imenuje predsjednika Učeničkog sabora (volonter Stjepan Turić, 4. god. Prav. Fak.)
- imenuje tajnicu Učeničkog sabora (volonterka Romina Galović, st. 4.god. Prav. fak.)
Novo izabrani predsjednik preuzima vođenje sjednice
- intoniranje himne
- minuta šutnje
- predlaže dnevni red sjednice
- glasovanje o dnevnom redu
- Tajnica plenarne sjednice Simuliranog sabora upućuje nazočne u tijek i postupke
sjednice – obrazlaže Poslovnik Simulirane sjednice
- glasovanje o izboru članova Odbora za obrazovanje, znanost i
kulturu
- glasovanje o izboru članova Odbora za gospodarstvo
Predsjedavajući iznosi temu rasprave:
Prijedlog mjera za zapošljavanje mladih proizlazi iz NACIONALNOG PROGRAMA
ZA MLADE 2009/2013. s posebnim osvrtom na područje Zapošljavanja i poduzetništva.
- predsjedavajući poziva predstavnike klubova zastupnika (6) da se očituju o prijedlogu –
(saborska govornica, 2 do 3 minute)
- predsjedavajući poziva na očitovanje o prijedlogu nadležne odbore (2) –
(izvjestitelji odbora, saborska govornica, 2 do 3 minute)
- predsjedavajući pročita popis prijavljenih za pojedinačnu raspravu – (17 učenika)
(saborske klupe, 1 do 2 min.)
Po završetku pojedinačnih rasprava, predsjedavajući poziva da se podnesu amandmani na
predloženi tekst mjera (amandmane su predložili i pripremili u pisanom obliku uz pomoć
volontera u Hrvatskom saboru)
- rasprava o amandmanima
- glasovanje o amandmanima
- glasovanje o konačnom prijedlogu mjera
- objava rezultata glasovanja
Zaključna riječ organizatora

