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24. sjednica Hrvatskoga sabora - nastavak 

(19. – 21. listopada 2011.) 

 

 

    Hrvatski sabor nastavio je 24. sjednicu 19. listopada 2011. godine u 9:30 sati prijedlogom 

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju. 

 

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

O Prijedlogu: PZ_893.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni 

razvoj 

Videosnimka rasprave 

 

RASPRAVA 

 O zakonskom prijedlogu rasprava je zaključena 19. listopada 2011.  

 

Klub zastupnika HDZ-a; u ime Kluba Krešo Filipovid 

 U kontekstu ukupnih reformi hrvatske poljoprivredne politike potrebno je učiniti zadnji i 

najosjetljiviji korak te okončati reformu nacionalnog sustava potpora poljoprivredi i ruralnom 

razvoju i tako sustav učiniti kompatibilnim i prihvatljivim onome u zemljama Europske unije. Važno 

je da naši poljoprivrednici na pravilan i dobronamjeran način shvate osnovni smjer promjena u 

sustavu potpora koje ih očekuju ulaskom u Uniju, da ih spremno dočekaju i maksimalno iskoriste. 

Razlog- upravo je sustav ruralnog razvoja, koji se razrađuje Zakonom, ključ uspješne tranzicije iz 

dosadašnjeg modela potpora u bududi, europski. Naglasio je da de hrvatskim poljoprivrednicima 

temeljem ovog zakona, i dalje biti omogudena visoka razina financijskih sredstava. S obzirom na 

ukupno ostvarene rezultate možemo konstatirati da je ukupan pregovarački proces sa Unijom za 

nas bio iznimno uspješan, poglavito uzme li se u obzir visina financijskih omotnica te činjenica da 

demo biti jedina nova zemlja članica koja de imati mogudnost da njezin raspoloživ plafon za izravna 

 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI 

POLJOPRIVEDI I RURALNOM RAZVOJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje 

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18856
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41371
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4934
javascript:void(window.open('http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4934',null,'height=450,width=810'))
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pladanja bude sufinanciran do 100% sredstva iz nacionalnog proračuna i to ved od prve godine 

članstva (od 2013.). Posljednjih šest ili sedam godina Vlada Republike Hrvatske i resorno 

ministarstvo odradili su uistinu zahtjevan i kvalitetan posao osiguravši za naše poljoprivrednike 

iznimno kvalitetne uvjete za njihovo funkcioniranje kada Republika Hrvatska postane članica 

Europske unije. Potkrijepio je to podatkom da je kod izravnih pladanja utvrđen godišnji limit 

potpore u iznosu od 373 milijuna eura, a za potrebe ruralnog razvoja (ved 2014.), kaže, oko 450 

milijuna eura. Radi se dakle o ukupno iznosu koji prelazi 5 milijardi kuna financijskih sredstava, dok 

je prethodnih godina najviša razina financiranja hrvatske poljoprivrede bila oko 3 milijarde i 300 

milijuna kuna. Klub de podržati zakonski prijedlog. 

  

Klub zastupnika HSS-a; u ime Kluba Zdravko Kelid 

 Kada Republika Hrvatska postane punopravna članica Europske unije domadim de 

poljoprivrednicima i hrvatskom selu biti na raspolaganju više od 800 milijuna eura. To je na tragu 

programa HSS-a o preporodu hrvatskoga sela, u kojem se, među ostalim, navodi da je za 

poljoprivredu i selo potrebno 6 milijardi kuna. Europska je administracija samo potvrdila da je naš 

proračun bio točan, ustvrdio je Kelid. To ne znači da demo automatski i bez dodatnih napora 

iskoristiti taj vrlo izdašan proračunski okvir koji nam je omoguden. Na svima nama je da osmislimo 

najbolji način kako budude potpore u poljoprivredi pretočiti u ono što je za hrvatsko selo najbolje i 

najkorisnije. Vrlo je važno, kaže, da je u Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 

(Sabor ga je donio lani) ugrađena postupnost u promjene sustava poticanja poljoprivrede, a sve 

kako bi se izbjegli nagli potresi i zadržale neke naše specifičnosti u odnosu na osnovna pravila koja 

određuje EU. Upravo je na to mislio Klub kada je podnio svoj prvi amandman kojim je zatražio da 

se zadrži, odnosno ne mijenja važeda odredba o raspodjeli pladanja za pašnjake i ostale vrste 

korištenja zemljišta. Zbog značaja pašnjaka za stočarsku proizvodnju Klub smatra potrebnim 

zadržati postojedu raspodjelu, bez izmjena. 

 U središtu pozornosti politike HSS-a je, i to ne samo u području poljoprivrede, nego i u 

području očuvanja sela, briga o manjim poljoprivrednim gospodarstvima, a upravo predloženim je 

zakonom značajna pažnja posvedena poboljšanju uvjeta poslovanja za mala poljoprivredna 

gospodarstva. Smanjivanje obveza držanja mliječnih krava sa 5 na 1, vrijedan je poticaj za ljude na 

selu i podrška održanju sela kakvog poznajemo. Isto tako je dobro i povedanje maksimalnih 

jediničnih iznosa za krave dojilje, kao i za ovce i koze, rekao je. Klub je također zatražio da se vrati 

potpora za kapitalna ulaganja u poljoprivredi kako bi se takve potpore mogle odobravati 

poljoprivrednicima iz lokalnih i županijskih proračuna. Založio se i da se u kontrolu mjera iz 
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područja ruralnog razvoja osim Agencije za pladanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 

uključi i Hrvatska poljoprivredna komora. Klub snažno podržava smjer zakona koji ide ka povedanju 

udjela izdataka za ruralni razvoj u ukupnoj proračunskoj potpori, osobito povedanje sredstava za 

potporu ekološkoj poljoprivredi. 

 

Klub zastupnika HDZ-a; u ime Kluba Ivan Šuker 

 Ispladivane potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju  stalno su rasle. Tako su u 2003. godini 

potpore ispladene u iznosu od 900 milijuna kuna, a u kriznoj 2010. dosegnule su iznos od 3 

milijarde i 900 milijuna kuna. Isto tako je činjenica da se u svim kresanjima državnog proračuna u 

zadnje dvije godine nikada nije spominjalo smanjivanje potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju. 

Državne su se potpore, dakako, ispladivale temeljem zakona kojega je donio Hrvatski sabor s 

jasnom namjerom da osnaži i ojača hrvatsku poljoprivredu i hrvatske poljoprivrednike, tim više što 

de ulaskom Hrvatske u EU mnoge poljoprivredne kulture imati limitiran broj, odnosno količinski de 

biti limitirane. Napominje da su potpore koje de poljoprivrednici dobiti u Uniji izuzetno visoke. 

Ključno je pitanje, međutim, pa i predloženog zakona, jesmo li domade poljoprivrednike kroz 

postojede potpore uspjeli pripremiti da ved sutra kvalitetno  kandidiraju za potpore u poljoprivredi 

koje nudi EU.  

 

 U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Nevenka Marinovid (HDZ), Branko Kutija (HDZ), 

Željko Turk (HDZ), Đurđica Sumrak (HDZ), Frano Matušid (HDZ), Davor Huška (HDZ), Šimo 

Đurđevid (HDZ), Jerko Rošin (HDZ), Marijana Petir (HSS), Boro Grubišid (HDSSB), Dragan Vukid 

(HDZ) i Ivanka Roksandid (HDZ). 

 

 Zastupnici su jednoglasno, sa 77 glasova „za“, 21. listopada 2011., donijeli Zakon o 

izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, zajedno s 

prihvadenim amandmanima. 

                                                             J. Šarlija  

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj Prijedloga: PZ_895.pdf 

 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE 

HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O SURADNJI U ZAŠTITI PRIJEVOZA NOVCA I DRUGIH VRIJEDNOSTI; 

hitni postupak, prvo i drugo čitanje 

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18864
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Radna tijela: Odbor za zakonodavstvo 

Videosnimka rasprave 

 

RASPRAVA 

 Zastupnici su o Sporazumu raspravljali 19. Listopada 2011. 

 

Klub zastupnika HDZ-a; u ime Kluba Dragan Vukid 

 Zastupnik je o Sporazumu rekao da se njime uspostavlja međunarodno pravni okvir za 

ostvarivanje suradnje dviju država i njihovih nadležnih tijela pri zaštiti prijevoza novca i drugih 

vrijednosti preko državnog područja jedne od potpisnica Sporazuma. Dodao je da se njime 

produbljuju odnosi između Hrvatske i Slovenije te zaključio da de Klub zastupnika HDZ-a Sporazum 

podržati 

 

 Za pojedinačnu raspravu nije bilo prijavljenih zastupnika. 

 Zastupnici de o usvajanju Sporazuma glasovati kada se za to steknu uvjeti. 

           V. Goldberger 

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj Prijedloga: PO_UPRAVNO_VIJECE_HERA.pdf 

Radna tijela: Odbor za zakonodavstvo 

Videosnimka rasprave 

 

RASPRAVA 

 Zastupnici su o razrješenju i imenovanju članova upravnog vijeda Hrvatske  energetske 

regulatorne agencije raspravljali 19. Listopada 2011. Prijedlog Odluke obrazložio je državni tajnik u 

Ministarsrvu gospodarstva, rada i poduzetništva Jozo Sarad. Sarad je zastupnicima rekao da, 

temeljem Zakona, se dužnosti člana upravnoga vijeda razrješuje Dunja Trakoštanec Jokid, a da se u 

 PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEDA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE 

AGENCIJE  

PRIJEDLOZI ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEDA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE 

AGENCIJE 

http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41338
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4936
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18811
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41338
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4928
javascript:void(window.open('http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4936',null,'height=450,width=810'))
javascript:void(window.open('http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4928',null,'height=450,width=810'))
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upravno vijede za članove imenuju Zdeslav Matid i Dalibor Pudid. Daljnje rasprave nije bilo. 

 

Odluka o razrješenju članice Upravnog vijeda Dunje Trakoštanec Jokid donesena je 21. listopada 

2011. (73 glasa "za", 4 "suzdržana"). 

 

Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeda Zdeslava Matida donesena je 21. listopada 2011. (73 

glasa "za", 4 "suzdržana"). 

 

Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeda Dalibora Pudida donesena je 21. listopada 2011. (76 

glasova "za", 1 "suzdržan").          

           V. Goldberger 

 

Predlagatelj: Državni ured za reviziju  

Sadržaj Prijedloga: PO_IMENOVANJE_ZAMJENIK_REVIZOR.pdf 

Videosnimka rasprave 

 

RASPRAVA 

 O ovom zakonskom prijedlogu rasprava je zaključena 19. listopada 2011. godine.   

 

Klub zastupnika HDZ-a; u ime Kluba Goran Marid 

Osvrnuvši se na biografiju Joze Serdarušida, zastupnik je rako kako je on jedan od najboljih 

kandidata za obavljanje funkcije zamjenika Glavnog državnog revizora. Posebno je istaknuo 

njegovu stručnost u kontekstu važnosti Državne revizije za bududnost RH. Zastupnik se u raspravi 

osvrnuo i na potrebu vradanja nadzora Hrvatske narodne banke od strane Državne revizije kako je 

predviđeno i u nizu europskih država. 

 

U pojedinačnoj raspravi govorila je zastupnica Nevenka Majdenid (HDZ).  

 

Zastupnici su 21. listopada 2011. vedinom glasova, (sa  76 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“), 

donijeli Odluku o imenovanju zamjenika glavnog državnog odvjetnika.  

A. Favro  

 PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA GLAVNOG DRŽAVNOG REVIZORA  

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18826
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4929
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Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske  

Sadržaj Prijedloga: PZE_866.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad i socijalno partnerstvo i  

Odbor za pravosuđe 

Videosnimka rasprave 

 

RASPRAVA 

 O predloženom Zakonu zastupnici su raspravljali 22. listopada 2011. Obrazložio ga je 

ministar pravosuđa Dražen Bošnjakovid. 

 

Klub zastupnika HDZ-a; u ime Kluba Ana Lovrin 

 Zastupnica je najavila da de Klub podržati zakonski prijedlog koji donosi korjenite promjene 

u sustav kazneno-pravnih sankcija, što bi trebalo povedati njihovu djelotvornost.   Poboljšan je 

kazneno-pravni položaj žrtve, osobito u pogledu naknade štete uzrokovane kaznenim djelom i 

uvođenjem posebnih mjera u okviru probacijskog sustava. Bitna je novina da su postrožene 

zatvorske  kazne (povedana je i donja i gornja granica te kazne). Naime, prema sadašnjem zakonu 

ona je mogla trajati od 30 dana do 15 godina, a dugotrajni zatvor od 20 do 40 godina. Po novome 

bi se izricala kazna zatvora od 3 mjeseca do 20 godina, dugotrajni zatvor bi se izdržavao  od 21 do 

40 godina, a u najtežim slučajevima stjecanja teških kaznenih djela i do 50 godina.  Ubudude de se 

kazne kratkotrajnog zatvora (do 6 mjeseci) izricati rjeđe, samo ako sud procijeni da se novčana 

kazna ili njena zamjena - rad za opde dobro, nede modi izvršiti ili nede postidi svrhu. Predloženim se 

proširuje i mogudnost zamjene kazne zatvora s radom za opde dobro. Naime, ubudude de se ta 

mjera modi primijeniti kad je izrečena kazna zatvora do godine dana (sada 6 mjeseci).  Postrožena 

je i odredba o uvjetnoj osudi koja je individualizirana i provodi se kroz sustav probacije. Modi de se 

izredi samo u slučaju presude do godine dana zatvora, uz što sud može počinitelju odrediti i jednu 

ili više posebnih obveza (npr. da popravi štetu, uplati novac u humanitarne svrhe, nastavi 

obrazovanje ili liječenje, itd.),pa i zaštitni nadzor.  

O uvjetnom otpustu ubudude de odlučivati sud (ranije zatvorsko povjerenstvo), ali tek 

nakon što zatvorenik izdrži polovinu kazne. Novčane kazne de se i dalje  utvrđivati u dnevnim 

iznosima, ali više ne prema prosjeku, ved individualizirano. To znači da de se visina dnevnog iznosa 

 KONAČNI PRIJEDLOG KAZNENOG ZAKONA, drugo čitanje 

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18863
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41329
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41369
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41413
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4932
javascript:void(window.open('http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4932',null,'height=450,width=810'))
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utvrđivati na temelju procjene počiniteljevih prihoda i imovine te prosječnih troškova za 

uzdržavanje obitelji, ali ne može biti manji od 20 kuna ni vedi od 10 tisuda kuna. Novčana kazna ne 

može biti manja od trideset niti veda od tristošezdeset dnevnih iznosa, osim u iznimnim 

slučajevima (npr. za kaznena djela počinjena iz koristoljublja predviđeno je do 500 dnevnih iznosa). 

Novčana kazna modi de se primjenjivati i i kao zamjenska za zatvorsku kaznu do 3 godine. Ne uspije 

li se ni prisilno naplatiti putem Porezne uprave modi de se zamijeniti radom za opde dobro, na 

način da se jedan dnevni iznos zamijeni za 4 sata rada. Sukladno europskoj praksi umjesto instituta 

relativne i apsolutne zastare  uvodi se jedinstveni zastarni rok koji de se  iznimno modi produžiti za 

2 godine, kako bi se ostavila mogudnost da se dovrši kazneni postupak. Zastarni rokovi su 

povedani, napose za najteža kaznena djela, a precizirano je da zastara ne može nastupiti za vrijeme 

izvršenja kaznene sankcije. Po riječima zastupnice njene stranačke kolege pozdravljaju nastojanje 

predlagatelja da se oduzimanje (imovinske) koristi stečene protupravnom radnjom diže na razinu 

načela Kaznenog zakona, što je jasna poruka zakonodavca da se zločin ne isplati. 

 

 U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Boris Kunst (HDZ),  Ivo Grbid (HDZ),  Vladimir Šeks 

(HDZ), dr.sc. Goran Marid(HDZ), mr.sc. Josip Salapid(HDZ), Emil Tomljanovid (HDZ), Damir 

Sesvečan(HDZ),  Ivan Šantek(HDZ), Josip Đakid (HDZ), Krunoslav Markovinovid (HDZ),  Nedjeljka 

Klarid (HDZ),  Ljubica Lukačid (HDZ) i  Ana Lovrin (HDZ).   

 

 U nastavku sjednice, 21. listopada, glasovalo se o amandmanima koje je na ponuđeni 

zakonski tekst podnijela zastupnica Ljubica Lukačid(7). Svrha im je zaštititi osobe s invaliditetom  

koje su, kao i djeca, također u kategoriji posebno ranjivih osoba. Predstavnik predlagatelja, Dražen 

Bošnjakovid, informirao je zastupnika da je Vlada prihvatila te amandmane čime se predloženi 

Zakon usklađuje s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom. O amandmanima Odbora za 

zakonodavstvo nije se glasovalo, bududi da ih je predlagatelj uvažio, pa su postali sastavnim 

dijelom Konačnog prijedloga zakona. 

 

Ishod rasprave – uz spomenute amandmanske korekcije Hrvatski je sabor jednoglasno 

(77 glasova „za“) donio novi Kazneni zakon.  

            M. Kozar   

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj Prijedloga: PZ_833.pdf 

 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PUČKOM PRAVOBRANITELJU; drugo čitanje 

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18602
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Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad i socijalno partnerstvo, Odbor za 

Ustav, Poslovnik i politički sustav 

Videosnimka rasprave 

 

RASPRAVA 

Prijedlog zakona bio je na dnevnom redu 20. listopada 2011. godine.  

 

Klub zastupnika HDZ-a; u ime Kluba Ana Lovrin 

 Klub podupire donošenje Zakona sa svim odredbama o načinu izbora pučkog 

pravobranitelja koji ostaje u domeni Hrvatskoga sabora, uvodno je kazala zastupnica Lovrin. Ovim 

Zakonom je utvrđena i potvrđena preaktivna uloga pučkog pravobranitelja kao promicatelja 

temeljnih ljudskih prava. Zakon propisuje da pučki pravobranitelj prati stanje, ukazuje na potrebu 

zaštite temeljnih ljudskih prava, obavlja istraživačko-analitičku djelatnost, razvija i održava bazu 

podataka i dokumentacije, pravovremeno i redovito informira javnost i zainteresirane sudionike, 

educira javnost, aktivno potiče i održava suradnju sa organizacijama civilnog društva, 

međunarodnim organizacijama, i znanstveno istraživačkim institucijama.   

 

Klub zastupnika HSS-a; u ime Kluba Stanko Grčid 

Donošenjem ovog Zakona institucija pučkog pravobranitelja dodatno de ojačati što uostalom traže 

i ustavne promjene, i mi smatramo da de se njegova primjena pozitivno odraziti na sustav zaštite 

temeljnih prava građana, kao i da de unaprijediti zaštitu i promicanje prava najranjivijih skupina 

društva, kazao je zastupnik. U smjeru jačanja institucije pučkog pravobranitelja predviđeno je 

spajanje ustanove Centra za ljudska prava sa Uredom pučkog pravobranitelja, a  stečena iskustva i 

znanja te ustanove u apliciranju na izvanproračunske izvore financiranja dodatno de unaprijediti 

postojede stručne kapacitete pučkog pravobranitelja te doprinijeti uspješnom izvršavanju njegovih 

novih zadataka. Ž 

 

U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Boris Kunst (HDZ), Ivo Grbid (HDZ), Damir Sesvečan (HDZ), 

Ljubica Lukačid (HDZ), Emil Tomljanovid (HDZ)i Antun Mance (HDZ).  

 

Zastupnici su 21. listopada 2011. godine, (sa 76 glasova "za"i 1 „suzdržan“) donijeli Zakon 

o pučkom pravobranitelju.  

                                               I. Čerkez Britvić 

http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41084
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41307
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41496
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41496
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4832
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JEDINSTVENA ZAVRŠNA LISTA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O 

SUKOBU INTERESA 

 

Podnositelj: Mandatno-imunitetno povjerenstvo 

Sadržaj: JEDINSTVENA_ZAVRSNA_LISTA_SUKOB_INTERESA.pdf 

 

Predsjednica Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskoga sabora Nevenka 

Majdenid, na sjednici Hrvatskoga sabora 20. listopada 2011. godine, izvijestila je da je Odbor za 

izbor, imenovanja i upravne poslove na svojoj 70. sjednici održanoj 20. listopada 2011. godine 

sastavio Jedinstvenu završnu listu za izbor predsjednika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu 

interesa, te predlaže sljedede kandidate za izbor predsjednika: Sanju Lozančid, Ivana Matlekovida, 

Silvia Ratkovida, Doru Rešetar i Sašu Žebida. Od svih kandidata Sabor treba izabrati jednu osobu. 

Nije bilo prijavljenih za raspravu. Glasovat de se kad se steknu za to potrebni uvjeti.   

 

JEDINSTVENA ZAVRŠNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU 

INTERESA 

Podnositelj: Mandatno-imunitetno povjerenstvo 

Sadržaj: JEDINSTVENA_ZAVRSNA_LISTA_SUKOB_INTERESA.pdf 

 

   Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora Nevenka 

Majdenid, na sjednici Hrvatskoga sabora 20. listopada 2011., godine, izvijestila je da je Odbor za 

izbor, imenovanja i upravne poslove na svojoj 70. sjednici održanoj 20. listopada 2011. godine 

sastavio Jedinstvenu završnu listu za izbor članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, 

te predlaže sljedede kandidate: Sinišu Andrijanida, Davorku Budimir, Milu Dulumovida, Irenu 

Čupid, Dianu Dulibid Vlahov, Mirelu Fadljevid, Jozu Jelavida, Rajka Kneklina, Jadranku Kolarevid, 

Željku Kulenovid, Sanju Lozančid, Ivana Matlekovida, Dubravka Oguida, Lovru Pejkovida, Silvia 

Ratkovida, Doru Rešetar, Stipu Vranjkovida, Sašu Žebida i Željku Žokalj. Od svih kandidata 

Hrvatski sabor izabire 4 člana.  

  

Nije bilo prijavljenih za raspravu.  

 

 IZBORI I IMENOVANJA  

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=19005
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=19005
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Dana 21. listopada 2011. godine na 24. sjednici Hrvatskoga sabora provedeno je tajno 

glasovanje za izbor predsjednika i članova Povjerenstva. Nijedan kandidat nije dobio/la 

potreban broj glasova za izbor.   

            S. Šurina 

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj Prijedloga: PZ_891.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo 

Videosnimka rasprave 

 

RASPRAVA 

 Hrvatski sabor je 20. listopada 2011. godine raspravljao o Konačnom prijedlogu zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o športu, u hitnom postupku. 

 

Klub zastupnika HDZ-a; u ime Kluba Šimo Đurđevid 

 Zastupnik je iznio stav Kluba da se predloženim izmjenama i dopunama olakšava i ubrzava 

provedba zakona, u dijelu koji se odnosi na pravne posljedice osude u kaznenom postupku, na 

način da se propiše obveza suda da se o pravomodnoj presudi obavijesti pravna osoba u kojoj 

pravomodno osuđena osoba obavlja poslove, dužnosti ili funkcije, kao i da se o presudi obavijesti 

nadležno registracijsko tijelo. 

 Kako bi se poboljšao status hrvatskih sportaša koji su na olimpijskim, paraolimpijskim i 

olimpijskim igrama gluhih osvojili medalje i na taj način zadužili RH svojim sportskim uspjesima, a 

uzimajudi u obzir da jedan od tih sportaša nema adekvatne životne uvjete ili društveni status 

nakon završene sportske karijere, ovim se izmjenama i dopunama Zakona o športu predlaže 

donošenje odredbi o trajnim novčanim naknadama tim sportašima, rekao je zastupnik.  

Iznos sredstava koji se predviđa osigurati u državnom proračunu je 5.264.681 kuna 

godišnje, a kod izračuna iznosa u obzir su uzeti svi živudi osvajači olimpijskih, paraolimpijskih kao i 

olimpijskih medalja gluhih sportaša koji udovoljavaju predviđenoj dobnoj granici. Temeljem 

predloženih izmjena, minimalni iznos trajne mjesečne naknade iznosio bi: za osvojenu zlatnu 

medalju 5400 kuna, za osvojenu srebrnu medalju 4300 kuna, a za osvojenu brončanu medalju 

 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠPORTU; hitni 

postupak; prvo i drugo čitanje 

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18783
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41219
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4920
javascript:void(window.open('http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4920',null,'height=450,width=810'))
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3200 kuna, rekao je zastupnik, dodavši da „ovi iznosi nisu socijalna kategorija, ved statusna 

kategorija“. Klub de podržati donošenje Zakona. 

Klub zastupnika HDSSB-a; u ime Kluba Boro Grubišid 

 Što se tiče zabrane djelovanja u športu osobama koje su pravomodno osuđene za određena 

kaznena djela, Klub ovo predloženo rješenje drži „pravednim i pravičnim“ te ga podržava. Kad je u 

pitanju nagrađivanje zlatnih, srebrnih i brončanih nositelja i osvajača medalja, Klub smatra da se 

doista radi o skromnom novčanom iznosu i podržava donošenje takve zakonske odredbe. 

Međutim, zastupnik je pitao što je sa kategorijom slijepih osoba koje osvajaju medalje u 

pojedinačnoj ili grupnoj konkurenciji. Spomenuo je da u Slavonskom Brodu postoji ekipa, ali i 

pojedinci, koji sudjeluju na igrama slijepih i osvajaju europske i svjetske medalje. S obzirom da se iz 

ovog zakonskog prijedloga ne može iščitati gdje su svrstani ti športaši, zamolio je državnog tajnika 

da odgovori kako de se valorizirati športski uspjesi slijepih osoba. „S obzirom da Klub ima svoj stav 

u svezi glasovanja, ne mogu se izjasniti za ili protiv“, konstatirao je zastupnik. 

 

Klub zastupnika HSS-a; u ime Kluba Stanko Grčid  

Zastupnik je uvodno rekao da Klub podržava Prijedlog, jer smatra da de predložena rješenja 

unaprijediti dosadašnju praksu provođenja Zakona. Naime, predloženim izmjenama i dopunama 

olakšat de se provedba Zakona, vezano uz pravne posljedice kaznenog postupka i pravomodne 

osude za osobe osuđene za kaznena djela koja prema spomenutom zakonu predstavljaju zapreku 

za obavljanje djelatnosti u športu. Riječ je o osobama osuđenima za kaznena djela protiv Republike 

Hrvatske, protiv vrijednosti zaštidenih međunarodnim pravom kao i za kazneno djelo protiv spolne 

slobode i spolnog dudoređa, za kazneno djelo protiv života i tijela, osim ako je počinjeno na mah ili 

iz nehaja, te za drugo kazneno djelo za koje je izrečena bezuvjetna kazna zatvora od tri ili više 

godina. Takva osoba ne može sudjelovati u športskim natjecanjima, organizirati i voditi športska 

natjecanja, obavljati stručne poslove u športu ni sudjelovati u radu skupštine ili tijela upravljanja 

športske udruge ili trgovačkog društva dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne. 

„Ovakvo rješenje sigurno de doprinijeti bržem i efikasnijem reagiranju športskih organizacija 

prilikom ovakvih slučajeva, bududi da šport i nasilje ili kriminal nikako ne mogu idi zajedno“. Klub 

pohvaljuje i rješenje kojim de se poboljšati status hrvatskih športaša.  

 

U pojedinačnoj raspravi govorili su: Daniel Srb (HSP), Dubravka Šuica (HDZ), Perica Bukid 

(HDZ) i Anton Mance (HDZ).  
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Zastupnici de glasovati o ovom zakonskom prijedlogu kad se za to steknu potrebni uvjeti.      

                       S. Šurina 

  

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske  

Sadržaj Prijedloga: IZVJESCE_UREDBA_VRH_ZAKONSKE_OVLASTI.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo  

Videosnimka rasprave 

 

RASPRAVA 

 O ovom aktu rasprava je zaključena 21. listopada 2011. godine.   

 

Klub zastupnika HDZ-a; u ime Kluba Goran Marid 

Klub zastupnika HDZ-a podržati de Uredbu o izmjeni Zakona o tržištu plina koja se mijenja i 

glasi da Vlada Republike Hrvatske može na određeno vrijeme propisati najvišu razinu cijene plina 

za povlaštene kupce u cilju zaštite gospodarskog interesa RH i osiguranja međunarodne 

konkurentnosti uzimajudi u obzir cijenu plina na međunarodnom tržištu, rekao je zastupnik 

dodavši da je ova mjera dobra primjer diferencirane, selektivne i ciljane mjere kad je najnužnije 

zaštititi interese hrvatskog gospodarstva. 

 

U pojedinačnoj raspravi govorili su zastupnici Emil Tomljanovid (HDZ) i Frano Lucid (HDZ). 

 

 O ovom prijedlogu glasovat de se kada se steknu uvjeti.    

                                                   A. Favro  

 

Podnositelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj Izvješda: IZVJESCE_HUMANITARNO_RAZMINIRAVANJE_2010.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu 

 IZVJEŠDE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI 

 IZVJEŠDE O PROVEDBI PLANA HUMANITARNOG RAZMINIRAVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA 

ZA 2010. GODINU 

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18591
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41095
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4842
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18113
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=40526
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=40847
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sigurnost i Odbor za obranu 

Videosnimka rasprave 

 

RASPRAVA 

 O ovom Izvješdu zastupnici su raspravljali 21. listopada 2011. Na sjednici ga je obrazložio 

Ivica Buconjid,  državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova. 

 

Klub zastupnika HDZ-a;  u ime Kluba Nevenka Marinovid 

 Iako je od završetka Domovinskog rata prošlo dosta vremena minski problem u Republici 

Hrvatskoj još uvijek je  i gospodarski i sigurnosni, ali i ekološki problem i prepreka  normalnom 

životu i razvoju na mnogim područjima, konstatirala je zastupnica. Prema podacima iz Izvješda na 

dan 1. siječnja 2010. evidentirano je 887,7 km 2  minski sumnjivog prostora (2/3 su šume i 

poljoprivredne površine), a područje od 4,3 km 2  bilo je zagađeno neeksplodiranim ubojitim 

sredstvima. U minskom okruženju živjelo je nešto manje od 800 tisuda stanovnika (gotovo petina) 

na području 12 hrvatskih županija i stotinjak jedinica lokalne samouprave. Od 91' do kraja 2010. u 

1 322 minska incidenta stradalo je tisudu 935 osoba, više od 500 smrtno.  Vedina ih je zadobila 

teške tjelesne ozljede a svega 300  je prošlo s lakšim ozljedama. Među stradalima je bilo i 69 djece 

(12 ih je poginulo). Od 1998. stradala su i 62 pirotehničara od kojih 26 smrtno. 

 Sudedi po podacima u Izvješdu plan humanitarnog razminiravanja za 2010. je ne samo 

ostvaren nego i premašen, konstatirala je zastupnica. Zahvaljujudi provođenju projekata 

pretraživanja i razminiranja minski sumnjiv prostor smanjen je za 69,9 km 2, tako da je krajem 

godine iznosio 815,3 km 2.  . Cijelo to vrijeme održavane su oznake koje upozoravaju na minsku 

opasnost (15666) i na opasnost od NUS-a (409).  Po riječima državnog tajnika poljoprivredne 

površine bile su prvi prioritet plana razminiranja. Naime, u strukturi razminiranih površina na njih 

otpada više od 60 posto, na šume 2,1 posto, dok 12 posto udjela ima prošireni sigurnosni prostor 

uz prometnu infrastrukturu. Iz Izvješda je vidljivo  da se veliki postotak (više od 70 posto) 

odrađenih površina odnosi na prioritete vezane uz socioekonomski razvoj, 27 posto na sigurnost i 

2,8 posto na ekološke prioritete.  

U razminiravanje je lani bilo uključeno 27 komercijalnih tvrtki i jedna nevladina 

organizacija, odnosno 623 pirotehničara, 64 stroja i 24 psa za otkrivanje mina. Riječ je o značajnim 

kapacitetima i tu ima prostora za bolju iskorištenost, napominje zastupnica. Tijekom tih poslova 

pirotehnički nadzornici i nadglednici obavili su  926 stručnih nadzora. Mi u Klubu HDZ-a smatramo 

da treba pojačati nadzor nad kvalitetom radova i tijekom i nakon razminiranja, izjavila je 

http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41773
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4845
javascript:void(window.open('http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4845',null,'height=450,width=810'))
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zastupnica. Napomenula je, također, da je lani za tu namjenu osigurano ukupno 317,9 mln. kuna 

od čega 84 posto izravno za razminiravanje. Postotak sredstava osiguranih  iz državnog proračuna 

povedan je na 66 posto, dok su pravne osobe (Hrvatske šume i Hrvatske vode)osigurale 23 posto. 

Zabrinjava, međutim, činjenica da su donacije pale sa 14 na 10 posto.  Zajam Svjetske banke je 

napokon iskorišten a „i on se vukao malo više nego što je trebalo“.  Zastupnica je u ime Kluba 

zahvalila svima  koji  pomažu razminirati prostore Republike Hrvatske, ali i Zadarske županije, gdje 

je najviše ljudi stradalo od mina. Posebnu zahvalu uputila je Kraljevini Norveškoj, bududi da je 

humanitarna organizacija „Norveška narodna pomod“  od 2001. godine u razminiranje Hrvatske 

uložila 110 mln. kuna. 

 U nastavku je konstatirala da se zadnjih godina nastavlja trend povedanja broja žrtava 

mina. Lani je, primjerice, u šest minskih incidenata i nesreda stradalo 7 osoba, među kojima su i 

dva poginula pirotehničara. Podsjetila je na činjenicu da je od 1991. do kraja prošle godine u 124 

nesrede stradalo 199 pirotehničara, od kojih 59 smrtno, te izrazila sudut njihovim obiteljima, kao i 

obitelji  pirotehničara iz Splita koji je  u minskom polju poginuo prije tjedan dana.  Potom je 

zahvalila  svim domadim i stranim donatorima koji su do sada na bilo koji način pomagali žrtvama 

mina te pohvalila autore brošure koja sadrži sve propise koji reguliraju njihova i prava njihovih 

obitelji, te web-portal HCR-a koji omogudava uvid u minsku situaciju. Cijenimo i pokretanje 

jedinstvene baze podataka o minskim žrtvama, ali i izradu Akcijskog plana pomodi osobama 

stradalim od minsko-eksplozivnih sredstava i NUS-a od 2010. do 2014., izjavila je u ime svojih 

stranačkih kolega. Konstatirala je, među ostalim, da je postignut pomak na području međunarodne 

suradnje, kad je riječ o humanitarnom razminiravanju, te izrazila uvjerenje  da su stvoreni 

preduvjeti za značajniju promociju i komercijalizaciju kvalitetnih modela razminiranja i financiranja 

tih projekata te izvoza znanja  i opreme za razminiranje.  

 Na kraju je izjavila da Klub podržava Izvješde, uz određene sugestije. Naglašava, među 

ostalim, da utvrđivanje minski sumnjivog prostora  treba obaviti što odgovornije, stručnije i 

kvalitetnije, jer je to osnova na kojoj se baziraju svi planovi razminiravanja jedinica lokalne i 

područne samouprave. Radi sigurnosti građana  valja nastaviti s održavanjem oznaka koje 

upozoravaju na opasnost od mina, a ima prostora i da se poveda postotak donacija. Podsjetila je na 

činjenicu da je na razminiranje Republike Hrvatske do sada utrošeno 3,4 mlrd. kuna, od čega 57 

posto iz državnog proračuna, a ostalo iz zajmova i donacija. To je tek četvrtina iznosa na koji je 

procijenjena ratna šteta vezana uz razminiranje u Republici Hrvatskoj. Stoga puno očekujemo od 

provedbe strategije, odnosno novog Nacionalnog programa protuminskog djelovanja do 2019. koji 

je Sabor donio zajedno sa županijskim koordinatorima i u suglasju s lokalnim i područnim 
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jedinicama, zaključila je Marinovid. 

 

Klub zastupnika HSS-a; u ime Kluba Marijana Petir 

 Klub HSS-a de poduprijeti Izvješde, najavila je zastupnica.  Konstatirala je da je lanjska 

godina bila najbolja do sada kad je riječ o provođenju plana humanitarnog razminiravanja, i to 

unatoč nepovoljnim vremenskim prilikama i drugim otežavajudim okolnostima.  U prilog tome – 

kaže - govori podatak da je taj plan prebačen za 5, 9 posto.  Zahvaljujudi aktivnostima hrvatskih 

tvrtki i Hrvatskog centra za razminiranje zajednici je na uporabu vraden prostor od 69,9 km 2. 

Posebno pozdravljamo to što je među razminiranim površinama 61 posto najvrjednijega 

poljoprivrednog zemljišta.  Po riječima zastupnice protekle dvije godine   evidentiran je najmanji 

broj minskih incidenata do sada (u ime Kluba izrazila je sudut  obiteljima poginulih u 

prošlogodišnjim nesredama). Tome je zacijelo pridonijelo provođenje programa edukacije mnogih 

udruga i institucija koje je koordinirao HCR, ali i interaktivni odnos s brojnim subjektima u procesu 

revizije opdeg izvida te postavljanje i održavanje oznaka minske opasnosti. Dakako, određena 

zasluga za to pripada i medijima koji su prepoznali važnost pisanja o ovoj problematici. Položaj 

oznaka o opasnostima od mina jedan je od temeljnih elemenata informacijskog sustava o 

miniranosti (nekoliko tisuda zemljovida miniranosti dostavljeno je tijelima državne uprave, 

lokalnim i regionalnim jedinicama, policijskim upravama i drugim pravnim i fizičkim osobama). 

Ažurno stanje minski sumnjivog prostora može se vidjeti i na web portalu HCR-a. Tu je aplikaciju 

lani koristilo više desetaka tisuda osoba, uključujudi i turiste (upravo zbog njih nadamo se da de i 

one posljednje minski sumnjive površine biti uklonjene).  

Povlačenje zajma Svjetske banke dalo je dobre rezultate, kaže zastupnica. Zahvaljujudi tim 

sredstvima u 2010. je  razminirano poljoprivredno zemljište prvog reda na okrupnjenim 

površinama. Kada bismo mogli dobiti novi zajam riješilo bi se pitanje vrijednoga poljoprivrednog 

zemljišta u istočnoj Slavoniji, dometnula je. Spomenula je i to da su u zadanim rokovima su riješeni 

svi prioriteti javnih poduzeda Republike Hrvatske za koje su osigurana financijska sredstva 

(ostvarena je dobra suradnja s Hrvatskim šumama i Hrvatskim vodama). Na području 

međunarodne suradnje napravljeni su dobri pomaci, prvenstveno djelovanjem klastera u 

humanitarnom razminiravanju u koje su uključene hrvatske tvrtke, HCR te Centar za testiranje, 

razvoj i obuku. 

Po mišljenju zastupnika HSS-a prijeko je potrebno osigurati izdašnija financijska sredstva za 

tu namjenu, poglavito u okviru pretpristupnih i strukturalnih fondova Europske unije, u kojima bi 

razminiranje bilo komponenta uključena u razvojne programe za koje je to i preduvjet. To je važno 



 

 
 

17 

IZVJEŠĆA HRVATSKOGA SABORA                      TJEDNI PREGLED Br. 47 

istaknuti zbog obaveze produljenja roka vezano uz Ottawsku konvenciju, ali nadasve zbog 

sigurnosnih i gospodarskih razloga, kao i zaštite okoliša. Mišljenja smo da ne bi trebalo prekidati 

poslove razminiranja ni zbog tvrtki koje su u strojeve i opremu investirale više od 40 mln. eura, a 

da se i ne govori o pirotehničarima koji izlažu svoje živote da bi Hrvatska bila slobodna od mina. 

 U godini kad Hrvatska slavi dvadesetogodišnjicu  neovisnosti trebamo se podsjetiti na to da 

je zemlja doista teško stradala u Domovinskom ratu, tako da se posljedice osjedaju i danas. Stoga 

su aktivnosti koje provode  Vlada RH i Hrvatski centar za razminiranje itekako važne, jer pridonose 

i sigurnosti države i gospodarskoj stabilnosti, ali i daljnjem razvoju na području poljoprivrede i 

zaštite okoliša. Naš Klub, kao i uvijek do sada, tim aktivnostima daje punu potporu i podržava 

ponuđeno Izvješde. 

 

 U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Petar Mlinarid (HDZ),  Đurđica Sumrak (HDZ), 

Đurđa Adlešid (nezavisna), Mato Bilonjid (HDZ),  Ivan Bogovid (HDZ), Davor Huška (HDZ) i mr.sc. 

Ivan Bagarid (HDZ). 

 

 O ovom Izvješdu glasovat de se naknadno. 

M. Kozar 

 

 

 Zastupnici su 21. listopada 2011. godine glasovali o raspravljenim točkama dnevnog reda 

tijekom proteklih tjedana. 

 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MEDICINSKOJ OPLODNJI; hitni 

postupak, prvo i drugo čitanje 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

O ovom zakonskom prijedlogu rasprava je zaključena 5. listopada 2011.  

Hrvatski je sabor 21. listopada 2011. vedinom glasova (75 „za“ i 2 „suzdržana“) donio predloženi 

Zakon. 

 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA; 

hitni postupak, prvo i drugo čitanje 

 NAKNADNO GLASOVANJE 
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Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske  

O predloženom Zakonu rasprava je provedena 5. listopada 2011. Hrvatski je sabor 21. listopada 

2011. jednoglasno (77 glasova „za“) donio novelirani Zakon. 

 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI BILJNIH SORTI; hitni postupak; prvo i drugo 

čitanje 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Raspravu o Konačnom prijedlogu zakona zastupnici su zaključili 5. listopada 2011. godine. 

Zakon su zastupnici donijeli 21. listopada 2011. godine, jednoglasno, sa 77 glasova „za“. 

 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 

USKLADIŠTENJU I SKLADIŠNICI ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE; hitni postupak, prvo i drugo 

čitanje 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

O predloženom zakonu rasprava je zaključena 5. listopada 2011. godine. 

Hrvatski je sabor 21. listopada 2011. godine, jednoglasno, (sa 77 glasova „za“) donio novelirani 

Zakon zajedno s prihvadenim amandmanima. 

 

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O JAVNOOVRŠITELJSKIM PRISTOJBAMA; drugo čitanje 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Raspravu o Konačnom prijedlogu zakona zastupnici su zaključili 6. listopada 2011. godine. 

Zakon su zastupnici donijeli 21. listopada 2011. godine, jednoglasno, sa 77 glasova „za“. 

 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU 

REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT 

IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE; hitni postupak, prvo i 

drugo čitanje 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske  

O ovom zakonskom prijedlogu rasprava je zaključena 6. listopada 2011. godine. 

Zastupnici su 21. listopada 2011. jednoglasno, (sa  77 glasova „za“), donijeli Zakon o 

potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i 

razvoj za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije. 
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NIŠTETNOSTI ODREĐENIH PRAVNIH AKATA 

PRAVOSUDNIH TIJELA BIVŠE JNA, BIVŠE SFRJ I REPUBLIKE SRBIJE; hitni postupak, prvo i drugo 

čitanje 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Raspravu o ovom zakonskom prijedlogu zastupnici su zaključili 6. listopada 2011. godine. 

Hrvatski je sabor 21. listopada 2011., vedinom glasova, donio ovaj Zakon (72 glasa „za“ i 5 

„suzdržanih“). 

 

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA; 

drugo čitanje 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Zastupnici su raspravu o predloženom zakonu zaključili 6. listopada 2011. godine. 

Zastupnici su 21. listopada 2011., jednoglasno, sa 77 glasova „za“, donijeli ovaj Zakon. 

 

 

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA; trede čitanje 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

 O ovom zakonskom prijedlogu rasprava je zaključena 7. listopada 2011. Tijekom rasprave 

predstavnik predlagatelja je prihvatio amandmane Odbora za pravosuđe koji su postali sastavni 

dio Konačnog prijedloga zakona.  Novi Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora donesen 

je jednoglasno (77 glasova „za“) zajedno s prihvadenim amandmanima. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEDA ZA GRAĐANSKI NADZOR 

SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA  

Predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu  

O ovom Prijedlogu odluke rasprava je zaključena 7. listopada 2011. godine.  

Zastupnici su 21. listopada 2011. jednoglasno, (sa  77 glasova „za“) donijeli Odluku o imenovanju 

predsjednika i članova Vijeda za građanski nadzor Sigurnosno-obavještajnih agencija.  

 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIMJENI STATUTA MEĐUNARODNOG KAZNENOG 

SUDA I PROGONA ZA KAZNENA DJELA PROTIV MEĐUNATRODNOG RATNOG I HUMANITARNOG 

PRAVA; hitni postupak; prvo i drugo čitanje 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 
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Raspravu o Konačnom prijedlogu zakona zastupnici su zaključili 7. listopada 2011. godine. 

Zakon su zastupnici donijeli 21. listopada 2011. godine, vedinom glasova, sa 76 glasova „za“ i 1 

„suzdržanim“ glasom.  

 

PRIJEDLOG DEKLARACIJE O PROMICANJU EUROPSKIH VRIJEDNOSTI U JUGOISTOČNOJ EUROPI 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Raspravu o Prijedlogu deklaracije zastupnici su zaključili 12. listopada 2011. godine. 

Deklaraciju su zastupnici donijeli 21. listopada 2011. godine, jednoglasno, sa 77 glasova „za“.  

 

PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA 

VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

O ovom Prijedlogu odluke rasprava je zaključena 12. listopada 2011. godine.  

Zastupnici su 21. listopada 2011. godine, jednoglasno (sa 77 glasova "za" donijeli Odluku o 

donošenju prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava. 

 

PRIJEDLOG DEKLARACIJE O NEKIM PITANJIMA SURADNJE PRAVOSUDNIH TIJELA REPUBLIKE 

HRVATSKE I REPUBLIKE SRBIJE 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske  

O ovom Prijedlogu deklaracije rasprava je zaključena 12. listopada 2011. godine. 

Zastupnici su, 21. listopada 2011. godine, vedinom glasova (sa 75 glasova "za", 1 "protiv" i 1 

"suzdržanim") donijeli Deklaraciju o nekim pitanjima suradnje pravosudnih tijela Republike 

Hrvatske i Republike Srbije.    

 

 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KVALITETI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE 

SKRBI; hitni postupak, prvo i drugo čitanje 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske  

 O ovom zakonskom prijedlogu rasprava je provedena 13. listopada  2011. Tijekom rasprave 

predstavnik predlagatelja je prihvatio amandmane Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb koji su 

postali sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. Ishod -  predloženi Zakon donesen je 

jednoglasno (77 glasova „za“) u ponuđenom tekstu korigiranom prihvadenim amandmanima. 
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 

LIJEKOVIMA; hitni postupak; prvo i drugo čitanje 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Raspravu o Konačnom prijedlogu zakona zastupnici su zaključili 13. listopada 2011. godine. 

Zakon su zastupnici donijeli 21. listopada 2011. godine, vedinom glasova, sa 76 glasova „za“ i 1 

„suzdržanim“ glasom. 

  

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 

MEDICINSKIM PROIZVODIMA; hitni postupak; prvo i drugo čitanje 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Raspravu o Konačnom prijedlogu zakona zastupnici su zaključili 13. listopada 2011. godine. 

Zakon su zastupnici donijeli 21. listopada 2011. godine, vedinom glasova, sa 75 glasova „za“ i 2 

„suzdržana“ glasa. 

 

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA; drugo čitanje 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Zastupnici su o Konačnom prijedlogu zakona raspravljali 13. listopada 2011. godine. 

Zakon su zastupnici donijeli 21. listopada 2011. godine, jednoglasno, sa 77 glasova „za“. 

 

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI; drugo čitanje 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Zastupnici su o Konačnom prijedlogu zakona raspravljali 13. listopada 2011. godine. 

Zakon su zastupnici donijeli 21. listopada 2011. godine, vedinom glasova, sa 76 glasova „za“ i 1 

„suzdržanim“ glasom.  

 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRVI I 

KRVNIM PRIPRAVCIMA; hitni postupak, prvo i drugo čitanje 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske    

O ovom zakonskom prijedlogu rasprava je zaključena 13. listopada 2011. godine. 

Hrvatski je sabor 21. listopada 2011. godine, jednoglasno, sa 77 glasova „za“, donio ovaj Zakon. 

 

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN 

REPUBLIKE HRVATSKE; drugo čitanje  
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Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Raspravu o ovom zakonskom prijedlogu zastupnici su zaključili 14. listopada 2011. godine. 

Zastupnici su 21. listopada 2011., jednoglasno, sa 77 glasova „za“, donijeli Zakon o odnosima 

Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. 

                                                        J. Šarlija 

 

 

 

Izvješća Hrvatskoga sabora 
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