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3. sjednica Hrvatskoga sabora
(18. do 20. siječnja 2012.)

Treća sjednica Hrvatskoga sabora počela je u srijedu, 18. siječnja, u 9.30 sati. Otvorivši
sjednicu predsjednik Sabora Boris Šprem najprije je pozdravio nazočne zastupnice i zastupnike, te
predsjednika Vlade, Zorana Milanovića, potpredsjednike i ostale članove Vlade. Nakon izvođenja
himne, pozvao je zastupnike da minutom šutnje odaju počast palim hrvatskim braniteljima, svim
civilnim žrtvama rata i svima palima za Hrvatsku.
Nakon utvrđivanja dnevnog reda koji je dopunjen s 6 novih točaka uslijedilo je „Aktualno
prijepodne“. U okviru prvog Aktualnog prijepodneva u ovom sazivu postavljena su 24 zastupnička
pitanja premijeru Zoranu Milanoviću i predstavnicima Vlade RH. U poslijepodnevnom dijelu
sjednice nastavljena je rasprava o predloženim točkama dnevnog reda.

 IZVJEŠĆA MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA

Videosnimka rasprave
Predlagatelj: Mandatno-imunitetno povjerenstvo
Sadržaj Prijedloga: MIP_SAUCHA_MULIC.pdf

Zastupnici su, 18. siječnja 2012. godine, jednoglasno, sa 108 glasova "za" potvrdili Izvješće
mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika
Tomislava Sauche i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Melite Mulić.

Predlagatelj: Mandatno-imunitetno povjerenstvo
Sadržaj Prijedloga: MIP_CSMILJANEC_PETROVIC.pdf

Zastupnici su, 18. siječnja 2012. godine, jednoglasno, sa 107 glasova "za" potvrdili Izvješće
mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice Nade
Čavlović Smiljanec i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice Sandre
Petrović.
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Predlagatelj: Mandatno-imunitetno povjerenstvo
Sadržaj Prijedloga: MIP_LUGARIC_ZELEZNJAK.pdf

Zastupnici su, 18. siječnja 2012. godine, jednoglasno, sa 109 glasova "za" potvrdili Izvješće
mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice
Marije Lugarić i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice Vesne Želježnjak.

Predlagatelj: Mandatno-imunitetno povjerenstvo
Sadržaj Prijedloga: MIP_LEDINSKI_VUKOBRATOVIC.pdf

Zastupnici su, 18. siječnja 2012. godine, jednoglasno, sa 112 glasova "za" potvrdili Izvješće
mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Darka
Ledinskog i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Marije Vukobratović.

Predlagatelj: Mandatno-imunitetno povjerenstvo
Sadržaj Prijedloga: MIP_IVAN_DRMIC.pdf

Zastupnici su, 18. siječnja 2012. godine, jednoglasno, sa 114 glasova "za" potvrdili Izvješće
mandatno-imunitetnog povjerenstva za davanje odobrenja za nastavljanje kaznenog postupka
protiv zastupnika Ivana Drmića.
A. Favro

 IZBORI, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

Videosnimka rasprave

Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Šime Lučin obrazložio je 18. siječnja
2012. slijedeće prijedloge odluka:

- Razrješuju se dužnosti članovi Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav: dr. sc.
Gvozden

Srećko

Flego,

Ante

Kulušić, Franji Lucić i Branka Jurčev Martinčev,
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a za članove Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav biraju se: Ingrid Antičević
Martinović, mr. sc. Josip Salapić, Davorin Mlakar i Ana Lovrin (jednoglasno sa 114
glasova „za“ prihvaćena predložena Odluka)

-

Razrješuju se dužnosti članovi Odbora zakonodavstvo: Dragica Zgrebec, Tomislav
Saucha, mr.sc. Višnja Fortuna, Stjepan Milinković, Ivan Šantek i Sunčana Glavak, a za
članove Odbora za zakonodavstvo biraju se: dr. sc. Josip Kregar, Sandra Petrović, Ana
Lovrin, mr. Đurđica Sumrak i

Davorin Mlakar (jednoglasno, sa 113 glasova „za“

prihvaćena predložena Odluka)

- U Odbor za vanjsku politiku biraju se: za predsjednika dr. sc. Milorad Pupovac, za
potpredsjednika Frano Mamtušić, za članove, Romana Jerković, Igor Dragovan. Tonino
Picula, mr. sc. Marin Jurjević, Biljana Borzan, Ivan Račan, Igor Kolman, Davor Ivo Stier,
mr. sc. Andrej Plenković i Davor Božinović (jednoglasno, sa 114 glasova „za“
prihvaćena predložena Odluka)

- U Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost biraju se: za predsjednika dr. sc.
Miroslav Tuđman, za potpredsjednika Igor Dragovan, za članove: Gordana Sobol, mr. sc.
Marin Jurjević, Igor Rađenović, Franko Vidović, Nenad Stazić, Milorad Batinić, Damir
Kajin, Tomislav Čuljak, Tomislav Karamarko, Branko Vukelić i Dinko Burić (jednoglasno,
sa 114 glasova „za“ prihvaćena predložena Odluka)

- U Odbor za obranu biraju se: za predsjednika Tomislav Ivić, za potpredsjednika Zdravko
Ronko, za članove: Sandra Petrović, Josip Vuković, Boris Kovačić, Zvonimir Mršić, Petar
Baranović, Davor Božinović, Branko Vukelić, Josip Đakić, Zvonko Milas i Dražen Đurović
(jednoglasno, sa 114 glasova „za“ prihvaćena predložena Odluka)

- U Odbor za financije i Državni proračun biraju se: za predsjednika mr. Srđan Gjurković,
za potpredsjednicu mr. sc. Martina Dalić, za članove: Josip Benčić, Nadica Jelaš, Ivo
Jelušić, Dragica Zgrebec, Mihael Zmajlović, Zvonimir Mršić, Ivan Šuker, mr. sc. Đuro
Popijač i Nevenka Bečić (jednoglasno, sa 114 glasova „za“ prihvaćena predložena
Odluka)
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- U Odbor za gospodarstvo biraju se: za predsjednika Igor Rađenović, za potpredsjednika
mr. sc. Đuro Popijač, za članove: Saša Đijić, Damir Rilje, Vesna Želježnjak, Josip Vuković,
Natalija Martinčević, Nevenka Bečić, Domagoj Ivan Milošević, mr. sc. Martina Dalić,
Ivan Šuker i Branko Vukušić (jednoglasno, sa 115 glasova „za“ prihvaćena predložena
Odluka)

- U Odbor za turizam biraju se: za predsjednika Goran Beus Richembergh, za
potpredsjednika Igor Čašek, za članove: Lidija Bagarić, Luka Denona, Ivan Klarin, Mario
Habek, Tonka Ivčević, Giovanni Sponza, Silvano Hrelja, Božidar Kalmeta, Ivan Šuker,
Josip Borić, Željko Kerum (jednoglasno, sa 115 glasova „za“ prihvaćena predložena
Odluka)

- Razrješuju se dužnosti potpredsjednica Odbora za pravosuđe Ana Lovrin a, za
potpredsjednika Odbora za pravosuđe bira se Davorin Mlakar. Razrješuju se članovi
Odbora za pravosuđe: Nada Čavlović Smiljanec, Igor Rađenović, Davor Ivo Stier, Ante
Babić, Ante Kulušić, Ilija Filipović i Ivanka Roksandić, a za članove Odbora za pravosuđe
biraju se: Sandra Petrović, Ivan Klarin, mr. sc. Josip Salapić, mr. sc. Andrej Plenković,
Tomislav Karamarko i Ana Lovrin (jednoglasno sa 114 glasova „za“ prihvaćena
predložena Odluka)

- U Odbor za rad i socijalno partnerstvo biraju se: za predsjednika Silvano Hrelja, za
potpredsjednika Zlatko Tušak, za članove: Borislav Kovačić, Gordana Sobol, Vanja
Posavac, Daniel Mondekar, Igor Rađenović, Veljko Kajtazi, mr. Đurđica Sumrak,
Domagoj Ivan Milošević, Ivan Šantek, Perica Jelečević i Ante Kulušić (jednoglasno, sa
114 glasova „za“ prihvaćena predložena Odluka)

- U Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb biraju se: za predsjednicu Biljana Borzan, za
potpredsjednika Dujomir Marasović, za članove: Tatjana Šimac Bonačić, Romana
Jerković, Ana Komparić Devčić, Đurđica Plančić, Sonja Konig, Darko Milinović, akademik
Željko Reiner, Stjepan Milinković, Boro Grubišić, Nensi Tireli i Vojislav Stanimirović
(jednoglasno, sa 115 glasova „za“ prihvaćena predložena Odluka)

- U Odbor za obitelj, mladež i sport biraju se: za predsjednika Darko Milinović, za
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potpredsjednicu Tatjana Šimac Bonačić, za članove: Dan Špicer, Domagoj Hajduković,
Ana Komparić Devčić, Ivana Posavec Krivec, Saša Đujić, Sonja Konig, Martina Banić,
Ante Babić, Sunčana Glavak, Mladen Novak, Željko Šemper (jednoglasno, sa 113
glasova „za“ prihvaćena predložena Odluka)

- U Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske biraju se: za predsjednika Ivan Šuker, za
potpredsjednika Ivo Jelušić, za članove: Tatjana Šimac Bonačić, Tanja Vrbat, Ada
Damjanac, Tomislav Žagar, Ivica Mandić, Ilija Filipović, Milijan Brkić, Perica Jelečević,
Ante Babić i Boro Grubišić (jednoglasno, sa 120 glasova „za“ prihvaćena predložena
Odluka)

- U Odbor za ratne veterane biraju se: za predsjednika Josip Đakić, za potpredsjednika
Željko Sabo, za članove: Tonino Picula, Franko Vidović, Zdravko Ronko, Josip Benčić,
Boris Blažeković, Tomislav Ivić, Zvonko Milas, Milijan Brkić i Dražen Đurović
(jednoglasno, sa 121 glas „za“ prihvaćena predložena Odluka)

- U Odbor za okoliš biraju se: za predsjednika Branko Bačić, za potpredsjednika Željko
Kolar, za članove: Vedran Babić, Damir Rimac, Ivana Posavec Krivec, Zoran Vasić,
Dragutin Glavina, Andrej Plenković, Branko Kutija, Branka Juričev-Martinčev i Šima
Đurđević (jednoglasno, sa 124 glasa „za“ prihvaćena predložena Odluka)

- U Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo biraju se: za predsjednika Mihael
Zmajlović, za potpredsjednika Boro Grubišić, za članove: Vedran Babić, Željko Mirković,
Đurđica Plančić, Ivica Mandić, Dragutin Glavina, Branko Bačić, Domagoj Ivan Milošević,
Branka Juričev Martinčev, Josip Borić, Dinko Bošnjak i Jovo Vuković (jednoglasno, sa
123 glasa „za“ prihvaćena predložena Odluka)

- U Odbor za obrazovanje znanost i kulturu biraju se:
za predsjednika dr. Valter Boljunčić, za potpredsjednika akademik Željko Reiner, za
članove: dr. Gvozden Srećko Flego, Daniel MOndekar, Lidija Bagarić, Dunja Špoljar,
Damir Tomić, Igor Kolman, Veljko Kajtazi, Jasen Mesić, Martina Banić, Ivanka Roksandić
i Branko Vukšić (jednoglasno, sa 123 glasa „za“ prihvaćena predložena Odluka)
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- U Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj biraju se: za predsjednika Petar
Čobanković, za potpredsjednika Ivica Mandić, za članove: Mladen Marelić, Mario
Muharić, Đurđica Plančić, Marija Vukobratović, Vladimir Bilek, Petar Baratović, Branko
Kutija, Nevenka Bečić, Željko Kerum i Igor Češek (jednoglasno, sa 123 glasa „za“
prihvaćena predložena Odluka)

- U Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo biraju se: za
predsjednicu Dragica Zgrebec, za članove Tonka Ivčević, Ivan Klarin, Zoran Vasić,
Vladimir Bilek, Petar Baranović, Silvano Hrelja, Josip Borić, Frano Lucić, Đuro Popijač,
Petar Čobanković i Zoran Vinković (jednoglasno, sa 124 glasa „za“ prihvaćena
predložena Odluka)

- U Odbor za pomorstvo, promet i veze biraju se: za predsjednicu Nada Turina Đurić, za
potpredsjednika Ante Kulušić, za članove: Šime Lučin, Damir Rilje, Franko Vidović,
Tomislav Žagar, Mladen Marelić, Božidar Kalmeta, Branko Bačić, Josip Borić, Dinko
Bošnjak i Mladen Novak (jednoglasno, sa 124 glasa „za“ prihvaćena predložena
Odluka)

- Razrješuje se potpredsjednica Odbora za izbor i imenovanje i upravne poslove Nansi
Tireli, za potpredsjednika Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove bira se
Mladen Novak. Razrješuju se i članovi: Tatjana Šimac-Bonačić, Josip Đakić i Frano
Matušić, a za članove Odbora imenuju su: Josip Benčić, Stjepan Milinković i Dinko
Bošnjak (jednoglasno, sa 122 glasa „za“ prihvaćena predložena Odluka)

- U Odbor za Europske integracije biraju se: za predsjednika Daniel Mondekar, za
potpredsjednika Gordan Jandroković, za članove: dr. sc. Gvozden Srećko Flego, Damir
Mateljan, Melita Mulić, mr. sc. Tanja Vrbat, Jozo Radoš, Davor Ivo Stier, mr. sc. Andrej
Plenković, Frano Matušić, Davor Božinović i mr. sc. Martina Dalić (sa 122 glasa „za“, 1
„protiv“ i 1 „suzdržan“ prihvaćena predložena Odluka)

- U Odbor za imenovanje, informatizaciju i medije biraju se: za predsjednika Branko
Vukšić, za potpredsjednika Davor Bernardić, za članove: Šime Lučin, Ivan Račan, Damir
Tomić, Damir Rimac, Boris Blažeković, Goran Richembergh, mr. sc. Jasen Mesić,
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Sunčana Glavak, Martina Banić i Frano Matušić (jednoglasno, sa 122 glasa „za“
prihvaćena predložena Odluka)

- U Odbor za ravnopravnost spolova biraju se: za predsjednicu Nansi Tireli, za
potpredsjednicu Sonja Konig, za članove: Marija Vukobratović, Dunja Špoljar, Nadica
Jelaš, Melita Mulić, Ana Koparić-Devčić, Branka Juričev-Martinčev, Ivanka Roksandić,
mr. Đurđica Sumrak, Ante Babić i Stjepan Milinković (jednoglasno, sa 122 glasa „za“
prihvaćena predložena Odluka)

- U Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu biraju se: za predsjednika
Zoran Vinković, za potpredsjednika Josip Vuković, za članove: mr. sc. Davor Barnardić,
Ada Damjanac, Damir Mateljan, Željko Mirković, Željko Sabo, Anđelko Topolovec,
Davorin Mlakar, Željko Kerum, Branka Jurićev-Martinčev, Dinko Bošnjak i mr. Deneš
Šoja (jednoglasno, sa 122 glasa „za“ prihvaćena predložena Odluka)

- Razrješuje se član Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Branko Vukelić, a
za člana Odbora imenuje se Miljan Brkić (jednoglasno, sa 121 glas „za“ prihvaćena
predložena Odluka)

- Razrješuje se predstojnik Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora Mišo Munivrana (sa
91 glasom „za“ i 30 „protiv“ prihvaćena predložena Odluka)

- Za predstojnicu Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora imenuje se Nada Milak
(jednoglasno, sa 121 glas „za“ prihvaćena predložena Odluka)
I. Čerkez Britvić
 INFORMACIJA O TIJEKU I REZULTATIMA PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ
UNIJI

Podnositelj: Vlada Republike Hrvatske
O Informaciji: INFORMACIJA_PRISTUPANJE_RH_EU.pdf
Očitovanje radnih tijela: Odbor za europske integracije
Videosnimka rasprave
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RASPRAVA
O ovoj Informaciji Hrvatski je sabor proveo cjelodnevnu raspravu na sjednici 19. siječnja
2012.

Uvodno izlaganje premijera Milanovića
Predsjednik Vlade Zoran Milanović uvodno je informirao zastupnike da je rasprava o ovoj
temi organizirana na inicijativu predsjednice HDZ-a kako bi se uoči referenduma o pristupanju
Republike Hrvatske Europskoj uniji hrvatskoj javnosti uputile važne poruke. Napomenuo je,
također, da će raspravu s galerije pratiti i predstavnici tzv. euroskeptika. Nakon dugog puta koji
smo prešli i opsežnog posla koji smo obavili danas je očito da je Europska unija dobra za Hrvatsku
i da članstvo u tom savezu sadašnjoj i budućim generacijama može donijeti samo dobro, kaže
Milanović. Dakako, EU nije recept za sve probleme suverenih naroda, nacija i političkih zajednica.
Najbolji dokaz za to je ono što se događa zadnjih godina. Situacija nije sjajna, ali EU je i dalje
najuređenija i najzahtjevnija zajednica ikada osnovana, s najvišim standardima zaštite ljudskih
prava, tolerancije različitosti, ulaganja, poticaja, harmonizacije i izbjegavanja nejednakosti. Naš
pristupni ugovor, kakav je ispregovaran i dat javnosti na uvid, dio je pravne stečevine EU, dakle
europskog prava, ali EU se mijenja. Na nama je da izvučemo najbolje iz sebe i Unije, da uđemo u
EU i Unija u Hrvatsku te da našu zemlju učinimo stabilnijom, snažnijom i neovisnijom.
Nama kao malom narodu, maloj političkoj zajednici preostaju dvije mogućnosti – da
ostanemo samostalni na tradicionalan način, ili da se priključimo europskom savezu od kojega
nema boljeg (proučavali smo ga zadnjih 20 godina), kaže Milanović. Nikada u povijesti nismo ulazili
u neku integraciju, u neku veću silu na ovako dobar način. Ulazimo u nešto za što znamo da je
dobro, svjesni toga da sami donosimo odluke o bitnim pitanjima. Ni sutra nitko neće odlučivati
protiv naše volje o tome u kojem pravcu idemo, kako se razvijamo, u što najviše ulažemo, kako
školujemo svoju djecu, itd. Moramo graditi stabilno i uravnoteženo društvo, odnosno državu
utemeljenu na dijalogu i na razumijevanju. Kod donošenja konačne odluke o pristupanju Uniji
moramo biti energični, ali hladne glave. Pritom treba voditi računa o tome da nas ima 4, 5 milijuna
-dovoljno da napravimo kvalitetnu državu, ali premalo da budemo globalni igrači. Uostalom, i
nakon ulaska u Uniju uvijek možemo promijeniti mišljenje (iako to nitko dosad nije napravio).

Uvodno izlaganje ministrice vanjskih i europskih poslova Vesne Pusić
Ministrica Pusić je podsjetila na činjenicu da je 18. prosinca 2002. Sabor donio Odluku o
pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji a devet godina kasnije, s nekoliko dana razlike,
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potpisan je pristupni ugovor. U međuvremenu se dogodio proces mukotrpnog pregovaranja o 35
poglavlja. Tijekom tih pregovora morali smo prevladati brojne teškoće koje nisu imale druge
zemlje, podsjeća Pusić. Primjerice, druge članice nisu pregovarale o poglavlju „Pravosuđe i
temeljna prava“, ali zato danas imamo temelje za izgradnju funkcionirajućeg i transparentnog
pravosuđa. O svim pregovaračkim stajalištima raspravljao je Nacionalni Odbor za praćenje
pregovora s EU a svaki zastupnik koji je bio član tog tijela imao je pravo veta. Hrvatski sabor je
najmanje dva puta godišnje razmatrao tu problematiku temeljem izvješća Nacionalnog odbora i
Vlade.
Dr.Pusić je u nastavku ukazala na ključna pitanja za donošenje konačne odluke hrvatskih
građana na predstojećem referendumu. Činjenica je – kaže - da nitko drugi, pa ni EU, neće riješiti
naše probleme. Članstvo u toj integraciji, međutim, daje bolju šansu svim zemljama, od
najuspješnijih do onih najmanje uspješnih, da to same realiziraju. Nema sumnje – kaže - da je
jedan od glavnih argumenata za ulazak naše zemlje u EU to što će nam biti dostupni novci iz
europskih fondova, ali za Hrvatsku je najvažnija prednost stabilnost institucija i trajnost države bez
čega nema ni ekonomskog oporavka, ljudskih prava i povjerenja u institucije. Za nas su pregovori
bili ne samo proces prilagodbe zakonodavstva nego proces izgradnje države, naglašava Pusić.
Naime, mnoge institucije koje imamo danas nismo imali prije 10, 5 ili čak 2 godine. Za nas je
stabilnost ključna stvar ne samo zbog toga što se svi još živo sjećamo rata, nego zato što se ta
stabilnost reflektira i na percepciju koju o Hrvatskoj imaju međunarodne financijske institucije i
investitori. Međutim, ako ne osmislimo odgovarajuće projekte i ne definiramo ciljeve, neće nam
pomoći ni europski fondovi da krenemo prema oporavku. Pod pretpostavkom da smo sposobni za
to u prvih 6 mjeseci članstva mogli bismo povući gotovo pola milijarde eura iz tih fondova, plus 180
mln. za prilagodbu različitih segmenata gospodarstva i državnih sektora. U istom vremenskom
razdoblju Hrvatska će morati uplatiti u proračun EU 275 mln.eura. U prilog članstvu u EU ministrica
je navela i četvrti argument – građansku slobodu, odnosno mogućnost života bez granica u
europskom prostoru.

Klub zastupnika HNS-a; u ime Kluba Jozo Radoš
Zastupnik je najprije podsjetio na dug i težak put koji je naša zemlja prošla u
pretpristupnim pregovorima. Taj je proces za nas bio zahtjevniji nego za druge zemlje, ne samo
zbog toga što smo izašli iz rata nego i zato što nismo bili dio nikakvog političkog paketa. Na tom su
putu bili postavljeni i neki novi standardi, a dosta vremena izgubljeno je i zbog blokade koju smo
trpjeli od susjeda zbog bilateralnih odnosa.
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Ulaskom u EU ne prestaju nacionalne politike, naglašava Radoš. To znači da će Hrvatski
sabor i Vlada, dakle hrvatski političari izabrani od hrvatskih građana i dalje odlučivati o životu i
politici ove zemlje (premijer će biti član Europskog vijeća a ministri članovi raznih vijeća EU). Osim
toga, ne treba zaboraviti na činjenicu da imamo gotovo punu autonomiju

u provođenju

zdravstvene, kulturne, obrazovne, mirovinske i politike lokalne samouprave. Prema tome, imamo
svoju sudbinu u svojim rukama, ali i mogućnost da u suradnji s drugim članicama Unije dižemo
standarde i jačamo vlastite institucije.
O ulozi nacionalnih parlamenata u EU vodi se rasprava od njenoga osnutka, podsjeća
zastupnik. S tim u svezi treba reći da, propustimo li ovu priliku, kao alternativa ostaje zapadni
Balkan a to svakako nije interes ove zemlje i njenih građana. Europska unija je komplicirana
organizacija koja je imala svojih uspona i padova, ali nikada nije išla natrag. Sve države su u nju
ušle samostalno i niti jedna od njih do sada nije zatražila da izađe. Sve nove članice koje su ušle u
zadnjem krugu proširenja doživjele su rast bruto društvenog proizvoda, standarda i proizvodnje i
nigdje nije došlo do naglog kupovanja nekretnina i odljeva mozgova. Po riječima zastupnika EU je
organizacija solidarnosti koja sredstvima svojih fondova pomaže slabije razvijenima. Osnovna
načela na kojima funkcionira su sloboda kretanja ljudi, roba i kapitala, odnosno otvaranje granica.
Treba imati na umu da za svaki euro uplaćen u europske fondove Republika Hrvatska može povući
2 i pol do 3 eura, dok ne dostigne 90 posto razvijenosti prosjeka EU i tu priliku trebamo iskoristiti,
naglašava Radoš.
Iz navedenih razloga članstvo naše zemlje u toj asocijaciji je u najboljem interesu svih
hrvatskih građana i zbog toga ih pozivam da izađu na referendum i glasaju „za“.

Klub zastupnika SDP-a; u ime Kluba Daniel Mondekar
Kao stranka europske orijentacije smatramo da članstvom u Europskoj uniji građani mogu
ostvariti bolji standard, veću životnu sigurnost i stabilnost te brži gospodarski oporavak. Našim
mladima otvara se jedinstveno europsko tržište rada i europski prostor obrazovanja, omogućuje
im se mobilnost u školovanju, radu i stjecanju novih znanja i vještina. Predviđeni su i novi
ekonomski modeli, od samozapošljavanja do poduzetništva, a bit će na raspolaganju i financijska
sredstva za otvaranje radnih mjesta za mlade u siromašnijim hrvatskim krajevima i onima više
pogođenim krizom. U Europsku uniju želimo i radi naših poljoprivrednika kojima se otvara
ogromno tržište za poljoprivredne proizvode, jamstva za plaćanje u poljoprivredi, podizanje
kvalitete života u ruralnim krajevima i poticanje poljoprivrednog poduzetništva. Veliki dobitnici
članstva bit će i jedinice lokalne samouprave koje će uz pomoć europskih fondova lakše izgraditi
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komunalnu infrastrukturu, što je jedan od preduvjeta za ravnomjerniji regionalni razvoj.
Zastupnik je pozvao i akademsku zajednicu da izađu na referendum i glasuju za EU.
Spomenuo je, među ostalim, da je novim programom za znanost rezervirano više od 80 mlrd. eura
za velike međunarodne znanstvene projekte koji u Hrvatskoj mogu otvoriti nova radna mjesta.
Predviđeni su i drugi noviteti u strukovnom obrazovanju i cjeloživotnom učenju, poticanje suradnje
akademske zajednice i realnog sektora, a u prvi plan bit će stavljene inovacije. Europsko tržište od
500 milijuna stanovnika, lišeno carinskih opterećenja, itekako će dobro doći i poduzetnicima
obrtnicima, kao i poticanje poduzetništva mladih, žena, itd.
Informacije o Europskoj uniji su mjesecima javno objavljivane i ne postoje nikakvi tajni
ugovori, tvrdi Mondekar. Nije točno da ulaskom Hrvatske u tu integraciju gubimo samostalnost i
slobodu odlučivanja, kao što se često govori. Naime, bez nas se neće moći odlučivati, jer ćemo biti
prisutni u svim europskim institucijama. U prvom redu naši građani će glasovati za Europski
parlament. EU funkcionira na principu da smo gospodari svoje sreće i sami biramo svoj put.
Dakako, članstvo u toj asocijaciji donosi visoku dodanu vrijednost.
Europska unija nema čarobni štapić koji može rješavati sve naše probleme, napominje
zastupnik. Pred nama su veliki izazovi u postizanju ciljeva europske strategije do 2020. To znači da
ćemo sljedećih godina morati uložiti velika financijska sredstva u investicije koje bi trebale
osigurati viši postotak korištenja obnovljivih izvora energije, smanjiti zagađenost okoliša,
omogućiti kvalitetnije obrazovanje, itd. Europska unija nije nova Jugoslavija ili Balkanoslavija. To je
integracija u kojoj ćemo sami raditi na svom boljitku i koliko dobro ćemo raditi svoj posao toliko će
biti dobro našim građanima. Uvjereni smo da ćemo to znati dobro odraditi i da je EU doista
budućnost Hrvatske. Stoga sve zastupnike pozivam na argumentiranu i civiliziranu diskusiju, a naše
građane da se u što većem broju ove nedjelje odazovu na referendum, zaključio je Mondekar.

Klub zastupnika HDSSB-a; u ime Kluba Dinko Burić
Kao regionalna, nacionalna, demokratska i proeuropska stranka HDSSB nije protiv ulaska
Republike Hrvatske u Europsku uniju, ali želimo da o tome odluče hrvatski građani na temelju
relevantnih spoznaja. Da bi mogli prosuditi nudi li građanstvo u EU više prednosti ili nedostataka
trebaju dobiti odgovore na brojna otvorena pitanja i nedoumice. Euroskeptike u prvom redu
zanima gubi li Hrvatska ulaskom u EU važne elemente suvereniteta i samostalnosti. Doduše,
ministrica Pusić tvrdi da je riječ o asocijaciji suverenih država, ali prema odredbama Lisabonskog
ugovora Unija ima isključivu nadležnost u bitnim područjima poput carinske unije, utvrđivanja
pravila o tržišnom natjecanju, monetarnoj politici, očuvanju morskih bioloških resursa i zajedničkoj
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trgovinskoj politici. U nekim područjima nadležnost između Unije i država članica je podijeljena,
dok članice zadržavaju pravo odlučivanja i donošenja mjera u oblasti zaštite zdravlja, industrije,
kulture, turizma, obrazovanja, mladeži i sporta, civilne zaštite i upravne suradnje. S obzirom na
iskustva s Federacijom SFRJ razumljiv je strah tzv. euroskeptika ne znači li taj korak ulazak u neku
novu federaciju ( u dokumentu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija iz rujna prošle
godine spominje se federalna unija). U tom dokumentu se navodi i da bi produbljivanjem
europskih integracija zakonodavna ovlast trebala u potpunosti pripasti Europskom parlamentu koji
bi se, kao u većini federalnih struktura, trebao sastojati od dva doma - s jedne strane Europski
parlament a s druge Vijeće EU kao gornji dom. Među ostalim, spominju se i neki novi izvori prihoda
europskog proračuna (npr. porez na financijske transakcije i tzv. PDV Europske unije).
Prema protokolima uz Lisabonski ugovor nacionalni parlamenti imaju na raspolaganju 8
tjedana za očitovanje o nekom zakonskom prijedlogu, podsjeća Burić. Da bi predlagatelj uzeo u
obzir naše primjedbe mora nas podržati barem 9 europskih država a konačna odluka donosi se
većinom od 55 posto glasova članica EU. Komentirajući način donošenja odluka u institucijama EU
(od 1. studenoga 2014. stupa na snagu novi sustav glasovanja, uz prijelazno razdoblje do 2017.)
primijetio je da nećemo imati puno šanse za veto. Naime, za to nam trebaju glasovi barem 35
posto stanovništva država članica a poznato je da 6 najvećih članica čine zajedno 70 posto
ukupnog stanovništva Unije. Nitko nam nije rekao ni to da prema Ugovoru o funkcioniranju EU
Europska komisija nadzire donošenje proračuna i financijsku disciplinu u državama članicama te
kakve sve mjere može poduzeti prema onima koje ne poslušaju njene direktive. Postavlja se
pitanje i kako će naši EU parlamentarci zastupati interese Hrvatske u Europskom parlamentu ako
će glasati prema transnacionalnoj stranačkoj a ne prema nacionalnoj liniji. To više što će prema
predviđanjima Ministarstva od 2014. Hrvatska Imati manje zastupničkih mjesta u tom Parlamentu
nego što je sada predviđeno (12 od 751).
Za one koji se boje ulaska u EU utješno je to da je Ugovorom o EU predviđena mogućnost
izlaska države članice iz te asocijacije, ali je ta procedura dugotrajna i vrlo skupa, napominje
zastupnik. U svakom slučaju pozivamo sve hrvatske građane, i pobornike i protivnike ulaska u EU,
da izađu na referendum i odluče o svojoj i sudbini Republike Hrvatske, a ne da tu odluku prepuste
političarima.
Uključivši se u raspravu premijer Milanović je potvrdio da je sve što je zastupnik citirao
točno, ali nije rekao ono najbitnije – da je redefiniranje tradicionalnog koncepta suvereniteta
počelo još prije šezdeset godina te da je EU bolja solucija za Hrvatsku. Našu će državu u tom
savezu zastupati hrvatska Vlada, putem Europskog vijeća, a Vlada je pod kontrolom Hrvatskog
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sabora, Odbora za europske poslove, itd. Apelirao je na zastupnika da se u Klubu jasno opredijele
za ili protiv ulaska u EU.
Vlada će nas predstavljati u Europskom vijeću, ali odluke donosi Europska komisija, a
prema Lisabonskom ugovoru naš predstavnik u Komisiji mora zastupati interese Europske unije,
komentirao je zastupnik. Ponovio je da Klub HDSSB-a nije protiv EU, ali da želi da o tome odluči
većina hrvatskih građana koji će onda snositi i odgovornosti za sve što će se u budućnosti događati
u Uniji.

Klub zastupnika SDSS-a; u ime Kluba dr.sc. Milorad Pupovac
Donošenje odluke o pristupanju naše zemlje EU za nas je završetak jednog procesa koji je
počeo prije nešto više od 20 godina, konstatirao je zastupnik. Naime, mi smo gradili našu
samostalnost zato da bismo mogli samostalno odlučivati o svojim poslovima, ali i o udruživanju s
ostalim državama u savez kakav je Europska unija. Dobro je da danas ulazimo u tu asocijaciju s
manje entuzijazma i s puno više realizma nego da smo to napravili prije 20 godina, jer znamo
prednosti i mane tog saveza. Oni koji strahuju od gubitka suverenosti ne pitaju se koliki smo dio te
suverenosti uspjeli upropastiti ili kompromitirati u proteklom razdoblju zbog toga što se nismo
znali postaviti prema drugim državama kad je to bilo prijeko potrebno. Stoga u EU valja zagovarati
novi tip suverenosti, razumijevanja nacionalnog patriotizma, odnosno nacionalnih interesa u
okvirima te asocijacije. Ne može nam Unija dokinuti nešto čega u nizu elemenata više i nemamo,
već je to prostor da obnovimo nešto što nam treba u savezu s državama koje imaju slična iskustva i
s onima koji su nam partneri.
Europska unija nije statičan već dinamičan prostor u kojem države temeljem svojeg
interesa i prava nastoje te strukture učiniti dinamičnim. Trenutno u EU postoji problem
(ne)ravnopravnosti ali postupno, kao i kod nas, raste svijest o tome da nema slobode kretanja ako
neće biti jednakosti među ljudima koji rade u različitim dijelovima država članica. Mi trebamo ući
u taj prostor i početi zagovarati drugačiju politiku, ne samo Europu kapitala, nego istovremeno i
Europu znanja i rada. Niz godina govorili smo Europa umjesto Balkana a danas, kad odlučujemo
hoćemo li biti dio te Europe, nismo sigurni je li to dobar izbor, komentirao je zastupnik. Nema
sumnje – kaže - da je to dobar izbor a dilema Europa ili Balkan je lažna zato što će sutra cijeli
Balkan biti dio Europe. Taj isti postjugoslavenski prostor je za nas mjesto preko kojega trebamo
izgraditi i pojačati svoj utjecaj u EU u savezu s drugim državama. I Europa i regija su mjesto gdje
trebamo izgraditi svoj dom i nešto što se zove dobro društvo za život. Odluku o tome donijeli smo
prije nešto više od 20 godina i trebalo je puno vremena i truda da bi ona postala plebiscitarna.
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Sreća je da u okolnostima kad vidimo i prednosti i slabosti europskog zajedništva hladne glave, ali
jasnog interesa i opredjeljenja kažemo da želimo u Europsku uniju, poručio je Pupovac.

Klub zastupnika Hrvatskih laburista; u ime Kluba Dragutin Lesar
Izrazio je žaljenje što Hrvatski sabor nije prihvatio njihov prijedlog da se referendum održi
sredinom veljače i što se građani u 42 dana moraju informirati o milenijskom projektu, kako ga je
okarakterizirao premijer Milanović. Lesar naglašava kako će puni politički legitimitet
referendumske odluke biti ostvaren ako odaziv birača bude veći od 50 posto. Ako 22. siječnja
2012. na referendum ne izađe više od polovine upisanih birača to će nekima biti dokaz o
nezainteresiranosti naših građana za referendum i slijedećih 20, 30 i 40 godina u Hrvatskoj neće
više biti referenduma, poručuje Lesar. Prisjetio se da su pregovori Hrvatske sa EU trajali 2094 dana
(od podnošenja zahtjeva za pristupanje Uniji u veljači 2003. do okončanja pregovaračkog postupka
u lipnju 2011.), da je europskim institucija trebalo tri mjeseca da dostave pristupni ugovor, a od
dana potpisivanja pristupnog ugovora do referendumske odluke imamo samo 42 dana. A
referendum nije kraj, upozorio je Lesar, jer trebat će još 16 mjeseci svim članicama Unije za
ratificiranje pristupnog ugovora, dok građani imaju najmanje vremena kako bi se odlučili. Konačno,
tek u jesen 2012. Europska komisija mora Europskom parlamentu i Vijeću Europe podnijeti
sveobuhvatno izvješće. Mi smo, dakle, još uvijek pod promatranjem i još uvijek nas tretiraju kao
pacijenta kod kojega se neka bolest može vratiti.
Proces pregovaranja Hrvatske sa EU bio je dugotrajan te su postavljeni visoki kriteriji za
završetak pregovora. Zastupnik nije do kraja siguran da je sve to podiglo razinu naše spremnosti za
ulazak u Uniju. Naglašava da EU danas nije ono što će biti za tri mjeseca ili 1. srpnja 2013. Unija je
zajednica interesa kojom dominiraju Njemačka i Francuska i nije lijek za naše probleme, nego ih je
Hrvatska sama stvorila. Primijetio je da je proeuropska kampanja „monotona i zaglupljujuća
propaganda i vrijeđa inteligenciju ljudi“, a istup zaključio konstatacijom kako je odluka „za“ ulazak
u EU odluka s manje rizika i opasnosti, a s nešto više prednosti.

Klub zastupnika IDS-a; u ime Kluba zastupnik Damir Kajin
Zastupnik je podsjetio kako su 1990. i 1991. godine svi u Hrvatskoj bili za Europu, a danas se
taj entuzijazam na neki način ohladio. Smatra, međutim, da bi bila katastrofa kada bi Hrvatska
ostala iza „željezne zavjese“ , iza zavjese Schengena , jednom riječju iza jedne civilizacijske zavjese.
Složio se s ministricom Pusić da će biti iznimno teško ako Hrvatska ne uđe u Europu, ali drži da
nikoga ne treba nitko plašiti. Da će biti teško to je jasno, ali bez Europe bilo bi gore, kaže Kajin, i
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odmah dodaje da Europa neće raditi za nas, nego ćemo vjerojatno raditi više. Želi vjerovati da
ćemo od Europe profitirati bez obzira na ekonomske probleme njenih članova. Europa danas
sigurno nije ono što je bila prosperitetnih devedesetih godina. Teško je danas odgovoriti iskušenju
krize jednoj velikoj moćnoj Njemačkoj, bogatoj Francuskoj ili nekada moćnoj Italiji. Ne trebamo se
onda čuditi zašto je naš gospodarski trenutak vrlo težak, poručio je Kajin. Upozorio je na veliku
razliku između država koje su „unutar“ Unije i Republike Hrvatske. Gledano očima investitora,
kreditora, bankara ulazak Hrvatske u Uniju samo nam može pomoći. Članstvo u Europskoj uniji
pruža Hrvatskoj šansu jer europsko tržište postaje naše i obrnuto. Naše će se članstvo odraziti na
naš život, a osim što će puniti europski proračun Hrvatska će i povlačiti sredstva iz Unije.

Klub zastupnika HSU-a; u ime Kluba Silvano Hrelja
Hrvatski su umirovljenici u najvećem postotku opredijeljeni za EU, ustvrdio je Hrelja.
Beneficija koje će našim umirovljenicima donijeti članstvu u Uniji, kaže, uglavnom se neće
razlikovati od beneficija koje će od Unije imati ostali građani. No, umirovljenici će kraće uživati u
plodovima svoje odluke, ali imaju pravo odlučiti za svoje potomke, naglasio je Hrelja. Rekao je kako
u Europi ne postoji dobna netrpeljivost i isključivost. Govorio je zatim o brojnim pozitivnim
stranama ulaska u EU (zaštita ljudskih prava, napose prava umirovljenika, cjeloživotno učenje svih
dobnih skupina, nadzor nad ostvarivanjem ciljeva zdravstvene politike, sloboda kretanja radne
snage itd.). Kada postanemo punopravna članica Unije naši će se građani moći zaposliti u EU bez
posebnih odobrenja i radnih dozvola, osim u onim državama članicama koje imaju neka
ograničenja, a u najgorem slučaju takvo ograničenje mogu zadržati na sedam godina. Bolja zaštita
ljudskih prava itekako je važna jer su kod nas prava umirovljenika do sada bila više puta ugrožena.
Niti za zastupnika Hrelju ulazak u EU odnosno zaokruživanje „za“ ulazak Hrvatske u Uniju na
referendumu nema alternative. Svaki drugi odgovor bio bi dokaz neodgovornosti prema naporima
koje je naše društvo uložilo zadnjih 12 godina. To bi bilo kao da grupa planinara 100 metara do
vrha Mount Everesta odustane od osvajanja tog cilja zbog mogućih rizika, a ne zbog objektivnih
okolnosti, slikovito je pojasnio Hrelja. Pozvao je sve građane te posebno umirovljenike da u što
većem broju glasaju za ulazak Hrvatske u EU, odnosno europsku budućnost Hrvatske.

Klub zastupnika HDZ-a; u ime Kluba Jadranka Kosor
Zastupnica i potpredsjednica Hrvatskoga sabora gđa. Kosor također je pozvala sve glasače
da izađu na referendum i glasuju za ulazak Hrvatske u EU, te tako daju svoj glas za budućnost
Hrvatske. Podsjetila je na mukotrpne pregovore, napose svoju ulogu u procesu pristupanja i
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konstatirala da je imala čast biti prvi hrvatski premijer/ka koja je sudjelovala u radu Europskog
vijeća, doduše u pripremnoj fazi. Prisjetila se i 9. prosinca 2011. kada je u Bruxellesu zajedno s
predsjednikom Josipovićem, potpisala pristupni ugovor Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj
uniji kada je stavljena točka na jedan veliki posao. Pozdravila je činjenicu da će Hrvatska 1. srpnja
2013. postati 28 punopravna članica Europske unije, a hrvatski jezik 24 službeni jezik Unije.
Podsjetila je na težak europski put Hrvatske koja je imala dugačke i teške pregovore, zapravo
najteže pregovore s najviše pregovaračkih poglavlja, a prva nakon Grčke ulazi u EU samostalno.
Kada je došla na čelo Vlade Republike Hrvatske bilo je, kaže, ispregovarano samo 7 od 35 poglavlja.
Najviše se razgovaralo o iznimno teškom i zahtjevnom poglavlju 23., a pregovarali smo u potpuno
nesklonom okružju. Prisjetila se teških okolnosti u tom pregovaranju, poput slovenske blokade
pregovora i rješenja spora sa tom susjednom državom, ali i unutarnjih otpora, poput „Facebook“
prosvjeda u proljeće lani i oporbenih pokušaja da se zaustavi vlada. „Bili smo izloženi vatri sa svih
strana. Malo tko nas je podržavao, pa i u Hrvatskom saboru. Sjetite se rasprave o arbitražnom
sporazumu, i svakakvih uvreda. Ali drago mi je da smo sve preživjeli i pretrpjeli“, rekla je Kosor, te
dodala kako se upornost isplatila. Bilo bi, kaže, sjajno da se ovakva vrsta konsenzusa mogla postići i
oko drugih tema vezanih za rješavanje problema recesije. Na neki simboličan način završetak
pregovora je posljednja bitka u „Oluji“. Podsjetila je da je prvi hrvatski predsjednik dr. Tuđman još
davnih osamdesetih rekao kako je Hrvatskoj mjesto u EU, o tome je sanjao, pisao i tome je
stremio, pa se tako ostvaruje san utemeljitelja HDZ-a. Na kraju još je jedanput pozvala sve građane
da izađu na referendum i zaokruže odgovor „da“. A 1. srpnja 2013. kada postanemo punopravna
članica Unije otvorit će nam se nove perspektive, tržište od 500 milijuna ljudi, jednako tako i
respektabilna omotnica od otprilike 3,5 milijarde eura samo za prve dvije godine članstva. Tada će
Hrvatska odnosno njezini predstavnici sjesti za stol europskih država i naroda kao 28 punopravna
članica Unije i nikada više nitko neće odlučivati bez nas nego ćemo zajedno i ravnopravno
odlučivati za tim stolom.

Klub zastupnika nacionalnih manjina; u ime Kluba Nedžad Hodžić (BDSH)
Pitanje ulaska Hrvatske u EU jedno je od rijetkih političkih pitanja u našoj državi na koje
identično gledaju gotovo sve političke snage u našoj zemlji pa tako i pripadnici nacionalnih
manjina. Zastupnik Hodžić se pridružio pozivu klubova zastupnika i pozvao birače da u što većem
broju izađu na referendum i zaokruže „za“ ulazak u Uniju. Kao najvažniju prednost među brojnim
prednostima koje donosi ulazak u EU vidi onu za hrvatsko gospodarstvo otvaranjem europskog
tržišta od pola milijarde ljudi. “To je iznimna šansa za ekonomski napredak, budemo li je znali
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iskoristiti“, poručio je Hodžić, te istaknuo značaj Hrvatske za regiju, odnosno europsku perspektivu
BiH i Srbije, i ostalih zemalja u regiji. Ulazak Hrvatske u punopravno članstvo EU ubrzat će ulazak
ostalih zemalja regije u Uniju. Ulazak Hrvatske u Uniju od posebnog je značenja za pripadnike
nacionalnih manjina, a za manjince čije su matične zemlje već članice EU predstavlja svojevrsna
povratak kući. Ulaskom Hrvatske u Uniju pojačao bi se osjećaj sigurnosti, smanjili rizici eventualne
diskriminacije po bilo kojem osnovu u hrvatskom društvu, a pripadnicima nacionalnih manjina
omogućilo da doprinesu što jednostavnijem i bržem načinu integriranja Hrvatske u Uniju. Protivnici
ulaska Hrvatske u Uniju često naglašavaju da će Hrvatska ulaskom u Uniju izgubiti hrvatski
nacionalni identitet i dio državnoga suvereniteta, a pripadnici nacionalnih manjina svjedoče da je
takav strah apsolutno iracionalan i nepotreban. „Ako mi integrirani u hrvatsko društvo uspijevamo
čuvati i njegovati nacionalnu opstojnost kroz svoj jezik, vjeru, kulturu, tradiciju i ljubav prema
matičnim zemljama i narodima ne vidimo na koji bi to način uopće bio ugrožen hrvatski nacionalni
identitet u EU, poručio je Hodžić. Hrvatskom nacionalnom identitetu bit će samo pridodan onaj
europski što će obogatiti svakog ponaosob i sve nas zajedno kao kolektivitet, zaključio je Hodžić.

Uslijedila je opsežna pojedinačna rasprava u kojoj su sudjelovali: Dragica Zgrebec (SDP),
Dražen Đurović (HDSSB), Boro Grubišić (HDSSB) Davor Ivo Stier (HDZ), dr. sc. Davor Božinović
(HDZ), Petar Baranović (HNS), Igor Kolman (HNS), Goran Beus Richembergh (HNS), Igor Češek
(HDSSB), Zoran Vinković (HDSSB), Veljko Kajtazi (nezavisni; zastupnik austrijske, bugarske,
njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske
nacionalne manjine); Gordan Jandroković (HDZ), Frano Matušić (HDZ), mr. sc. Andrej Plenković
(HDZ), dr. sc. Gvozden Srećko Flego (SDP), Ingrid Antičević-Marinović (SDP), Branko Vukšić
(Hrvatski laburisti), Nada Turina Đurić (HNS), mr. sc. Tanja Vrbat (SDP), mr. sc. Josip Salapić
(HDZ), Martina Banić (HDZ), Boris Blažeković (HNS), Nansi Tireli (Hrvatski laburisti), Mladen
Novak (Hrvatski laburisti), univ. spec. Ante Babić (HDZ), uni. spec. Domagoj Hajduković (SDP),
Ruža Tomašić (HSP AS), dr. sc. Valter Boljunčić (IDS), Giovanni Sponza (IDS), Melita Mulić (SDP),
Sandra Petrović (SDP), Petar Čobanković (HDZ), Tonino Picula (SDP) i mr. Višnja Fortuna (HSU).

U ime Kluba zastupnika HDZ-a ponovno je govorila zastupnica Jadranka Kosor. Ponovila je
da je još u prvom programu HDZ-a koju je utemeljio dr. Franjo Tuđman europska perspektiva
Hrvatske i hrvatskoga naroda bila jasno zacrtana, te još jedanput pozvala glasače da izađu na
referendum i glasuju za europsku budućnost Hrvatske.
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Uslijedilo je glasovanje. Na sjednici 19. siječnja 2012. zastupnici su sa 127 glasova „za“ i
jednim „suzdržanim“ prihvatili Deklaraciju o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji kao
strateškom nacionalnom interesu (podnositelji klubovi zastupnika: SDP-a, HNS-a; IDS-a; HSU-a;
SDSS-a; HDZ-a; HL-Stranke rada; HDSSB-a i Klub zastupnika nacionalnih manjina).
M. Kozar; J. Šarlija
Deklaracija o članstvu RH u EU kao strateškom interesu Republike Hrvatske
Tekst deklaracije: DEKLARACIJA O ČLANSTVU REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOJ UNIJI KAO
STRATEŠKOM INTERESU REPUBLIKE HRVATSKE

U Deklaraciji se ističe da je ulazak Republike Hrvatske u članstvo Europske unije 1.
srpnja 2013. godine strateški nacionalni interes naše države. Stoga devet klubova zastupnika
Hrvatskoga sabora ovom deklaracijom pozivaju sve građanke i građane Republike Hrvatske
da izađu na referendum i izraze svoju demokratsku volju te time doprinesu razvoju Republike
Hrvatske kao države demokratskog, pluralističkog i otvorenog društva. Pritom se osobito
ističe uloga građanki i građana Republike Hrvatske kao ključnih aktera u procesu
pridruživanja Europskoj uniji i donošenju konačne odluke o članstvu na referendumu 22.
siječnja 2012. Sabor je Deklaracijom poručio čvrsto uvjerenje da će Hrvatska članstvom u Uniji
osigurati stabilno financijsko i makroekonomsko okruženje te stabilan i učinkovit pravni
sustav koji će pospješiti daljnji razvoj hrvatskoga gospodarstva, industrije i poljoprivrede.
Naglašena je puna opredijeljenost Sabora za nastavkom reformi jer su one „od vitalnog
interesa Hrvatske“ i čine temelj funkcioniranja pravne države, pune socijalne sigurnosti i
dobrobiti svih građana, a pretpostavka su gospodarskog razvoja Republike Hrvatske.
J. Šarlija

 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOGOM ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI;
hitni postupak, prvo i drugo čitanje

Predlagatelj: Vlada RH
Sadržaj Prijedloga: PZ_16.pdf
Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
Videosnimka rasprave
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RASPRAVA
O ovom zakonskom prijedlogu rasprava je zaključena 20. siječnja 2012. godine.

Klub zastupnika HNS-a; u ime Kluba Nada Turina-Đurić
Hrvatska narodna stranka će podržati ove prijedloge dopuna i izmjena Zakona o
zdravstvenoj zaštiti budući su u ovom trenutku istekli zakonski rokovi za oformljivanje hitne
medicinske službe i proces koncesioniranja u sustavu zdravstvene zaštite. Govoreći o produljenju
roka za oformljivanje Hitne na cijelom području RH, zastupnica je rekla da je sustav Hitne dobro
zamišljen, međutim u trenutku kad se na terenu išlo u provedbu cijeli sustav nije bio spreman
poduprijeti novi sustav Hitne. U tom smislu je potrebno, dodala je, formiranje znači centara
obiteljske medicine koji u većini slučajeva u Republici Hrvatskoj nisu zaživjeli jer nisu doneseni
pravilnici na koji način ih formirati i financirati. Zastupnica je, u ime Kluba zastupnika HNS-a,
podržala povratak specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u okvire domova zdravlja, dok je
mišljenja da bi u vezi spajanja ili odvajanja saniteta od hitne medicinske pomoći, ministarstvo
trebalo zauzeti konačan stav. Zaključno je apelirala da se što prije krene u širi zahvat izmjena
zakona ali i pravilnika koji će omogućiti kvalitetno funkcioniranje primarne zdravstvene zaštite.

Klub zastupnika HDSSB-a; u ime Kluba Boro Grubišić
Zastupnik je kritizirao razvoj medicinske skrbi u RH u posljednjih dvadesetak godina,
posebno u segmentu domova zdravlja koji bi trebali biti primarni nositelji zdravstvena zaštite.
Prijedlog prošle Vlade da se Zavodi za hitnu medicinu izdvoje iz domova zdravlja nije proveden do
kraja tako da je nastupila dezorganizacija. Naveo je primjer kada se nije osigurala odgovarajuća
zamjena u ambulantama za hitnu službu pri domovima zdravlja, u vremenu dok su liječnici bili na
hitnoj intervenciji. Zastupnik je također kritizirao stomatološku uslugu u domovima zdravlja koja je
gotovo nepostojeća, a posebno hitne stomatološke usluge. Produljenje od šest mjeseci za
organiziranje zakupa i koncesija, zastupnik je pozdravio, no pritom je izrazio bojazan da će još
jedna dio liječnika otići u privatni zdravstveni sektor. Govoreći o financiranju, zastupnik je upozorio
da je zdravstvo decentralizirano na razine županija, no upitao je kako da županije namaknu
dovoljno sredstava za pokrivanje svih troškova. Zastupnik je zaključio izlaganje rekavši da će Klub
zastupnika HDSSB-a poduprijeti ovaj prijedlog.

Klub zastupnika Hrvatskih laburista – stranke rada; u ime Kluba Nansi Tireli
Zastupnica se pita zašto se Zakon prolongira za 6 mjeseci, što to ne valja i što nije u redu da
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ga se toliko puta prolongira, poput Zakona o koncesijama. Tireli zaključuje da sve ostaje na
jedinicama lokalne samouprave. Ako nisu bili u stanju sprovesti koncesiju, pita se zastupnica,
koliko će biti sposobni provoditi politiku hitnih medicinskih pomoći? Slaže se s ministrom da je
hitna medicinska pomoć u „katastrofalnom stanju“.
Tireli zaključno kaže da će Klub zastupnika laburista podržati odgodu od 6 mjeseci.

Klub zastupnika HDZ-a; u ime Kluba Stjepan Milinković
Milinković je uvodno rekao da je Zakon o zdravstvenoj zaštiti izglasan 2008. te naknadno
nekoliko puta noveliran. Tim su zakonom utvrđena prava i obveze korisnika, ali i načini
organiziranja zdravstvene zaštite te u tom smislu i koncesija kao modela organiziranja javne
zdravstvene zaštite, dodao je Milinković. Zbog problematičnosti uvođenja koncesija kao načina
uređivanja zdravstvene zaštite, provedba predmetnoga Zakona je nekoliko puta prolongirana, a u
skladu s time ide i ova najnovija prolongacija provedbe Zakona, rekao je Milinković. Pozdravivši
ocjenu Ministra zdravstva dr. Osotojića da su u reformi hitne medicine učinjeni značajni koraci,
zastupnik je zaključio da će Klub zastupnika HDZ-a ostati suzdržan prilikom izglasavanja ovog
Zakona.

Klub zastupnika SDP-a; u ime Kluba Biljana Borzan
Zastupnica je uvodno zahvalila na potpori koju je u raspravi dao zastupnik Milinković u ime
vodeće opozicijske stranke te dodala da će Klub zastupnika SDP-a podržati navedene izmjene
Zakona. Borzan je također zaključila da se uvođenjem koncesija namjeravalo reformirati dotadašnji
sustav zakupa, no zbog određenih problema ti su se rokovi morali produžiti. Još uvijek nije
postignuto ono čemu težimo, dodala je Borzan, poput rasterećenja bolnica

.

Naime,

drži

zastupnica, neke ambulante koje su otišle u koncesiju rade s premalenim brojem pacijenata, dok
druge dnevno obrađuju i po 80 do 90 pacijenata dnevno pa imamo situaciju u kojoj su neki
zdravstveni djelatnici preopterećeni poslom, dok drugi nemaju motivaciju jer rade s premalenim
brojem pacijenata. Ipak, smatra zastupnica, najvažniji problem jest nezadovoljstvo pacijenata,
zbog kojih sustav postoji i preko čijih se leđa lomi.
Zbog financijskih problema u kojima se nalazi zdravstveni sustav, kazala je zaključno
Borzan, pristupili smo izmjenama ovog Zakona i dodala završno da uz prave poteze Vlade i podršku
u Saboru hrvatski zdravstveni sustav može „ozdraviti i biti popravljen“.

U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: mr.sc. Tanja Vrbat (SDP); mr.sc. Tatjana Šimac
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Bonačić (SDP); Ana Komparić Devčić (SDP); Damir Rilje (SDP) i dr.sc. Ivan Grubišić (NZ).

Zastupnici su izglasali Zakon 20. siječnja 2012., većinom glasova. (90 glasova "za", 32
"suzdržana").
A.Favro; V. Goldberger

 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OVRŠNOG ZAKONA; prvo i drugo čitanje, hitni
postupak

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Sadržaj Prijedloga: PZ_14.pdf
Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe
Videosnimka rasprave

RASPRAVA
O ovom Prijedlogu zakona rasprava je zaključena 20. siječnja 2012. godine.

Klub zastupnika SDP-a; u ime Kluba Ingrid Antičević marinović
Klub podržava donošenje Zakona uvodno je kazala zastupnica. „Ovrha je nešto što pritišće
naše građane, a pogotovo one koji nisu krivi što ne mogu podmirivati svoje obveze jer su ostali bez
posla ili rade, a na žalost ne primaju nikakvu naknadu“. Dajemo podršku tome da na snazi i dalje
ostaje sudska ovrha, dok nadležno ministarstvo ne predloži najbolje rješenje vodeći računa o
temeljnim načelima efikasnosti i zakonitosti postupanja.

Klub zastupnika HDSSB-a; u ime Kluba Boro Grubišić
Zastupnik je naglasio da neće riješiti problem to što će umjesto javnih ovršitelja opet sudski
ovršitelji raditi po načelu efikasnosti i pravednosti. Nelikvidnost države uvećava silan broj ovrha i
silni novci koji građani, tvrtke i obrtnici duguju svojim vjerovnicima. Potrebno je iznaći efikasno
rješenje za ovaj teški problem u Republici Hrvatskoj, kazao je Grubišić. Zastupnik je istaknuo kao
jedno od mogućih rješenja da se dogovorena kamata oprosti, a da se utvrđena glavnica plati, bilo
odjednom ili u ratama. U većini slučajeva je zakonska kamata veća od glavnice i jako opterećuje
onog tko je dužan. Međutim, važno je voditi računa i o onima koji svoje obveze uredno pomiruju.
Moguće je stvoriti fond od onog što se naplati

te se tim sredstvima može kreditirati i
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financirati obrtnike s vrlo malom kamatom, primjerice 1%. To su sve ideje za razmišljanje zaključio
je zastupnik.

Klub zastupnika HDZ-a; u ime Kluba Ana Lovrin
Ovdje je riječ o naizgled vrlo maloj izmjeni, kojom se popravlja jedna pogreška ili šlamperaj
koji je učinjen u brzini predlaganja i donošenja Zakona o izmjeni Ovršnog zakona, gdje se pošto
poto željela odmah odgoditi primjena Zakona. Klub će biti suzdržan u odnosu na Prijedlog zakona
iz razloga što vladajuća većina ima dovoljno glasova da Zakon izglasa i popravi svoju vlastitu
pogrešku. Ne može pravosuđe biti efikasno ako ovrha nije efikasna, jer ljudi ne idu na sud tražiti
svoja prava da bi dobili papir i presudu, idu na sud da bi dobili svoje pravo bilo materijalno ili
nematerijalno, kazala je Lovrin.

Klub zastupnika HNS-a; u ime Kluba Srđan Gjurković
Klub se zalaže za zaštitu vjerovnika i osiguranje naplate potraživanja. Temeljna izmjena
Ovršnog zakona osigurava novoj Vladi potrebno vrijeme da stvori uvjete za primjenu i provođenje
Zakona temeljem izražena dva načela za koja se mi apsolutno zalažemo, a to su zaštita vjerovnika, i
pravedna i socijalna država.

U pojedinačnoj raspravi govorila je Ruža Tomašić (HSP AS).

Zastupnici su 20. siječnja 2012 . godine, jednoglasno (sa 92 glasa "za" i 31 „protiv“)
donijeli Zakon o izmjenama Zakona Ovršnog zakona.
I. Čerkez Britvić

 ZAKON I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH
DUŽNOSNIKA; hitni postupak, prvo i drugo čitanje

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Sadržaj prijedloga: PZ_17.pdf
Radna tijela: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe
Videosnimka rasprave
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RASPRAVA
Zastupnici su o dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
raspravljali 20. siječnja 2012. Zastupnicima je Prijedlog zakona dodatno obrazložila zamjenica
ministra pravosuđa Sandra Artuković-Kunšt.

Klub zastupnika HNS-a; u ime Kluba Goran Beus Richembergh
Zastupnik je uvodno izjavio da će Klub zastupnika HNS-a podržati predloženi Zakon te
dodao da se odredba o kojoj se radi ne primjenjuje godinama. Sukladno tome, zaključio je, zapravo
nema potrebe da se u njega intervenira ni uredbama ni izmjenama , nego da ga valja naprosto
„izbrisati“. „Kada država bude u mogućnosti financijski i organizacijski ovakvu odredbu ispuniti,
imat će smisla da ona bude u Zakonu, a na ovaj način, zbog nedostatka sredstava, ona se odgađa i
postaje pomalo neozbiljna“, rekao Richembergh završno.

Pojedinačne rasprave nije bilo, a zastupnici su predloženi Zakon donijeli 20. siječnja
2012., većinom glasova, sa 92 glasa „za“ i 32 „suzdržana“.
V. Goldberger

 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NAKNADI ZA PRUŽANJE USLUGA U POKRETNIM
ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJSKIM MREŽAMA; hitni postupak; prvo i drugo čitanje

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Sadržaj Prijedloga: PZ_15.pdf
Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun
Videosnimka rasprave

RASPRAVA
Zastupnici su o Prijedlogu zakona o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim
komunikacijskim mrežama, raspravljali 20. siječnja 2012. godine, u hitnom postupku.

Klub zastupnika Hrvatskih laburista; u ime Kluba Dragutin Lesar
Zastupnik je podsjetio da je jedan od članova Vlade RH obrazložio ovaj porez kao svojevrsni
kazneni porez, jer pružatelji usluga mobilne telefonije nisu dosad investirali dovoljno u daljnji
razvoj tehnologije telefonije, posebice brzog

interneta. Smatra da donošenje zakona ne bi
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smjelo utjecati na cijenu usluga, odnosno da ovaj porez od 6% nikome ne bi smio biti opravdanje
za povećanje cijena. „S obzirom da se ne radi o porezu koji bi mogao ili smio biti bilo kakav izgovor
za povećanje cijena, a ostvaruje oko 300 milijuna kuna godišnje prihoda za državni proračun, mi
ćemo podržati donošenje zakona“, rekao je zastupnik. No, smatra da nadležna državna tijela,
posebice Državni inspektorat i Porezna uprava, trebaju imati uvid i dobiti odgovore na brojna
pitanja koja se tiču radno-pravnog statusa zaposlenika u tom sektoru gospodarstva, gdje je
zamjetna velika socijalna nesigurnost radnika sa nereguliranim statusom unutar tvrtki koje se bave
ovom djelatnošću.

Klub zastupnika HDZ-a; u ime Kluba Martina Dalić
Zastupnica je ustvrdila da je jedna od prvih ekonomskih mjera nove hrvatske vlade
uvođenje novog poreza. Dodala je da je ta ista vlada postulirala kao svoj cilj oporavak
gospodarstva, gospodarski rast, oporavak i investicije, a da uvođenje novih poreza nije sukladno
tim stremljenjima. „Upravo suprotno, novi će porez, posebno porez koji se uvodi u obliku poreza
na prihod, spriječiti investicije i to u jednoj od rijetkih grana koja ima investicijskog kapaciteta i čije
investiranje ima snažne učinke na ostale sektore“, istaknula je zastupnica. Mišljenja je da je
uvođenje novog poreza „duboko ekonomski štetno“, a posebno je štetan način na koji se uvodi
ovaj porez, kao porez na prihod. Obrazloženje predlagatelja da je razlog za uvođenje poreza
fiskalan, a tiče se prihoda državnog proračuna, Klubu može biti prihvatljiv, međutim, smatraju da
je takav prijedlog trebao doći kao jedna od mjera u jedinstvenom paketu u okviru predlaganja
novog proračuna. Na ovaj način ne može se ocijeniti na koji se način ova mjera uklapa u fiskalne
potrebe proračuna, već se vide samo štetni gospodarski učinci koje će donijeti jednoj gospodarskoj
grani. Stoga Klub neće podržati Prijedlog.

Klub zastupnika HNS-a; u ime Kluba Petar Baranović
Zastupnik je naglasio da se radi o realnoj situaciji, odnosno o potrebi da se osiguraju
prihodovna sredstva u državnom proračunu. „Svatko tko je radio s proračunom zna da se u
situacijama koje su financijske zahtjevne, ne poduzimaju samo mjere koje se tiču rezanja
rashodovnih stavki, nego se planira i osigurava stabilan izvor prihoda kako bi se postigla financijska
ravnoteža“. Naglasio je da uvođenje poreza sasvim sigurno neće biti motiv ni „za“, a ni „protiv“
daljnjih ulaganja kompanija koje ostvaruju tolike profite u Hrvatskoj, posebice znajući da se vodeća
među njima našla na vrhu ljestvice po ostvarenom profitu ne samo u Hrvatskoj nego i u široj regiji.
„Sigurno je jedno, niti će ovaj prijedlog zakona demotivirati kapital da ulaže dalje u ono što će mu
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osigurati daljnji profit, a isto tako je sigurno da donošenje zakona neće izbiti mogućnost nastavka
poslovanja s dobiti koju sve tvrtke u ovoj branši bilježe godinama“, istaknuo je zastupnik. Klub će
podržati donošenje zakona i pozdravlja pristup prema kojem će se eventualna daljnja opterećenja
usmjeravati prema onima koji to mogu podnijeti, a ne prema onima kojima bi to značio financijski
kraj i završetak poslovanja.

U pojedinačnoj raspravi govorili su: Ingrid Antičević Marinović (SDP), Damir Rilje (SDP) i
Ivan Šuker (HDZ).
U petominutnoj završnoj riječi govorio je u ime Kluba zastupnika HDSSB-a Boro Grubišić.
Izrazio je zabrinutost da se posljedično teret ne prebaci na leđa onih koji koriste
telekomunikacijske usluge, građana, što će se vrlo brzo pokazati. To je osnovni razlog dvojbe Kluba
glasovati li „za“ ili „protiv“ Prijedloga.
U završnoj riječi u ime Kluba zastupnika SDP-a, govorio je Ivo Jelušić. „Dva sektora u državi
žive jako dobro, a građani su u teškoj situaciji, kao i gospodarstvo. Ta dva sektora su bankarski
sektor i mobilni operateri, odnosno oni koji pružaju telekomunikacijske usluge. Kad dirneš u
njihove interese, digne se velika prašina, no oni zbog ovog neće otići u gubitke, nego će imati samo
manju dobit. Dosad operateri nisu dovoljno investirali, a činjenica je da imamo jedan od najsporijih
interneta u regiji i da je velik dio države nepokriven mrežom“.

Zakon je donesen 20. siječnja 2012. godine, većinom glasova, sa 92 glasa „za“, 1 „protiv“ i
31 „suzdržanih“.
S. Šurina

 IZBORI, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

Predlagatelj: Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
Videosnimka rasprave

Zastupnicima je Izvješća o predloženim Odlukama 20. siječnja 2012. obrazložio predsjednik
Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Šime Lučin.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA
Prijedlog

odluke:

PO_IZBOR_CLANICA_VANJSKA_POLITIKA.pdf
26

IZVJEŠĆA HRVATSKOGA SABORA

TJEDNI PREGLED Br. 47

Za članicu odbora za vanjsku politiku izabrana je Ruža Tomašić (HSP-AS), jednoglasno, sa
114 glasova „za“.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA
Prijedlog odluke: PO_IZBOR_CLANICA_OBRANA.pdf
Za članicu Odbora za obranu izabrana je Dunja Špoljar (SDP), jednoglasno, sa 114 glasova
„za“.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA
SABORA
Prijedlog odluke: PO_IZBOR_CLAN_FINANCIJE.pdf
Za člana Odbora za financije i državni proračun izabran je Igor Rađenović (SDP),
jednoglasno, sa 113 glasova „za“.

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA
Prijedlog odluke: PO_ RAZRJESENJE_CLAN_TURIZAM.pdf
Ovom odlukom razriješen je dužnosti član Odbora za turizam Silvano Hrelja (HSU), a za
člana Odbora izabran je Željko Šemper (HSU), jednoglasno sa 113 glasova „za“.

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA RAD I SOCIJALNO
PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA
Prijedlog odluke: PO_RAZRJESENJE_IZBOR_RAD.pdf
Ovom odlukom razriješen je dužnosti člana Odbora Igor Rađenović (SDP), a za članicu
Odbora izabrana je Dragica Zgrebec (SDP), jednoglasno, sa 113 glasova „za“.

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA RATNE VETERANE
HRVATSKOGA SABORA
Prijedlog odluke: PO_RAZRJESENJE_IZBOR_RATNE_VETERANE.pdf
Odlukom je dužnosti člana Odbora razriješen Tonino Picula (SDP), a za članove Odbora
izabrani su mr.sc. Damir Rimac (SDP) i Ruža Tomašić (HSP-AS), jednoglasno, sa 112 glasova „za“.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA HRVATSKOGA SABORA
Prijedlog odluke: PO_IZBOR_CLAN_ZASTITA_OKOLISA.pdf
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Ovom je Odlukom za člana Odbora izabran Dan Špicer (SDP), jednoglasno, sa 112 glasova
„za“.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I RURALNI RAZVOJ
HRVATSKOGA SABORA
Prijedlog odluke: PO_IZBOR_CLAN_ POLJOPRIVREDA.pdf
Ovom Odlukom je za člana Odbora izabran mr.sc. Zoran Vasić (SDP), jednoglasno, sa 114
glasova „za“.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I VEZE HRVATSKOGA
SABORA
Prijedlog odluke: PO_IZBOR_CLAN_ POMORSTVO.pdf
Ovom Odlukom je za člana Odbora izabran Luka Denona (SDP), jednoglasno, sa 114 glasova
„za“.

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I
UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA
Prijedlog odluke: PO_RAZRJESENJE_IZBOR_UPRAVNE_POSLOVE.pdf
Odlukom je dužnosti člana Odbora razriješen dužnosti Silvano Hrelja (HSU), a za članicu
Odbora izabrana je Višnja Fortuna (HSU), jednoglasno, sa 113 glasova „za“.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA
PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA
Prijedlog odluke: PO_IZBOR_PREDSTAVKE_PRITUZBE.pdf
Ovom odlukom je za predsjednika Odbora izabran Dinko Burić (HDSSB), za njegova
potpredsjednika je izabran Luka Denona (SDP), a za članove Odbora izabrani su Mario Habek
(SDP), Vesna Želježnjak (SDP), Mario Moharić (SDP), Vanja Posavac (SDP), Domagoj Hajduković
(SDP), Natalija Martinčević (HNS), Ilija Filipović (HDZ), Tomislav Čuljak (HDZ), Ivan Šantek (HDZ),
Franjo Lucić (HDZ) i Zlatko Tušak (Hrvatski laburisti – stranka rada), jednoglasno, sa 113 glasova
„za“.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA
SABORA
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Prijedlog odluke: PO_IZBOR_CLAN_RAVNOPRAVNOST.pdf
Odlukom je za člana Odbora izabran Saša Đujić (SDP), jednoglasno, sa 113 glasova „za“.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA,POTPREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA LJUDSKA
PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA
Prijedlog odluke : PO_IZBOR_LJUDSKA_PRAVA.pdf
Ovom je Odlukom za predsjednika Odbora izabran dr.sc. Furio Radin (NZ; zastupnik
talijanske nacionalne manjine), za potpredsjednicu Ruža Tomašić (HSP dr. Ante Starčević), a za
članove Domagoj Hajduković (SDP), Dan Špicer (SDP), Melita Mulić (SDP), Vladimir Bilek
(HNS; zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine), Veljko Kajtazi (NZ; zastupnik austrijske,
bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i
židovske nacionalne manjine), Boris Blažeković (HNS), Ante Babić (HDZ), Tomislav Karamarko
(HDZ), Ivanka Roksandić (HDZ), Franjo Lucić (HDZ), dr.sc. Vojislav Stanimirović (SDSS), mr.sc.
Deneš Šoja (NZ; zastupnik mađarske nacionalne manjine) i Nedžad Hodžić (BDSH; zastupnik
albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine), jednoglasno, sa
113 glasova „za“.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE HRVATSKOGA SABORA
Prijedlog odluke: PO_IZBOR_CLAN_ EUROPSKE_INTEGRACIJE.pdf
Odlukom je za člana Odbora izabran Tonino Picula (SDP), jednoglasno, sa 113 glasova „za“.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE
HRVATSKOGA SABORA
Prijedlog odluke: PO_IZBOR_INFORMIRANJE.pdf
Odlukom je za člana Odbora izabran prof.dr.sc. Josip Kregar (NZ), jednoglasno, sa 113
glasova „za“.
V. Goldberger
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