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20. sjednica Hrvatskoga sabora - nastavak
(16. – 17. studenoga 2010.)

Hrvatski je sabor nastavio 20. sjednicu 16. studenoga, s početkom u
15,00 sati. U središtu pozornosti zastupnika bio je Prijedlog državnog
proračuna za 2011. s pratećim dokumentima. Prvog dana zasjedanja o njemu
su se očitovali klubovi zastupnika a drugoga dana uslijedila je pojedinačna
rasprava.

* PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
2011. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU; Prijedlozi
financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2011. godinu i
projekcije za 2012. i 2013. godinu

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Sadržaj Prijedloga: DRZAVNI_PRORACUN_2010.pdf,
IZVANPRORACUNSKI_KORISNICI.pdf, PRORACUN_KONSOLIDIRANO.pdf,
OBRAZLOZENJE_DP_I_FIN_PLANOVI.pdf, PRILOZI.pdf
Očitovanje radnih tijela: Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu,
Odbor za rad i socijalno partnerstvo, Odbor za pomorstvo, promet i veze, Odbor za
regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo, Odbor za Hrvate izvan Republike
Hrvatske, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za obranu, Odbor za ratne
veterane, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, Odbor za financije i
državni proračun, Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za prostorno uređenje i
graditeljstvo, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
Videosnimka rasprave
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RASPRAVA
O Prijedlogu državnog proračuna i pratećim dokumentima Hrvatski je
sabor raspravljao 16. i 17. studenoga 2010.
Uvodna riječ predsjednice Vlade RH, Jadranke Kosor
Premijerka je izrazila zadovoljstvo da će Državni proračun za 2011. godinu biti
donesen do kraja studenoga, kako bi se mogle učiniti sve potrebne pripreme i spremno
dočekala slijedeća izuzetno važna godina, u kojoj će Hrvatska završiti pregovore za
ulazak u EU, u kojoj ćemo potpisati Pristupni ugovor i u kojoj će se najvjerojatnije
održati referendum građana Hrvatske za ulazak u EU. „Zato smo mislili da je dobro i
važno da pred Parlament izađemo s našim projekcijama ne samo proračuna za 2011.,
nego i za slijedeće dvije godine, kada predviđamo da ćemo postati članica EU-a i da će
pred nama biti proračun koji nam kao 28. članici pripada, kako je i najavljeno 3,5
milijarde eura“.
Kosor:
„To je odgovor svima
onima koji ovaj
proračun
karakteriziraju kao
izborni proračun. Ovo
je realni proračun za
vrijeme u kojem
živimo“

Premijerka je naglasila da je Proračun za 2011.
uz prateći Zakon o fiskalnoj odgovornosti koji se uskoro
treba donijeti, početak konsolidiranja javnih financija u
post- kriznom razdoblju. Politika Vlade u slijedećoj
godini bit će obilježena s nekoliko osobito važnih
tendencija, prije svega time da se zadržava ista razina
proračunskih izdataka u odnosu na 2010. godinu. „To je
odgovor svima onima koji ovaj proračun karakteriziraju
kao izborni proračun. Ovo je realni proračun za vrijeme
u kojem živimo“, naglasila je premijerka. Nadalje,

proračun za 2011. godinu obilježen je smanjenjem poreznog opterećenja kako građana,
tako i poduzeća. Potvrda za to je prestanak opterećivanja građana kriznim porezom,
izmjena sustava poreza na dohodak čime je omogućeno da oko milijun i pol građana
ima veća primanja, te smanjenje parafiskalnih nameta gospodarstvu. S druge strane,
ovaj proračun će se temeljiti na zadržavanju zaštite najugroženijih i najosjetljivijih
skupina u hrvatskome društvu. Također, trend nesmanjivanja plaća i mirovina ostaje
jedna od odrednica proračuna i u 2011.

godine kao nastavak politike Vlade RH
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koju je podržala vladajuća koalicija kod donošenja rebalansa proračuna za 2010.
godinu. „Sigurna sam da smo tom odlukom napravili dobar potez, jer bismo daljnjim
smanjenjem plaća urušili standard građana, to bi se odrazilo na potrošnju i u
konačnici na hrvatsko gospodarstvo“. Govoreći o svemu što je Vlada učinila u prošloj
godini, a što sada pokazuje rezultate, Kosor je istaknula: „Mi smo smanjivanjem
javnih rashoda i racionalizacijom poslovanja u 2009. i 2010. godini smanjili ukupnu
razinu državne potrošnje za više od 6 milijardi kuna. Da nismo učinili mnoge rezove,
danas ne bismo imali ovakve efekte“.
Izjavila je da se razina deficita proračuna Republike Hrvatske nalazi u prosjeku
novih zemalja članica Europske unije, odnosno zemalja kandidata, „a sasvim sigurno
razina deficita niža je od prosjeka EU i njenih 27 članica“. Također, ukupna razina
javnog duga kao odrednice održivosti javnih financija nalazi se u prosjeku zemalja
novih članica EU te u danim okolnostima predstavlja osnovicu za održive javne
financije i nesmetan pristup međunarodnom tržištu kapitala. „Što se tiče javnog duga,
on će u zemljama EU 27 iznositi oko 80% BDP-a, a u Hrvatskoj krajem 2010. iznosi
40% BDP-a“. Premijerka je iznijela pohvale MMF-a upućene Vladi RH zbog smanjenja
parafiskalnih nameta, pojednostavljenja poreznog sustava, smanjenja agencija kao i
skorog donošenja Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Istaknula je da je temelj tog zakona
odgovornost, financijska kontrola, mehanizmi prethodnih financijskih kontrola od
najviših do najnižih razina vlasti pa će se taj zakon odnositi i na ministre, ali i na
župane, gradonačelnike i načelnike.
Što se tiče rasta BDP-a u slijedećoj godini, predviđeno je da će on biti 1,5%.
Međutim, Vlada smatra da je moguće i u tom smislu postići bolje rezultate ako se
ostvare svi projekti i planovi poticanja nedavno predstavljenih velikih investicijskih
projekata. „Možemo imati bolje rezultate ako se barem pola od tih velikih projekata
zaista u 2011. pokrene, tako da i danas s ovoga mjesta pozivam sve investitore da nam
se priključe“.
Premijerka je naglasila da se proračunom za 2011. godinu kroz različite stavke i
pozicije i dalje saniraju štete od agresije na Hrvatsku, iznos je veći od 8 milijardi kuna.
Također, vezano uz proces pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji, uvršten je iznos od
2 milijarde kuna. U ovako zamrznute rashode uklopljena su i sredstva od milijardu i
97 milijuna kuna za financijske rashode,

odnosno za kamate, 260 milijuna za
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vojnu opremu, 163 milijuna za mirovine, 70 milijuna za razvoj vodnog gospodarstva,
54 milijuna za rodiljne naknade, 25 milijuna za školarine za diplomski i dodiplomski
studij, za Ured predsjednika 5 milijuna kuna više, za popis stanovništva 146 milijuna
kuna, te konačno za parlamentarne izbore i za referendum za ulazak u EU, što je
ukupno 2 milijarde kuna novih, odnosno povećanih rashoda. Premijerka je istaknula
da su oni više nego opravdani i moraju se uklopiti u proračun čiji su rashodi
zamrznuti. Tim sredstvima treba pribrojiti još 2 milijarde kuna vezano uz prilagodbu i
projekte za ulazak u EU.
Osvrnula se i na neke medijske spekulacije o tome da će ovaj proračun za 2011.
godinu dovesti do toga da neće biti novaca za mirovine i plaće. „Ja to najodlučnije
demantiram. Bit će za mirovine, za plaće, za doplatak za djecu, za rodiljne naknade i
za socijalno najugroženije skupine, kao i za nezaposlene, ali svakako da je Vlada
svjesna da je zadaća svih zadaća dodatno pokrenuti gospodarstvo i učiniti sve da se
otvaraju nova radna mjesta, kako bi ljudi mogli živjeti od svog rada“. Upravo iz tog
razloga vrlo je važno pokrenuti investicije, naglasila je premijerka.
Klub zastupnika SDP-a; u ime Kluba dr.sc. Zoran Milanović
Milanović:
„Ovakav proračun
smo očekivali.
Razočarani smo
njime jer rashodi
nisu smanjeni ni
za kunu, što je loše
za Hrvatsku.“

Ovakav proračun smo očekivali. Razočarani smo
njime jer rashodi nisu smanjeni ni za kunu, što je loše za
Hrvatsku. I u proteklih 10 godina proračunski rashodi bili
su u velikom raskoraku s kretanjem bruto društvenog
proizvoda, podsjeća zastupnik. Naime, u tom su razdoblju
povećani dva i pol puta, dok je BDP porastao samo za 88
posto. Stoga ne čudi što

Hrvatska, unatoč uspješnoj

turističkoj sezoni, bilježi gospodarski pad od 2 posto (bit
ćemo zadovoljni ako ne bude

veći). Mi smo u klubu

malobrojnih europskih država koje imaju takvu situaciju, što je posljedica loše
gospodarske politike, tvrdi Milanović. Jeste li svjesni toga da je za vrijeme vašeg
mandata akumulirano 40 mlrd. kuna proračunskog deficita? Kamo je otišao taj novac
– upitao je premijerku. A kad je Klub zastupnika SDP-a prije godinu dana predložio
donošenje Zakona o fiskalnoj odgovornosti, nije naišao na podršku. Nažalost, Hrvatska
je jedna od rijetkih europskih zemalja

koje se ne miču s mjesta a s takvom
5

IZVJEŠĆA HRVATSKOGA SABORA

TJEDNI PREGLED Br. 21

politikom ni naš ulazak u Europsku uniju neće ništa

promijeniti, konstatirao je

zastupnik.
Na njegove riječi nadovezao se njegov stranački kolega dr.sc. Branko Grčić.
U ovom trenutku nemamo ništa protiv zamrzavanja proračunske potrošnje, ali
prije svega nismo zadovoljni

strukturom te potrošnje (to zasigurno neće pridonijeti

gospodarskom rastu). Naime, u zadnja tri proračuna povećavala se tekuća potrošnja
na račun kapitalnih ulaganja i potpora, odnosno transfera poduzetničkom sektoru,
negodovao je Grčić. Uvjereni smo da je razlog tome visoki proračunski deficit i brzo
rastući javni dug. Nažalost, za iduću godinu predviđen je deficit od 15 mlrd kuna, što
će zajedno s jamstvima koja će u najvećem dijelu biti aktivirana, dodatno povećati taj
dug (samo brodogradnja će nas koštati više od 10 mlrd. kuna). To znači da je fiskalna
stabilnost bitno narušena, a ona je ključna za rejting države koji određuje i cijenu
kapitala koji posuđujemo u inozemstvu, upozorava zastupnik.
Pozdravili bismo proračun koji bi ostvario uštede u tekućoj potrošnji i u istom
iznosu povećao izdvajanja za kapitalne investicije te sve one proaktivne mjere koje su
zapisane i u programu gospodarskog oporavka, ali do sada nisu provedene ili se
provode sporo. Fiskalna konsolidacija hrvatskog proračuna moguća je u iduće tri
godine, ali država mora krenuti od sebe. Trebala bi predložiti mjere koje će potaknuti
gospodarski rast i vratiti povjerenje poduzetnika, tako da počnu investirati. Bojim se
da predloženi Proračun još uvijek nije na tom tragu, zaključio je Grčić.
Klub zastupnika HNS/HSU-a; u ime Kluba dr.sc. Vesna Pusić
Pretpostavljam da će ministar Šuker, koji tvrdi da je ovo najbolji proračun do
sada, ponovno reći kako nema problema jer država
isplaćuje plaće i mirovine (a za sve što ne valja u
Proračunu ove Vlade ionako je kriva Račanova Vlada).
Međutim, i to s isplatama je krajnje upitno, budući da

Pusić:
„Kako se moglo
dogoditi da se
planirani

isplaćujete plaće državnim i javnim službenicima, dok u

proračunski suficit

realnom sektoru one padaju, a nezaposlenost raste. Oko

od 1,1 milijardu u

320 tisuća nezaposlenih ne prima nikakve plaće, a sudeći

tri godine pretvorio

po predloženom Proračunu i mirovine će, izgleda, realno

u dug od 14

pasti

milijardi?“

za

oko

5

posto,

napominje

zastupnica.
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Ako ste htjeli fiskalnu disciplinu mogli ste Zakon o fiskalnoj odgovornosti donijeti na
početku mandata, a ne tek nakon 8. proračuna, poručila je vladajućima.
Od nas se traži da prihvatimo proračun s deficitom od 14,8 mlrd., što je
neprihvatljivo. Ne možemo potrošiti više nego što zaradimo (tako se ne planiraju ni
kućni budžeti). Kako se moglo dogoditi da se planirani proračunski suficit od 1,1
milijardu u tri godine pretvorio u dug od 14 milijardi – upitala je. A najgore je to što
taj deficit nije trošen za razvojne projekte i za oporavak gospodarstva nego je
„pojeden“. Nije problem gdje rezati, nego gdje zaraditi, tvrdi Pusić. Naime, rashodovni
dio proračuna je u razdoblju od 2008. do 2011. porastao za milijardu kuna, dok se
prihodovni smanjio za 11 milijardi. Proračunske projekcije posljednjih godina očito
svjedoče o nerazumijevanju posla ili služe za zavaravanje protivnika, primijetila je.
Neće nas spasiti ni europski fondovi, jer se prema projekciji Ministarstva financija u
2012. ne planira povlačenje sredstava iz strukturnih i kohezijskih fondova. Za 2013.
prognoze su još lošije. Naime, umjesto da povučemo 16,2 mlrd. kuna, koliko je moguće,
predviđa se da ćemo izgubiti najmanje 2,2 milijarde, a možda i više. Zbog navedenih
razloga Klub HNS/HSU-a neće poduprijeti predloženi Proračun, zaključila je Pusić.
Klub zastupnika HDZ-a; u ime Kluba dr. sc. Andrija Hebrang
Hebrang:
„Ne znam nijednu
vladu u Europi i šire
koja je u predizbornoj
godini sama sebi
zamrznula rashode. To
je dokaz da je interes
države ispred
stranačkog interesa i
Klub to pozdravlja“.

Ovaj se proračun ne donosi naglo i na brzinu već
je rezultat dugih sastanaka. „Ne znam nijednu vladu u
Europi i šire koja je u predizbornoj godini sama sebi
zamrznula rashode. To je dokaz da je interes države
ispred stranačkog interesa i Klub to pozdravlja“.
Proračunom se ne smanjuju plaće i mirovine jer bi to,
kaže, imalo trostruke nepovoljne posljedice – socijalnu
nesigurnost, pad kupovne moći stanovništva i slabo
punjenje proračuna. I zato Vlada nije prihvatila te
rezove koji više štete nego koriste. Podsjetio je koje su
bile posljedice rezanja plaća 2000. godine. Ovaj

proračun omogućava održiv socijalni mir jer svima jamči plaće, mirovine, zdravstvenu
zaštitu, omogućava uvod u daljnji oporavak gospodarstva na temelju Vladina
programa, napose pripremu države za

ulazak
7
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predstavlja pobjedu solidarnosti nad isključivošću, osjećajnosti nad grubošću i vizije
nad očajavanjem. Ovim proračunom osiguran je novac za 30-tak razvojnih projekata
koje je predložila Vlada, za aktivnosti vezane uz povlačenje novca iz europskih fondova
i referendum za ulazak Hrvatske u EU. Govoreći o gospodarskoj situaciji u kojoj se
Hrvatska nalazi istaknuo je kako je Vladin plan gospodarskog oporavka uklonio neke
prepreke za investicije. Ukupno zaduženje od 4,3% spada u najmanja zaduženja u
Europi i definitivno Hrvatsku čini privlačnom zemljom za članicu EU. Netočnim je
ocijenio konstataciju da, za razliku od ostalih europskih zemalja, Hrvatska ne izlazi iz
krize. Hrvatska je u krizu ušla kasnije i toliko kasnije krenuo je njezin gospodarski
oporavak, a da je to tako govori i podatak da rastu prihodi od PDV-a i od uplata
doprinosa. Uz to, ukupan dug u odnosu na BDP u Hrvatskoj iznosi 48%, a u Europi
više od 80%, što pokazuje da je Hrvatska stabilna država koja iz krize može izaći
sama, bez tutorstva i MMF-a. Ovaj proračun pobjeda je solidarnosti nad isključivošću,
osjećajnosti nad grubošću i vizije nad očajavanjem i zato će mu Klub dati podršku.
Klub nezavisnih zastupnika; u ime Kluba dr.sc. Ivan Čehok
Ovaj je proračun izraz hrabrosti jer, kaže, ne poznaje ni jedan slučaj da je Vlada
u izbornoj godini zamrznula rashodovnu stranu, a to je jedino pošteno u okolnostima u
kojima se država nalazi. Kao primjer naveo je lokalne izbore 2009. gdje su se
„nabildavali“ proračuni izvan svih mogućnosti i davala
lažna obećanja premda se znalo da ih je nemoguće ostvariti.
Ova je Vlada imala hrabrosti zamrznuti proračun na
ovogodišnjoj razini, ponovio je, i ocijenio kako bi drukčiji
pristup vodio do „lažnih obećanja, obmanjivanja javnosti

Čehok:
„Osiguravanjem
isplate plaća i
mirovina Vlada je
osigurala

koja bi se brzo rasplinula“. Osiguravanjem isplate plaća i

egzistencijalni

mirovina Vlada je osigurala egzistencijalni spokoj, odnosno

spokoj, odnosno

socijalni mir, dodao je naglasivši kako je, također,

socijalni mir…“

proračunom

osigurana

i

određena

razina

razvojnih

projekata. Više bi pozornosti trebalo posvetiti investicijama, ali u Hrvatskoj na tom
području stvari idu presporo (na prste jedne ruke mogu se nabrojati industrijska
ulaganja u posljednjih osam godina). Hitno valja promijeniti stanje u kojem se
poduzetnicima ne vjeruje te da svakog

poduzetnika
8
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ispitati. Takva klima trenutno vlada u Hrvatskoj u kojoj se svakodnevno nekoga
istražuje, optužuje ili proglašava krivim. S industrijskom proizvodnjom koja je na 63%
predratne proizvodnje, bez stranih ulagača i ulaganja u radna mjesta i izvozno
orijentiranu industriju, pojest ćemo svoju supstancu bez obzira na to hoće li Vlada biti
naklonjena lijevoj ili desnoj strani. Dobro je da izvoz konačno raste, ali valja pronaći
način da se još više tijekom godine investira u gospodarstvo.
Nužnim je naglasio povećanje proračunskih izdvajanja za

obrazovanje,

ustvrdivši kako Hrvatsku iz krize prije svih mogu izvući i razvoj joj zajamčiti
obrazovani ljudi. Klub će glasovati za predloženi proračun.
Klub zastupnika HDSSB-a; u ime Kluba Dinko Burić
Za Klub je predloženi proračun neprihvatljiv i regionalno i nacionalno i neće mu
dati podršku. Rekao je da se nastavlja maćehinski odnos Vlade prema Slavoniji i
Baranji. Nevjerojatan je podatak da se od 30 investicijskih projekata (vrijednih gotovo
14 milijardi eura) na Slavoniju i Baranju odnosi tek jedan i to za izgradnju kanala
Burić:
„Za Klub je
predloženi
proračun
neprihvatljiv i
regionalno i
nacionalno i neće

Dunav-Sava (tek 6,8% investicija za ovaj dio Hrvatske), o
kojem se govori samo pred izbore. Ova regija, međutim,
sudjeluje sa po 20% teritorija i stanovništva u udjelu
Hrvatske, i očekuje isto toliki postotak sredstava. Naveo je
još neke primjere neravnomjernog statusa Slavonije i
Baranje u odnosu na ostale krajeve Hrvatske. S obzirom na
strukturu proizvodnje (u ovoj je regiji poljoprivreda strateška

mu dati

grana) razumljivo da su najveće i najčešće štete od

podršku...“

elementarnih nepogoda. No, u predloženom proračunu za
2011. za naknadu tih šteta Vlada je umjesto ovogodišnjih 320

milijuna kuna predvidjela samo 20 milijuna kuna ili svega 6,3% u odnosu na 2010.
godinu. Rekli bi „sit gladnom ne vjeruje“ i „gluh vapaj očajnoga ne čuje“. A Slavonija i
Baranja ne traži ništa što joj ne pripada nego samo ono što je zaradila i privredila za
zajedničku blagajnu (državni proračun).
HDZ-ovoj vlasti prigovorio je da je u proteklih sedam godina vladanja
Hrvatskom uspjela više nego udvostručiti zaduženost države (sa 22 milijarde eura u
2004. na više od 45 milijardi danas)

zanimajući se na što je potrošen silni taj
9
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novac kada je pred nama vojska više od 300 tisuća nezaposlenih i 80 tisuća ljudi koji
rade, a ne dobivaju plaću. U predloženom proračunu samo za otplatu i refinanciranje
dugova treba izdvojiti 22 milijarde kuna, a za školstvo 11 milijardi kuna, iako je
rečeno da želimo biti zemlja znanja. „Umjesto zemlje znanja postali smo zemlja
dugovanja“.
Prigovorio je i što se proračunom, kaže, planira 115 milijuna kuna manje za
prava hrvatskih branitelja i ratnih stradalnika, a Ured za nacionalne manjine može
računati na 16,3% više novca, Zajednica općina Vukovar dobiva 1,5 milijuna kuna. I
dok se gotovo svim jedinicama lokalne samouprave smanjuje pomoć, općinama s
većinskim srpskim stanovništvom povećava se, a najveći porast bilježi općina
Šodolovci, čak 247% više nego u 2010. godini. Deficit proračuna za iduću godinu
planiran je u iznosu od gotovo 15 milijardi kuna. Tolike su projekcije opljačkanog
državnog novca u mandatu odbjeglog bivšeg premijera Ive Sanadera, rekao je Burić i
predložio ukidanje povlastica za sve dužnosnike HDZ-a u ova dva saziva Hrvatskoga
sabora i Vlade, oduzimanje nezakonito stečene imovine i uvođenje obveze vraćanja
državi svega što je ukradeno.
Klub zastupnika SDSS-a; u ime Kluba Milorad Pupovac
Zastupnik je uvodno naglasio da je ovaj proračun pokazatelj stanja naše
ekonomije, potreba stvorenih tokom niza godina te stanja naših mogućnosti. Dok je
bilo mogućnosti da trošimo ono što je stvoreno ranije, dok je bilo razmjerno jeftinog
novca i mogućnosti zaduživanja za pokrivanje deficita i za razvojne projekte, tada su
se sukladno tome planirali rashodi. Danas je situacija bitno
drugačija, zaključio je. Odluka o smanjivanju mirovine ili
plaće, u ovom trenutku bi ipak bila socijalno, politički i
gospodarski iracionalna. Zastupnik je pojasnio svoje stajalište
o tome da proračun više nije sredstvo s kojim se nešto može
napraviti

u

promjeni

stanja

ekonomiji,

privredi

i

gospodarstvu. Za promjene je potrebno dovršiti reforme u
brodogradnji, poljoprivredi i javnim poduzećima. Također
potrebno je promijeniti omjer zaposlenih i umirovljenika,
kako bi mirovinski sustav bio održiv.

Govoreći
10
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Pupovac:
„Ovaj proračun
je pokazatelj
stanja naše
ekonomije,
potreba
stvorenih tokom
niza godina te
stanja naših
mogućnosti.“
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gospodarstvu, zastupnik je upozorio na nedostatak proizvodnih djelatnosti, ističući
usmjerenje na trgovinu kao opasan ekonomski model.

Zastupnik je naglasio da će

Klub zastupnika SDSS-a podržati ovaj proračun, no upozorio je na mogućnosti slabijeg
punjenja proračuna od predviđenog. Ono na čemu Klub zastupnika SDSS-a inzistira,
dodao je, privlačenje investicija. U okviru izlaganja o investicijama, zastupnik je
posebno izdvojio primjer proizvodnje lokomotiva, kao primjer mogućih ulaganja u već
postojeće kapacitete. Zastupnik je također iznio stav da je potrebno potaknuti banke
da reinvestiraju ostvarenu dobit po povoljnijim uvjetima u obnovu gospodarstva.
Zaključno, zastupnik je rekao da je za realizaciju ovog proračuna, ali i gospodarstva
općenito, potrebno provesti snažne mjere ekonomskog razvoja.
Klub zastupnika IDS-a; u ime Kluba Damir Kajin
Iz proračuna se vidi koja je bila i koja će biti politika zaduživanja i ove ali i
2011. godine. Morat će se uzimati zajmovi, što je s proračunskim fondovima 35
milijardi kuna. To što se radi s ovim proračunom gore je nego korupcija, jer je to nešto
što će trebati rješavati rezovima u narednim godinama, rekao je.
Kajin:
„Nije nama trebao
šef Europske banke
poručiti, Europske

U zadnjih 16, 17 godina nikad se proračun nije
usvajao tako rano, u studenome, nikad se nije dogodilo ni
da su se u ponedjeljak (15. 11.) mogle pozicije proračuna
pročitati na internetu, a već sljedeći dan, u utorak, o

središnje banke i to

njemu se raspravlja u Saboru. U radnim tijelima

preko Rohatinskog

raspravlja se o Prijedlogu proračuna prije nego je uvršten

da Hrvatska srlja u

u dnevni red.

katastrofu. To mi

Bilo bi normalno da je Vlada nervozna zbog

znamo već tri, četiri

gospodarskog kraha, zbog neizvjesnosti, a ne hoće li će

godine. To je

sutra (ne)imati parlamentarnu većinu. Smatra da će

spoznao i

Vlada pokušati dobiti političku naklonost dolaskom Pape.

Sanader…“

Referendum o ulasku u Europsku uniju dva mjeseca prije

parlamentarnih izbora možda diže rejting stranke, ali to nije dobro i bolje bi bilo da se
s tim novcem pokuša pomoći onima kojima je taj novac najpotrebniji.
Zastupnik je citirao guvernera Europske središnje banke koji kaže da Hrvatska
srlja ravno u katastrofu. To mi znamo

sami već 3,4 godine. To je spoznao i
11
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Sanader, zato je otišao iz Vlade, vjerojatno uz pritisak izvana zbog korupcije. Uz
korupciju zastupnik mu najviše zamjera što je iza sebe ostavio ekipu koju se ne može
otjerati niti vilama. Zastupnik ne vjeruje da ova Vlada može pokrenuti Hrvatsku.
Poanta ovog proračuna je krah buduće Vlade, jer rezati se mora, pa onda za dvije, tri
godine, opet ova ekipa dođe na vlast, rekao je, među ostalim, uz bojazan da nam je
ostalo par godina do sloma.
Klub zastupnika HSS-a; u ime Kluba Josip Friščić
Sigurno je da ova rasprava o najvažnijem operativnom dokumentu za
funkcioniranje države protječe u različitom ozračju. Kao da na iste pokazatelje
gledamo različitim naočalama, no brojke su brojke i oko njih se treba voditi rasprava.
Nakon realnih prosudbi mi koalicijski partneri dogovorili smo se, iako nam
slijedi porezna reforma, da to ne bude kroz ovaj proračun. Razmatrali smo i sugestije
za imovinske poreze no i tu moramo biti ozbiljni, moramo napraviti imovinski katastar
a tek onda stvoriti pretpostavke o tome gdje zahvatiti i po kojim stopama, da ne
napravimo

veću

štetu

nego

korist.

Iz

predloženog

Friščić:

proračuna može se iščitati da se vodilo puno računa o

„…ova rasprava o

izdacima na svim stavkama i da se nije odredilo „ajde, svi

najvažnijem

toliko posto niže“. Primjer za to je turizam, djelatnost koja

operativnom

stvara blizu četvrtinu domaćeg društvenog proizvoda, jer

dokumentu za

teško bi se mogao očekivati daljnji rast te djelatnosti ako bi

funkcioniranje

joj smanjili sredstva za nove programe i nove poticajne

države protječe u
različitom ozračju.

mjere.
Važno je reći da smo posebno razmatrali, i mi u
HSS-u,

dostignuća

poticajnih

mjera

na

području

proizvodnje hrane. One slijede i dalje postignute razine i to
je vrlo bitno i dobra poruka, naveo je, među ostalim.

Kao da na iste
pokazatelje
gledamo različitim
naočalama…“

Smatra da je vrlo značajno i bitno što se proračun za iduću godinu donosi krajem
studenoga i to HSS podržava. To je vrijeme kada treba donijeti državni proračun
zajedno s projekcijom i dobrim izračunom za iduće dvogodišnje razdoblje.
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Javljanje predsjednice Vlade Republike Hrvatske Jadranke Kosor
Premijerka Kosor je zatražila riječ i zahvalila svima koji su govorili u ime
klubova zastupnika i iznijeli primjedbe i svoje viđenje proračuna za 2011. godinu.
Apelirala je da daljnja pojedinačna rasprava bude rasprava o činjenicama i korektna,
bez ikakve namjere da itko ikoga za bilo što optužuje. Danas razgovaramo o
sadašnjosti ali i budućnosti Hrvatske, zajedničke nam domovine i naša je jedina
zadaća skrbiti da sutra bude bolje.
Taj dio sjednice završio je 16. studenoga 2010. iza 19 sati.
Hrvatski sabor nastavio je radom 17. studenoga 2010. u 9,30

pojedinačnom

raspravom o proračunu, koja je završila istog dana oko 20 sati.
Pojedinačna rasprava
U pojedinačnoj raspravi sudjelovalo je 56 zastupnika, od prijavljenih 88. U ime
predlagatelja, Vlade Republike Hrvatske, objašnjenja su davali Darko Milinović,
potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar zdravstva i socijalne skrbi, Ivan
Šuker, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija, Zdravko
Krmek, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog
gospodarstva te Želimir Janjić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja
i športa.
Pojedinačno su govorili sljedeći zastupnici: dr.sc. Goran Marić (HDZ), Frano
Matušić (HDZ), Boris Kunst (HDZ), dr.sc. Branko Grčić (HSS), Milanka Opačić
(SDP), Slavko Linić (SDP), mr.sc. Vesna Buterin (HDZ), Željko Turk (HDZ),
Nevenka Majdenić (HDZ), mr.sc. Neven Mimica (SDP), Dragica Zgrebec
(SDP), Gordana Sobol (SDP), Dubravka Šuica (HDZ), Josip Đakić (HDZ),
Franjo Lucić (HDZ), Nadica Jelaš (SDP), Zvonimir Mršić (SDP), Karolina
Leaković (SDP), Krunoslav Markovinović (HDZ), Ante Kulušić (HDZ), Nenad
Stazić (SDP), Davorko Vidović (SDP), Josip Leko (SDP), Nevenka Marinović
(HDZ), Davor Huška (HDZ), dr.sc. Mirela Holy (SDP), Željka Antunović (SDP),
Arsen Bauk (SDP), Anđelko Mihalić (HDZ), Igor Dragovan (SDP), Luka
Denona (SDP), dr.sc. Rajko Ostojić (SDP), Suzana Bilić-Vardić (HDZ), Ivanka
Roksandić (HDZ), Ingrid Antičević-Marinović (SDP), Ivan Hanžek (SDP),
dr.sc. Gvozden Flego (SDP), Anton

Mance (HDZ), Gari Cappelli (HDZ),
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mr.sc. Tanja Vrbat (SDP), Ivo Jelušić (SDP), mr.sc. Tatjana Šimac-Bonačić
(SDP), Nada Čavlović-Smiljanec (SDP), Marija Lugarić (SDP), Zlatko
Koračević (HNS), Boro Grubišić (HDSSB), Mario Habek (SDP), dr.sc. Mirando
Mrsić (SDP), Tonino Picula (SDP), dr.sc. Željko Jovanović (SDP), dr.sc.
Romana Jerković (SDP), Biserka Vranić (SDP), Brankica Crljenko (SDP),
Danica Hursa (HNS), Daniel Srb (HSP) te dr.sc. Miljenko Dorić (HNS).
O Prijedlogu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu
glasovat će se, kako je predviđeno, 23. studenoga 2010.
S.Š; M.K; J.Š; A.F; Đ.K

*

KONAČNI

PRIJEDLOG

ZAKONA

O

IZVRŠAVANJU

DRŽAVNOG

PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011. GODINU

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Sadržaj prijedloga: PZ_643.pdf
Očitovanje radnih tijela: Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu,
Odbor za pomorstvo, promet i veze, Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno
gospodarstvo, Odbor za ratne veterane, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i
državni proračun, Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za prostorno uređenje i
graditeljstvo, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
Videosnimka rasprave
RASPRAVA
O ovom Prijedlogu zakona nije bilo rasprave.
Zastupnici će glasovati o Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2011. godinu kada se steknu uvjeti.
A. Favro
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