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19. studenoga 2008.

Mandatno-imunitetno povjerenstvo
Izvješće o prestanku zastupničkog mandata zastupni- •
ku MIROSLAVU ŠKORI i početku zastupničkog 
mandata zamjeniku zastupnika BERISLAVA RON-
ČEVIĆA

Odbor za financije i državni proračun
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama  •
Zakona o reviziji
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju  •
Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i 
Komisije Europskih zajednica za višegodišnji Opera-
tivni program „Zaštita okoliša” za pomoć Zajednice 
iz Instrumenata pretpristupne pomoći u sklopu kom-
ponente „Regionalni razvoj” u Hrvatskoj
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju  •
Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višego-
dišnji Operativni program „Regionalna konkuren-
tnost” za pomoć Zajednice iz Instrumenata pretpristu-
pne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj” 
u Hrvatskoj
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju  •
Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višego-
dišnji Operativni program „Promet” za pomoć Zajed-
nice iz Instrumenata pretpristupne pomoći u sklopu 
komponente „Regionalni razvoj” u Hrvatskoj
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju  •
Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i 
Komisije Europskih zajednica o pravilima za surad-
nju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije 
Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru 
komponente V. (IPARD) Instrumenata pretpristupne 
pomoći (IPA)
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju  •
Konvencije o metru
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i  •
dopunama Zakona o zaštiti prirode

Odbor za europske integracije
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju  •
Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske 

unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Policij-
skoj misiji Europske unije u Afganistanu (EUPOL 
AFGANISTAN)
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona potvrđivanju  •
Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i 
Komisije Europskih zajednica o pravilima za surad-
nju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije 
Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru 
komponente V. (IPARD) Instrumenata pretpristupne 
pomoći (IPA)
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju  •
Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višego-
dišnji Operativni program „Promet” za pomoć Zajed-
nice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu 
komponente „Regionalni razvoj” u Hrvatskoj
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona potvrđivanju  •
Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 
između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europ-
skih zajednica i njihovih članica, s druge strane, kako 
bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i 
Rumunjske Europskoj uniji
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju  •
Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višego-
dišnji Operativni program „Regionalna konkuren-
tnost” za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristu-
pne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj” 
u Hrvatskoj
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju  •
Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višego-
dišnji Operativni program „Zaštita okoliša” za pomoć 
Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u 
sklopu komponente „Regionalni razvoj” u Hrvatskoj

20. studenoga 2008.

Odbor za ravnopravnost spolova
Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gos- •
podarstvo za 2007. godinu
Izvješće o a) Izvješću o radu Programskog vijeća  •
HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza utvr-
đenih zakonom o HRT-u u programima HR-a i HTV-a 
u razdoblju od 03. rujna 2007. do 14. listopada 2008. 

Rad saborskih tijela
studeni 2008.
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godine; b) Izvješću Ravnateljstva HRT-a o poslova-
nju HRT-a za 2007. godinu
Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije u raz- •
doblju od 1. studenoga 2006. do 31. prosinca 2007. 
godine
Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2007. Godini •

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
Davanje mišljenja o Prijedlogu za davanje vjerodo- •
stojnog tumačenja članka 13. stavka 1. Zakona o 
izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Odbor za zakonodavstvo
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju  •
Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i 
Komisije Europskih zajednica o pravilima za surad-
nju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije 
Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru 
komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne 
pomoći (IPA)
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i  •
dopunama Zakona o zaštiti prirode
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju  •
Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višego-
dišnji Operativni program „Zaštita okoliša” za 
pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomo-
ći u sklopu komponente „Regionalni razvoj” u 
Hrvatskoj
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju  •
Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 
između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europ-
skih zajednica i njihovih država članica, s druge stra-
ne, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike 
Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju  •
Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višego-
dišnji Operativni program „Regionalna konkuren-
tnost” za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristu-
pne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj” 
u Hrvatskoj
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju  •
Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i 
Komisije Europskih zajednica za višegodišnji Opera-
tivni program „Promet” za pomoć Zajednice iz Instru-
menta pretpristupne pomoći u sklopu komponente 
„Regionalni razvoj” u Hrvatskoj
Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja član- •
ka 13. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u 
Hrvatski sabor („Narodne novine”, br. 116/99, 109/00, 
53/03, 69/03. – pročišćeni tekst, 167/03. i 19/07.), 
koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Milo-
rad Pupovac, zastupnik u Hrvatskome saboru

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i  •
dopunama Zakona o zaštiti prirode
Prezentacija Nacrta zelene knjige, Prilagodba i nado- •
gradnja Strategije energetskog razvoja Republike 
Hrvatske

Odbor za zaštitu okoliša
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i  •
dopunama Zakona o zaštiti prirode

Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju  •
Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i 
Komisije Europskih zajednica o pravilima za surad-
nju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije 
Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru 
komponentne V. (IPARD) Instrumenata pretpristupne 
pomoći (IPA)
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju  •
Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 
između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europ-
skih zajednica i njihovih članica, s druge strane, kako 
bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i 
Rumunjske Europskoj uniji
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju  •
Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višego-
dišnji Operativni program „Promet” za pomoć Zajed-
nice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu 
komponente „Regionalni razvoj” u Hrvatskoj

21. studenoga 2008.

Odbor za razvoj i obnovu
Godišnje izvješće o državnim potporama za 2007.  •
godinu
Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agen- •
cije za 2007. – ostvarenje proračuna Hrvatske ener-
getske regulatorne agencije

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora  •
za obitelj, mladež i šport Hrvatskoga sabora
Prijedlog odluke o izboru člana Odbora za obrazova- •
nje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora
Prijedlog odluke o izboru člana Odbora za informira- •
nje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora

26. studenoga 2008.

Odbor za europske integracije
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zako- •
na o carinskoj tarifi
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Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i  •
dopunama Pomorskog zakonika

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
Javni poziv za izbor jednog člana Programskog vijeća  •
HRT-a za preostali dio mandata – dostava prijedloga 
liste kandidata
Izvješće o radu Vijeća HRT-a i provedbi programskih  •
načela i obveza utvrđenih zakonom u programima 
HR-a i HTV-a u razdoblju od 03. rujna 2007. do 14. 
listopada 2008. godine i Izvješće Ravnateljstva HRT-a 
o poslovanju HRT-a za 2007. godinu

Odbor za zakonodavstvo
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i  •
dopunama Pomorskog zakonika
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i  •
dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i  •
dopunama Zakona o udžbenicima za osnovnu i sred-
nju školu
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zako- •
na o carinskoj tarifi

27. studenoga 2008.

Odbor za gospodarstvo
Godišnje izvješće o državnim potporama za 2007.  •
godinu

Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne  •
agencije za 2007. godinu, te ostvarenju Proračuna 
Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2007. 
godinu

Odbor za pravosuđe
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i  •
dopunama Zakona o državnom odvjetništvu

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
Prijedlog Nacionalne strategije kemijske sigurnosti •

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
Izvješće o stanju prirode i zaštiti prirode u Republici  •
Hrvatskoj, za razdoblje od 2000. do 2007. godine
Prijedlog revizije Strategije i akcijskog plana zašti- •
te biološke i krajobrazne raznolikosti Republike 
Hrvatske
Prijedlog Nacionalne strategije kemijske sigurnosti •

Odbor za pomorstvo, promet i veze
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i  •
dopunama Pomorskog zakonika

28. studenoga 2008.

Odbor za zakonodavstvo
Konačni prijedlog zakona o poljoprivrednom  •
zemljištu
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Predsjednik Hrvatskoga sabora 
Luka Bebić otvorio je 7. sjednicu 
pozdravivši sve zastupnike, premi-
jera i predstavnike Vlade RH. Upo-
znao je nazočne da je usvojen zapi-
snik 6. sjednice, nakon čega se pri-
stupilo utvrđivanju dnevnog reda 7. 
sjednice. Predsjednik je rekao kako 
je u Konačni prijedlog dnevnog reda 
uvrstio 8 novih točaka i to: 5, 8, 9, 
10, 11, 12, 37. i 38. Predsjednik 
Hr vatskoga sabora također je napo-
menuo da su pod točkama 1, 2, 4. i 
5. te od 8. do 12. i od 39. do 41. 
navedeni zakoni za koje se predlaže 
donošenje po hitnom postupku. 
Predsjednik Hrvatskoga sabora upi-
tao je ima li primjedbi na primjenu 
hitnog postupka kod predloženih 
zakona.

Zastupnik prof. dr.sc. Andrija 
Hebrang (HDZ) dao je prigovor na 
primjenu hitnog postupka za točke 
od 39. do 41. ocijenivši da nema 

potrebe za donošenje ovih zakona da 
bi se otklonile poteškoće u gospo-
darstvu. Ovim zakonima zadire se u 
makrofinancije državnog proračuna, 
bez prethodne stimulacije modela, te 
se ne mogu predviđati posljedice.

Zastupnik mr.sc. Neven Mimica 
(SDP) predložio je da prijedlozi 
zakona pod 2. točkom dnevnog reda 
i od 8. do 12. točke dobiju oznaku 
P.Z.E. jer predstavljaju usklađivanje 
hrvatskoga zakonodavstva s prav-
nom stečevinom EU.

Pristupilo se glasovanju. Zastu-
pnici su većinom glasova prihvatili 
primjenu hitnog postupka kod dono-
šenja Zakona o potvrđivanju Kon-
vencije o metru (jednoglasno 118 
glasova „za”).

Nije prihvaćena hitnost postupka 
za: Zakon o izmjenama i dopunama 
zakona o porezu na dobit (sa 51 gla-
som „za” i 67 „protiv”), Zakon o 
izmjenama i dopunama Zakona o 

doprinosima (51 glas „za” i 67 „pro-
tiv”) te Zakon o izmjenama i dopuna-
ma Zakona o porezu na dodanu vri-
jednost (51 glas „za” i 67 „protiv”).

Predsjednik Sabora Luka Bebić 
utvrdio je da su u dnevni red hitnim 
postupkom uvršteni i zakonski pri-
jedlozi pod točkom 5. te od 8. do 12, 
koji su dobili oznaku P.Z.E. o pri-
mjeni hitnog postupka se ne glasuje.

Pisanih prigovora na dnevni red 
koji je predložen uz poziv na sjedni-
cu nije bilo. Predsjednik je konstati-
rao da se sukladno članku 203. sta-
vak 5. Poslovnika prigovor sada 
može dati samo na one točke koje 
nije sadržavao prijedlog dnevnog 
reda upućen uz poziv na sjednicu.

Kako nije bilo prigovora, Luka 
Bebić objavio je da je utvrđen dnev-
ni red onako kako je predložen u 
Konačnom prijedlogu, s utvrđenim 
izmjenama.

I.Č.

PRIKAZ RADA:
–  7. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA 19, 20, 21, 26, 27. I 28. STUDENOGA TE 3, 4, 5, 9, 10, 11, 

12. I 15. PROSINCA 2008.

Utvrđivanje dnevnog reda

AKTUALNO PRIJEPODNE –
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O POTVR-
ĐIVANJU KONVENCIJE O 
METRU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O POTVR-
ĐIVANJU SPORAZUMA IZME-
ĐU REPUBLIKE HRVATSKE I 
EUROPSKE UNIJE O SUDJE-
L O VA N J U  R E P U B L I K E 
HRVATSKE U POLICIJSKOJ 
MISIJI EUROPSKE UNIJE U 
A F G A N I S TA N U  ( E U P O L 
AFGANISTAN)

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- –
NA O IZMJENAMA I DOPUNA-
MA ZAKONA O REVIZIJI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O PRIJED-
LOGU ZAKONA O MEĐUNA-
RODNIM MJERAMA OGRANI-
ČAVANJA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
O ZAŠTITI PRIRODE
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPU- –
NAMA ZAKONA O ODLIKOVA-
NJIMA I PRIZNANJIMA REPU-

BLIKE HRVATSKE – PREDLA-
GATELJ ZASTUPNIK ANTE 
KOTROMANOVIĆ
PRIJEDLOG ZAKONA O LIJE- –
ČENJU NEPLODNOSTI  I 
POSTUPCIMA OPLODNJE S 
BIOMEDICINSKOM POMOĆI 
–  PREDLAGATELJ KLUB 
ZASTUPNIKA SDP-A
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O POTVR-
ĐIVANJU SPORAZUMA IZME-
Đ U  V L A D E  R E P U B L I K E 
H RVAT S K E  I  K O M I S I J E 
EUROPSKIH ZAJEDNICA O 

Dnevni red
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DNEVNI RED

PRAVILIMA ZA SURADNJU U 
V E Z I  S  F I N A N C I J S K O M 
POMOĆI EUROPSKE KOMISI-
JE REPUBLICI HRVATSKOJ I 
PROVEDBE POMOĆI U OKVI-
RU KOMPONENTE V. (IPARD) 
INSTRUMENTA PRETPRISTU-
PNE POMOĆI (IPA)
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O POTVR-
ĐIVANJU SPORAZUMA O 
FINANCIRANJU IZMEĐU 
VLADE REPUBLIKE HRVAT-
SKE I KOMISIJE EUROPSKIH 
ZAJEDNICA ZA VIŠEGODIŠ-
NJI OPERATIVNI PROGRAM 
„ZAŠTITA OKOLIŠA” ZA 
P O M O Ć  Z A J E D N I C E  I Z 
INSTRUMENTA PRETPRISTU-
PNE POMOĆI U SKLOPU KOM-
PONENTE „REGIONALNI 
RAZVOJ” U HRVATSKOJ
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O POTVRĐI-
VANJU SPORAZUMA O FINAN-
CIRANJU IZMEĐU VLADE 
REPUBLIKE HRVATSKE I 
KOMISIJE EUROPSKIH ZAJED-
NICA ZA VIŠEGODIŠNJI OPE-
RATIVNI PROGRAM „REGIO-
NALNA KONKURENTNOST” 
ZA POMOĆ ZAJEDNICE IZ 
INSTRUMENTA PRETPRISTU-
PNE POMOĆI U SKLOPU KOM-
PONENTE „REGIONALNI 
RAZVOJ” U HRVATSKOJ
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O POTVR-
ĐIVANJU SPORAZUMA O 
FINANCIRANJU IZMEĐU 
VLADE REPUBLIKE HRVAT-
SKE I KOMISIJE EUROPSKIH 
ZAJEDNICA ZA VIŠEGODIŠ-
NJI OPERATIVNI PROGRAM 
„PROMET” ZA POMOĆ ZAJED-
NICE IZ INSTRUMENTA PRET-
PRISTUPNE POMOĆI U SKLO-
PU KOMPONENTE „REGIO-
NALNI RAZVOJ” U HRVAT-
SKOJ
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O POTVR-
ĐIVANJU PROTOKOLA UZ 
SPORAZUM O STABILIZACIJI 

I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU 
REPUBLIKE HRVATSKE, S 
JEDNE STRANE I EUROPSKIH 
ZAJEDNICA I  NJIHOVIH 
DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE 
STRANE, KAKO BI SE UZELO 
U OBZIR PRISTUPANJE REPU-
BLIKE BUGARSKE I RUMUNJ-
SKE EUROPSKOJ UNIJI
PRIJEDLOG ZAKONA O SPR- –
JEČAVANJU ZLOSTAVLJANJA 
NA RADU – PREDLAGATELJ 
KLUB ZASTUPNIKA SDP-A
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O  –
PRAVILNIKU O VISINI GODIŠ-
NJE NAKNADE ZA UPORABU 
JAVNIH CESTA ŠTO SE PLA-
ĆAJU PRI REGISTRACIJI 
MOTORNIH I PRIKLJUČNIH 
VOZILA – PREDLAGATELJ 
KLUB ZASTUPNIKA HNS-A
PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O  –
ODLUCI O VISINI NAKNADE 
ZA PROSTORE KOJE KORISTE 
OBJEKTI ZA PROIZVODNJU 
ELEKTRIČNE ENERGIJE – 
P R E D L A G AT E L J  K L U B 
ZASTUPNIKA HNS-A I ZASTU-
PNIK DRAGUTIN LESAR
PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O  –
PRAVILNIKU O JEDINSTVE-
NOM REGISTRU HRVATSKIH 
BRANITELJA DOMOVINSKOG 
RATA – PREDLAGATELJ KLUB 
ZASTUPNIKA HNS-A
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJE- –
NI I DOPUNI ZAKONA O 
PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRA-
DOVA I OPĆINA U REPUBLICI 
HRVATSKOJ – PREDLAGATELJ 
KLUB ZASTUPNIKA HNS-A
P R I J E D L O G  Z A K O N A O  –
POGREBNIČKOJ DJELATNO-
STI – PREDLAGATELJ ZASTU-
PNIK DRAGUTIN LESAR
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ  –
REVIZIJI FINANCIJSKIH 
IZVJEŠTAJA I POSLOVANJA 
POLITIČKIH STRANAKA I 
NEZAVISNIH ZASTUPNIKA ZA 
2007 .  –  PREDLAGATELJ 
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU  –
UPRAVNOG VIJEĆA HINE OD 1. 

SVIBNJA 2007. DO 30. TRAVNJA 
2008. GODINE – PREDLAGA-
TELJ UPRAVNO VIJEĆE HINE
IZVJEŠĆE O RADU ZA 2007.  –
GODINU NACIONALNOG 
VIJEĆA ZA ZNANOST REPU-
BLIKE HRVATSKE – PODNO-
SITELJ NACIONALNO VIJE-
ĆE ZA ZNANOST REPUBLIKE 
HRVATSKE
IZVJEŠĆE O RADU NACIO- –
NALNOG VIJEĆA ZA VISOKO 
OBRAZOVANJE U 2007. GODI-
NI – PODNOSITELJ NACIO-
NALNO VIJEĆE ZA VISOKO 
OBRAZOVANJE REPUBLIKE 
HRVATSKE
GODIŠNJE IZVJEŠĆE NACIO- –
NALNE ZAKLADE ZA ZNA-
NOST, VISOKO ŠKOLSTVO I 
TEHNOLOGIJSKI RAZVOJ 
REPUBLIKE HRVATSKE – 
PREDLAGATELJ NACIONAL-
NA ZAKLADA ZA ZNANOST, 
VISOKO ŠKOLSTVO I TEHNO-
LOGIJSKI RAZVOJ RH
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU  –
ZA 2007. GODINU AGENCIJE 
ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODA-
TAKA –  PREDLAGATELJ 
AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOB-
NIH PODATAKA
IZVJEŠĆE O RADU I POSLO- –
VANJU HRVATSKOG ZAVODA 
ZA MIROVINSKO OSIGURA-
NJE ZA 2007. – PREDLAGA-
TELJ HRVATSKI ZAVOD ZA 
MIROVINSKO OSIGURANJE
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU  –
DRŽAVNIH ODVJETNIŠTVA U 
2007. GODINI – PREDLAGA-
TELJ DRŽAVNO ODVJETNIŠ-
TVO REPUBLIKE HRVATSKE
GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2007.  –
HRVATSKE AGENCIJE ZA NAD-
ZOR FINANCIJSKIH USLUGA 
– PODNOSITELJ HRVATSKA 
AGENCIJA ZA NADZOR FINAN-
CIJSKIH USLUGA
IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU  –
USTAVNOG ZAKONA O PRAVI-
MA NACIONALNIH MANJINA 
I UTROŠKU SREDSTAVA OSI-
GURANIH U DRŽAVNOM PRO-
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RAČUNU REPUBLIKE HRVAT-
SKE ZA 2007. GODINU ZA 
POTREBE NACIONALNIH 
MANJINA – PREDLAGATELJ 
VLADA RH
GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ O  –
POSLOVANJU FINANCIJSKE 
AGENCIJE ZA 2007. GODINU – 
PREDLAGATELJ NADZORNI 
ODBOR FINE
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU  –
NACIONALNE ZAKLADE ZA 
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 
ZA 2007. GODINU, SA SAŽET-
KOM – PREDLAGATELJ NACI-
ONALNA ZAKLADA ZA RAZ-
VOJ CIVILNOG DRUŠTVA
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU  –
HR VATSKE AGENCIJE ZA 
MA LO GOSPODARSTVO ZA 
2007 .  –  PREDLAGATELJ 
HR VATSKA AGENCIJA ZA 
MA LO GOSPODARSTVO
PRIJEDLOG KANDIDATA ZA  –
IZBOR ČLANA DRŽAVNOG 
SUDBENOG VIJEĆA – PRED-
LAGATELJ ODBOR ZA PRAVO-
SUĐE HRVATSKOGA SABORA
IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA  –
ELEKTRONIČKE MEDIJE U 
RAZDOBLJU OD 1. STUDENO-
GA 2006. DO 31. PROSINCA 
2007.GODINE – PREDLAGA-
TELJ VIJEĆE ZA ELEKTRO-
NIČKE MEDIJE

PRIJEDLOG NACIONALNE  –
S T R AT E G I J E  K E M I J S K E 
SIGURNOSTI – PREDLAGA-
TELJ VLADA RH
PRIJEDLOG REVIZIJE STRA- –
TEGIJE I AKCIJSKOG PLANA 
ZAŠTITE BIOLOŠKE I KRAJO-
BRAZNE RAZNOLIKOSTI 
REPUBLIKE HRVATSKE – 
PODNOSITELJ VLADA RH
IZVJEŠĆE O STANJU PRIRO- –
DE I ZAŠTITE PRIRODE U 
REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA 
RAZDOBLJE OD 2000. DO 
2007. GODINE – PODNOSI-
TELJ VLADA RH
G O D I Š N J E  I Z V J E Š Ć E  O  –
DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 
2007. GODINU – PODNOSI-
TELJ AGENCIJA – PODNOSI-
TELJ AGENCIJA ZA ZAŠTITU 
TRŽIŠNOG NATJECANJA
PRIJEDLOG DEKLARACIJE O  –
O S U D I  H O L O D O M O R A , 
MASOVNOG USMRĆIVANJA 
GLAĐU, PROUZROČENOG 
PRISILNOM KOLEKTIVIZACI-
JOM KOJU JE PROVODIO 
STALJINOV KOMUNISTIČKI 
REŽIM – PREDLAGATELJ 
KLUB ZASTUPNIKA HNS-A
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
O POREZU NA DOBIT – PRED-

LAGATELJ KLUB ZASTUPNI-
KA SDP-A
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJENA-
MA I DOPUNAMA ZAKONA O 
DOPRINOSIMA – PREDLAGA-
TELJ KLUB ZASTUPNIKA SDP-A
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
O POREZU NA DODANU VRI-
JEDNOST – PREDLAGATELJ 
KLUB ZASTUPNIKA SDP-A
IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA  –
HRT-a I PROVEDBI PROGRAM-
SKOG NAČELA I OBVEZA UTVR-
ĐENIH ZAKONOM O PROGRA-
MIMA HR-a I HTV-a U RAZDO-
BLJU OD 3. RUJNA 2007. DO 14. 
LISTOPADA 2008. – IZVJEŠĆE 
RAVNATELJSTVA HRT-a O 
POSLOVANJU HRT-a ZA 2007. 
GODINU – PREDLAGATELJ 
PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-A
IZVJEŠĆE O RADU HRVAT- –
SKE ENERGETSKE REGULA-
TORNE AGENCIJE ZA 2007. – 
OSTVARENJE PRORAČUNA 
HRVATSKE ENERGETSKE 
REGULATORNE AGENCIJE 
ZA 2007.
IZVJEŠĆE MANDATNO-IMU- –
NITETNOG POVJERENSTVA
IZBORI,  IMENOVANJA I  –
RAZRJEŠENJA
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Na aktualnom prijepodnevu 7. 
sjednice 19. studenoga zastupnici 
su postavili ukupno 41 pitanje. 
Najčešće su bila pitanja o „kri-
znim temama”, najviše o mjerama 
Vlade za prevladavanje financij-
ske krize i recesije. Božićnice, 
zamrzavanje plaća, bankarski 
krediti i stezanje remena, tek su 
neka od pitanja na koja su zastu-
pnici zatražili odgovor, najčešće 
od premijera.

Prava nacionalnih manjina

Pitanje Ratka Gajice (SDSS; 
zastupnik srpske nacionalne 
manjine) upućeno ministru pravo-
suđa odnosilo se na primjenu Ustav-
nog zakona o pravima nacionalnih 
manjina. Ustavni se zakon sporo pri-
mjenjuje, a u nekim se segmentima 
uopće ne primjenjuje, primijetio je 
zastupnik. To je uočila Vlada Repu-
blike Hrvatske pa je donijela Akcij-
ski plan za provedbu Ustavnog zako-
na kako bi ubrzala njegovu primje-
nu. Gajicu je interesiralo o dosad 
poduzetim mjerama iz Akcijskog 
plana da se sukladno članku 22. 
Ustavnog zakona ubrza zapošljava-
nje pripadnika nacionalnih manjina.

Ministar dr. sc. Ivan Šimonović 
podsjetio je na lipanj 2008. kada je 
hrvatska Vlada donijela Akcijski 
plan. Premda se još uvijek razmatra 
u nekim tijelima EU-a Akcijski se 
plan odmah počeo primjenjivati. Ne 
čekajući blagoslov Europske komi-
sije, Hrvatska je već poduzela neke 

mjere kao statističko praćenje stanja 
na tom području, praćenje strukture 
zaposlenih u pravosudnim tijelima 
itd. Ministar je izrazio spremnost da 
zastupniku dostavi i pisani odgovor.

„Nevolja je što smo još uvijek u 
fazi uvjeravanja brojnih službi i oso-
ba da Ustavni zakon treba provesti”, 
rekao je Gajica.

Nacionalni kurikulum za 
obrazovanje

Šimo Đurđević (HDZ) postavio 
je pitanje ministru znanosti, obrazo-
vanja i športa u kojoj je fazi izrada 
nacionalnog kurikuluma za predš-
kolski odgoj, osnovno i srednje 
obrazovanje.

Odgovarajući na njegovo pitanje 
ministar dr. sc. Dragan Primorac 
je istaknuo da je Nacionalno vijeće 
za izradu kurikuluma utvrdilo Pri-
jedlog nacionalnog okvirnog kuri-
kuluma o kojem će se provesti jav-
na rasprava, nakon čega će se doni-
jeti. Hrvatska, naime, kreće s tzv. 
kurikularnom obrazovnom refor-
mom pa će u nastavnom planu i pro-
gramu prvi put biti jasno postavljeni 
ishodi obrazovanja, koji će u sva-
kom trenutku biti komplementarni 
ishodu obrazovanja jednog učenika 
u Engleskoj i Francuskoj, npr. Cije-
la vertikala hrvatskoga obrazovanja 
bit će zasnovana na znanstvenim 
principima i prilagođena svim potre-
bama našeg društva i gospodarstva 
uopće. Donošenjem Nacionalnog 
kurikuluma Hrvatska u cijelosti 

zatvara obrazovni ciklus, zaključio 
je ministar.

Zastupnik je bio zadovoljan 
odgovorom.

Ne sprema se pšenična afera

Zoran Vinković (SDP) upitao je 
ministra poljoprivrede, ribarstva i 
ruralnog razvoja – sprema li se još 
jedna pšenična afera jer su „silosi 
otkupljivača i hambari proizvođača 
puni, a robne rezerve prazne i tamo 
nema pšenice koliko bi je trebalo 
biti kao strateške rezerve”. Proizvo-
đači pšenice poslije svake sjetve 
vjeruju da će dobiti odgovarajuću 
nagradu za svoj trud, a dobiju goto-
vo ništa. Prošlogodišnju žetvu pše-
nice proizvođači su jeftino prodali 
državi, a država jeftino izvezla oko 
400 tisuća tona te poljoprivredne 
kulture, podsjetio je zastupnik.

Ministar mr. sc. Božidar Pankre-
tić odbacio je tvrdnju o tome da se 
sprema još jedna pšenična afera te 
naglasio kako je godina bila rodna, a 
prinosi pšenice rekordni. „Proizvo-
đači će vam reći da nikada nisu tako 
dobro zaradili na pšenici”, rekao je.

Zastupnik Vinković nije bio zado-
voljan odgovorom. Govorio je o 
negativnoj razlici uvoza i izvoza 
poljoprivrednih proizvoda u prvih 
osam mjeseci 2008, o tome da na 
tržištu u Slavoniji i Hrvatskoj uopće 
ima pšenice iz Mađarske, te kako je 
uvezeno kukuruza za 50 milijuna 
kuna, a proizvođači ne znaju gdje će 
uskladištiti svoj kukuruz. Zatražio je 

Aktualno prijepodne
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pisani odgovor u svezi s pšenicom, 
napose o bilanci uvoza svih poljo-
privredno-prehrambenih proizvoda.

Interventni fond od 15 
milijardi kuna

Za Damira Kajina (IDS) je 
neshvatljivo da Hrvatska ne želi 
dokapitalizirati jedine domaće dvije 
banke (Hrvatska poštanska banka i 
Croatia banka). Primijetio je da stra-
ne banke izvlače dobit iz Hrvatske i 
to potkrijepio podacima. Zagrebač-
ka je banka, kaže, za devet mjeseci 
2008. imala dobit od milijardu i 520 
milijuna kuna, Privredna banka mili-
jardu i 40 milijuna kuna, Erste ban-
ka 760 milijuna kuna, Raiffeisen 
510 milijuna kuna, a Hrvatska 
poštanska banka svega 140 milijuna 
kuna. Predstavnici Hrvatske udruge 
poslodavaca zatražili osnivanje 
interventnog fonda za pomoć podu-
zećima posrnulim zbog globalne 
krize čija bi vrijednost, kako se spo-
minje u nekim medijima, bila nekih 
15 milijardi kuna. Razmišlja li Vla-
da o osnivanju nekog interventnog 
fonda za građane koji u ovom času 
bankama duguju 120 milijardi 
kuna.

Odgovarajući na pitanje premijer 
dr. sc. Ivo Sanader rekao je kako 
prema informacijama HNB-a banke 
u Hrvatskoj koje su u stranom vla-
sništvu, od 2002. godine nisu dobit 
„izvlačile van” nego su je ovdje 
reinvestirale. Dodao je da postoje 
zahtjevi banaka za podizanjem 
kamata na kredite i do 20%. Rekao 
je kako se to mora spriječiti i apeli-
rao na banke u stranom vlasništvu 
da depozite ne izvlače iz Hrvatske. 
Naglasio je da je Vlada već poduze-
la prvu mjeru – povećanjem osigu-
ranih depozita sa 100 na 400 tisuća 
kuna postignut je mir, izbjegnuta 
panika zbog recesije i navale na ban-
ke, a slijede nove mjere za pomoć 
gospodarstvu i građanima te one za 
ukidanje državnog deficita slijedeće 
godine. Govoreći o hrvatskim ban-
kama, premijer je najavio dokapita-

lizaciju Hrvatske poštanske banke 
te, ili ponovnu dokapitalizaciju, ili 
privatizaciju Croatia banke.

Pojašnjavajući u kojem je smjeru 
išao prijedlog domaćih poslodavaca 
o mogućnosti osnivanja interventnog 
fonda u slučaju propadanja hrvatskih 
poduzeća primijetio je kako u tom 
slučaju svi skupa moramo znati da 
bez tih tvrtki, poduzetnika i gospo-
darstva, nema ni radnih mjesta, plaća 
ni prihoda u proračunu.

Zaključujući, rekao je kako nije 
spominjao ukidanje božićnica i 
darova za djecu, već je istaknuo 
potrebu ukidanja prakse da javna 
poduzeća jedna drugima daju poklo-
ne i troše na reprezentaciju.

Istina je da od 2002. do danas ban-
ke u stranom vlasništvu nisu izvlači-
le dobit iz zemlje, ali je problem što 
su za šest mjeseci Pliva i THT izvu-
kli 17 milijuna eura, komentirao je 
Damir Kajin. Građanima i gospo-
darskim subjektima, a možda i drža-
vi, prijeti kolaps. A bez reprogrami-
ranja obveza i jednima i drugima 
piše se loše, zaključio je zastupnik.

Vjeronauk na slovačkom jeziku

Za Slovake je oduvijek važnu ulo-
gu imala Evangelistička crkva s 
evangelističkim svećenikom, misa-
ma i vjeronaukom na slovačkom 
jeziku. Danas, međutim, vjeronauk 
predaje vjeroučitelj koji nije evan-
gelik i to uz pomoć prevoditelja, 
pojašnjava zastupnica. Pojašnjava-
jući konstataciju zastupnica mr. sc. 
Zdenka Čuhnil (nezavisna; zastu-
pnica češke i slovačke nacionalne 
manjine) imala je u vidu konkretan 
primjer pa je pitala ministra znano-
sti, obrazovanja i športa kada će se 
uvažiti zahtjevi Vijeća slovačke 
nacionalne manjine Vukovarsko-sri-
jemske županije i roditelja djece slo-
vačke nacionalne manjine da imaju 
vjeronauk na materinjem jeziku.

Jedino biskup Evangelističke crkve 
može odlučiti tko će držati tu vjero-
naučnu nastavu, odgovorio joj je 
ministar dr. sc. Dragan Primorac.

„Problem Evangelističke crkve u 
Hrvatskoj pomalo je eskalirao do 
političkog problema, odnosno na 
Ustavnom je sudu Hrvatske i nije se 
smio lomiti na djeci manjine i manji-
ni uopće”, primijetila je, među osta-
lim, zastupnica Čuhnil.

Mjere za izlazak iz krize

Miljenko Dorić (HNS) upitao je 
premijera namjerava li Vlada Repu-
blike Hrvatske poduzeti i koje mjere 
kako bi spriječila krizu u Hrvatskoj.

Odgovarajući na pitanje dr. Ivo 
Sanader je rekao kako će se, unatoč 
teškim vremenima u kojima se nala-
zimo, kroz proračun za iduću godinu 
nastojati ostvariti gospodarski rast 
od 2 do 2,5%. Spomenuo je da je 
njegova Vlada morala zaposlenima 
u upravi vraćati dug od 1,2 milijarde 
kuna jer je Vlada Ivice Račane nji-
hove plaće smanjila za 20%. U pro-
tekle tri-četiri godine državni je pro-
račun rastao barem za oko 10 mili-
jardi kuna, a nakon globalne finan-
cijske krize proračun za 2009. bit će 
skresan za 15 milijardi kuna u odno-
su na prvotnu projekciju. Najavio je 
da će o svim aspektima proračuna 
Vlada najprije razgovarati sa soci-
jalnim partnerima. Vlada će, naime, 
sindikatima predložiti da se 6-postot-
na povišica plaća po kolektivnom 
ugovoru odgodi u 2009. s prijedlo-
gom da se iduće jeseni, u rujnu, ne 
samo nadoknadi ta treća i zadnja 
godina povišenja plaće od 6%, već 
da se u povećanje plaće ide i u iduće 
tri godine. Naglasio je kako uvijek 
postoji mogućnost ulaska u deficit 
izostane li dogovor sa socijalnim 
partnerima, no to znači i novo zadu-
živanje države pri čemu jedan posto 
deficita iznosi oko 2,9 milijardi 
kuna. Podsjetio je na dogovor s 
lokalnim čelnicima da se u 2009. ne 
podiže cijena komunalnih usluga i 
spomenuo da su se te cijene počet-
kom 2008. podizale diljem Hrvat-
ske, i tamo gdje je na vlasti HDZ, ali 
i SDP, HNS, HSS, HSP i HSLS. 
Među Vladinim mjerama za prevla-
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davanje krize spomenuo je moguć-
nost ukidanja nekih beneficija mini-
strima i zastupnicima, poput besplat-
nog parkiranja, a najavio je i mogu-
će razgovore o dužnosničkim miro-
vinama.

Zastupnik Dorić je rekao kako se 
s najvećim dijelom odgovora može 
složiti, ali ne i s tim da se za sve 
nevolje hrvatskoga društva okrivlju-
je Vlada Ivice Račana.

Potpora hrvatskom izvoznom 
gospodarstvu

Zastupnika dr. sc. Ivana Čehoka 
(HSLS) zanimalo je postoji li 
mogućnost da se za hrvatske izvo-
znike, kojima, upozorava, od finan-
cijske krize prijeti najveća opasnost, 
na bankarskom tržištu ili u proraču-
nu osiguraju dodatna sredstva za 
potpore. Hrvatskoj banci za obnovu 
i razvoj odbijen je kredit, podsjetio 
je zastupnik. Ukoliko HABOR neće 
biti u mogućnosti reprogramirati 
kredite i isto tako plasirati nove, 
zastupnik se boji da će hrvatsko 
izvozno gospodarstvo stati.

Premijer dr. sc. Ivo Sanader 
potvrdio je da je Hrvatska banka za 
obnovu i razvoj bezuspješno poku-
šavala na inozemnom tržištu dobiti 
kredit. Najavio je stoga kako će 
HABOR-u u proračunu za iduću 
godinu biti namijenjeno oko 500 
milijuna kuna, odnosno 20 milijuna 
više nego u ovoj godini. Drži kako 
ne treba širiti pesimizam oko 
HABOR-a, jer su i mnogo veće ban-
karske institucije od HABOR-a, 
poput njegova njemačkog ekviva-
lenta KFV-a, u velikim problemima. 
„Ako sve Vladine mjere zažive bit 
ćemo u  mogućnos t i  pomoći 
HBOR-u, a HBOR gospodarstvu,” 
zaključio je premijer.

Posebnim mjerama njemačke ban-
ke subvencioniraju svoje poduzetni-
ke, primijetio je zastupnik Čehok. 
Iz premijerovih riječi iščitava da 
hrvatska Vlada razmišlja o osniva-
nju jednog interventnog fonda u slu-
čaju propadanja naših poduzeća. 

Drži da bi to bila barem donekle 
kompenzacija za muke s kojima će 
se susresti hrvatski izvoznici.

Pozitivno izvješće Europske 
komisije

Mario Zubović (HDZ) upitao je 
ministra vanjskih poslova kako ocje-
njuje sadržaj Izvješća Europske 
komisije o napretku Republike 
Hrvatske u 2008. i smatra li da je 
moguć i realan završetak pristupnih 
pregovora sljedeće godine.

Hrvatska Vlada je vrlo zadovoljna 
Izvješćem jer je Europska komisija 
prepoznala napredak Hrvatske u 
svim područjima, odnosno poglav-
ljima o kojima se pregovara, pa i u 
korištenju pretpristupnih fondova, 
izjavio je Gordan Jandroković. 
Namjeru da se pregovori završe tije-
kom 2009. potvrđuje i činjenica da 
su u tom dokumentu precizno nave-
dena razdoblja u kojima bi trebalo 
okončati pregovore o određenim 
poglavljima, a spominje se i to da 
tijekom iduće godine treba pripre-
miti financijski paket za ulazak 
Republike Hrvatske u EU (izrada 
ugovora o pristupanju predviđena je 
za prvo polugodište 2009.). Dakako, 
da bi se taj cilj ostvario Hrvatska 
mora ispuniti određene kriterije, 
odnosno završiti reformu pravosu-
đa, javne uprave, privatizaciju bro-
dogradilišta, te postići daljnji napre-
dak u borbi protiv organiziranog kri-
minala i korupcije, napomenuo je 
Jandroković. Ova Vlada je spremna 
poraditi na tome ne zbog Europske 
unije, nego u prvom redu zbog toga 
da bismo zemlju učinili konkuren-
tnom i poboljšali kvalitetu života 
naših građana, zaključio je na kraju.

Zahvalivši na iscrpnom odgovoru, 
zastupnik je napomenuo da Hrvat-
ski sabor zasigurno neće biti usko 
grlo u tom važnom poslu.

Sanacija državne ceste D26

Stanko Grčić (HSS) je upozorio 
na to da su prilikom izgradnje držav-

ne ceste D41, zbog prekomjernog 
korištenja teške mehanizacije, nasta-
la znatna oštećenja na državnoj cesti 
D26 (od Vrbovca prema Čazmi i 
Garešnici). Ta oštećenja ne samo da 
ugrožavaju sigurnost prometa, nego 
otežavaju i svakodnevni život gra-
đanima koji žive uz tu prometnicu. 
Prema očitovanju Hrvatskih cesta iz 
svibnja 2007., izvođač radova je 
započeo sa sanacijom oštećene dio-
nice, ali su prošle jeseni ti radovi 
prekinuti iz tehničkih razloga (nedo-
statak financijskih sredstava). Otada 
je prošlo godinu dana a sanacija 
ceste na području Bjelovarsko-bilo-
gorske županije nije ni započela, 
dok je dionica na području Zagre-
bačke županije završena. Zastupni-
ka je zanimalo mogu li se žitelji 
Moslavine nadati da će se sanacija 
prometnice o kojoj je riječ, kao i 
asfaltiranje ceste do Garešnice, naći 
u planskim dokumentima za sljede-
će razdoblje.

Božidar Kalmeta, ministar mora, 
prometa i infrastrukture, potvrdio je 
da su spomenuta oštećenja nastala 
prilikom izgradnje brze ceste od 
Vrbovca do Gradeca. Hrvatske ceste 
su puno toga sanirale, a ti će se rado-
vi nastaviti i dalje. Naime, ustaljena 
je praksa da se sanacija cesta kojima 
se prevozi građevni materijal prili-
kom izgradnje autocesta i državnih 
cesta ukalkulira u trošak. Ministar je 
obećao da će sljedeće godine započe-
ti sanacija spomenute dionice te naja-
vio početak gradnje Bilogor-
sko-podravskog ipsilona, od Gradeca 
prema Virovitici i prema Koprivnici.

Zadovoljan odgovorom zastupnik 
je izrazio uvjerenje da će se ispoštova-
ti i rokovi predviđeni planskim doku-
mentima čije donošenje predstoji.

Vladin doprinos štednji

S obzirom na to da ste najavili 
mjere štednje i potrebu stezanja 
remena i za one koji nemaju za 
remen, zanima me hoćete li donijeti 
odluku da se ministrima i čelnim 
ljudima Vladinih ureda, zavoda i 
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agencija oduzmu poslovne kreditne 
kartice, upitao je premijera Dragu-
tin Lesar (nezavisni). Interesiralo 
ga je i hoće li Vlada poduzećima u 
državnom ili većinskom državnom 
vlasništvu, koja ujedno stvaraju i 
gubitke (poput HEP-a) zabraniti 
sponzoriranje sportskih klubova. 
Želio je znati i je li se grupa ekspe-
rata, koja već četiri godine proučava 
njegov zakonski prijedlog o povla-
štenim mirovinama, izjasnila o pred-
loženom.

Premijer Sanader je opovrgnuo 
njegovu tvrdnju da je najavio steza-
nje remena. Najavili smo – kaže – 
da će država skresati proračun za 
2009. (trebao bi biti lakši za 15 mlrd. 
kuna u odnosu na prvobitne projek-
cije) te da ćemo sa socijalnim par-
tnerima eventualno dogovarati i dru-
ge mjere. To se ne odnosi na zamr-
zavanje plaća, jer će se one realno 
povećati za oko 2 posto, računajući 
dodatak na staž, regres, božićnicu, 
itd.

Razmišljamo i o racionalizaciji u 
državnoj upravi, ali u situaciji kad 
moramo provesti reformu javne 
uprave koja u 2009. treba završiti 
pregovore s EU, nema govora da 
ćemo se obrušiti na javne i državne 
službe, poručio je Sanader.

Napomenuvši da uopće nije spo-
minjao državne službenike već duž-
nosnike, zastupnik je zatražio pisa-
ni odgovor.

Mito u vidu donacije

Božica Šolić (HDZ) upitala je što 
će Ministarstvo pravosuđa, policija i 
Državno odvjetništvo poduzeti gle-
de donacije Zagrebačkog holdinga 
Trgovačkom sudu u Zagrebu, ustvr-
divši da je riječ o mitu gradonačelni-
ka Milana Bandića.

Ministar pravosuđa, dr.sc. Ivan 
Šimonović, napomenuo je da je 4. 
studenoga donio rješenje o uprav-
nom nadzoru te da je na Trgovač-
kom sudu u Zagrebu trenutno 
inspekcija. Izrazio je uvjerenje da će 
njeni nalazi biti gotovi do 21. stude-

noga i potom javno obznanjeni. U 
nastavku je podsjetio na to da, pre-
ma članku 151. Zakona o sudovima, 
pravno postoji mogućnost da grado-
vi, županije i općine sufinanciraju 
izgradnju kapitalnih objekata u pra-
vosuđu. Sukladno tome Grad Zagreb 
je 2005. potpisao sporazum s Mini-
starstvom pravosuđa o donaciji teš-
koj 3 mln. kuna za novu zgradu 
Trgovačkog suda. U konkretnom 
slučaju, međutim, radilo se o uplati 
Holdinga koji je, istina u vlasništvu 
Grada Zagreba, ali ima zasebnu 
pravnu osobnost i ne može biti dona-
tor. Iako taj novac (riječ je o 200 
tisuća kuna) još nije utrošen, Trgo-
vački sud je pogriješio dogovorivši 
donaciju s Holdingom, a potom 
naznačivši kao izvor donacije Grad 
Zagreb (sudeći po izjavama grado-
načelnika Bandića on je o svemu bio 
obaviješten).

Zastupnica je bila zadovoljna 
odgovorom, ali i poduzetim mjera-
ma. Napomenula je da su građani 
Zagreba, a i šira javnost, itekako 
zainteresirani za taj slučaj, jer se 
radi o gradonačelniku protiv kojeg 
je već podignuto više krivičnih pri-
java.

Manipuliranje novcem za 
lobiranje

Nenad Stazić (SDP) osvrnuo se 
na „korupciju u Ministarstvu vanj-
skih poslova, odnosno manipulira-
nje novcem koji se izdvaja za lobira-
nje u inozemstvu”. Napomenuo je 
da za lobističke tvrtke kojima je iz 
Državnog proračuna isplaćeno 
10 mln. kuna rade kćeri jednoga 
uglednoga i visoko pozicioniranog 
člana HDZ-a i bivšega saborskog 
zastupnika te zatražio da ministar 
obznani o kome se radi.

Opovrgnuvši njegove tvrdnje, 
ministar Jandroković je napome-
nuo da su troškovi o kojima je riječ 
transparentni i vide se u Proračunu. 
Naime, u razdoblju od 2004. do 
2008. za usluge lobiranja isplaćeno 
je lobističkim tvrtkama u SAD-u i 

Velikoj Britaniji oko 1,1 milijun 
eura i u tome nema ništa sporno. Ne 
radi se o bačenom novcu, nego o 
sredstvima utrošenim za dobrobit 
Hrvatske i njezinih građana, nagla-
šava Jandroković. O tome – kaže – 
svjedoči činjenica da je vanjskopoli-
tički položaj Republike Hrvatske 
danas bolji nego ikad. Naime, člani-
ca smo Vijeća sigurnosti UN-a, nala-
zimo se pred vratima NATO-sa veza, 
regionalni smo lider, a pregovore s 
Europskom unijom završit ćemo do 
kraja 2009. godine. Najlakše je ne 
potrošiti ništa i ne napraviti ništa, 
konstatirao je. U 2008. smo smanjili 
troškove Ministarstva za 45 mln. 
kuna, a i dalje ćemo se ponašati raci-
onalno, napomenuo je na kraju.

Budući da mi niste odgovorili na 
pitanje molim pisani odgovor, zatra-
žio je Stazić. Ako ne znate o kome 
se radi znači da ne kontrolirate resor 
kojim upravljate, a ako ne želite 
obznaniti ime spomenutog dužno-
snika onda prikrivate nevjerojatnu 
korupcijsku aferu i to u vrhu vlasti.

Mjere za poboljšanje položaja 
knjižara

Što poduzima Ministarstvo kulture 
da bi se popravio položaj knjižara, 
napose onih malih i srednjih, upitao je 
resornog ministra dr.sc. Nevio Šetić.

Ministar kulture Božo Biškupić 
(HDZ), podsjetio je na to da je knji-
žarski sustav stradao još u vrijeme 
Domovinskog rata, kada se izdavalo 
vrlo malo knjiga. Osim toga, dio pro-
stora u velikim gradovima u kojima 
su bile knjižare obuhvaćen je denaci-
onalizacijom, tako da su neke od njih 
nestale. Nakon rata je, kaže, apelirao 
na lokalne čelnike i samoupravu da 
stimuliraju otvaranje knjižara jer su 
to punktovi kulture, pogotovo u 
manjim mjestima. Srećom, u posljed-
nje vrijeme situacija se poboljšala. 
Ne samo zbog mjera koje poduzima 
Ministarstvo (program subvencioni-
ranja knjiga) nego i zbog poboljšanja 
situacije u gospodarstvu. Izdavaštvo 
raste, što država podupire s oko 60-ak 
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mln. kuna (toliko se izdvaja za sub-
vencioniranje knjiga s područja kul-
ture, a za one iz oblasti znanosti i 
obrazovanja daleko više). Prošle 
godine počeli smo sufinancirati i pro-
grame koje provode pojedine knjiža-
re radi poticanja interesa za knjigu. 
Novim, zajedničkim programom 
Ministarstva gospodarstva i Ministar-
stva kulture rezervirano je i 2 mln. 
kuna za poticanje poduzetništva u 
kulturi. To znači da se i knjižari mogu 
javiti na natječaj za dodjelu nepovrat-
nih sredstava (do 100 tisuća kuna).

Zastupnik je bio zadovoljan odgo-
vorom. Izrazio je uvjerenje da će, 
zahvaljujući programu poticanja 
poduzetništva u kulturi „profitirati i 
hrvatska periferija”, gdje je knjižni-
čarstvo u još težem položaju.

Državne potpore za socijalno 
ugrožene

Davorko Vidović (SDP) je pod-
sjetio na činjenicu da je Programom 
Vlade RH u prvom polugodištu 
2008. bilo predviđeno uvođenje 
instituta državne potpore za socijal-
no najugroženije građane. U Hrvat-
skoj živi oko 120 tisuća ljudi starijih 
od 65 godina koji nemaju mirovine, 
a polovina njih ni imovine, niti dru-
gih prihoda, napominje zastupnik. 
Upitao je premijera hoće li se i za 
njih naći mjesta u Proračunu za idu-
ću godinu.

Dr.sc. Ivo Sanader je izjavio da će 
Vlada realizirati obvezu iz Programa 
i koalicijskog dogovora, ali ne u 
sadašnjim okolnostima, kad se Hrvat-
ska suočava s financijskom krizom.

Razočaran odgovorom, zastupnik je 
izjavio da svjetska i domaća ekonom-
ska kriza ne može biti alibi za izostanak 
elementarne socijalne solidarnosti. 
Nemojte dozvoliti da ljudi koji žive na 
rubovima društva budu oni s rubova 
naše savjesti, poručio je na kraju.

Potpora za ekosustav ribnjaka

Što je učinjeno da bi se smanjili 
troškovi vlasnika slatkovodnih rib-

njaka zbog šteta koje im nanose 
ribojedne ptice, pitao je Davor 
Huška (HDZ) ministra poljopri-
vrede, ribarstva i ruralnog razvoja. 
Slatkovodno ribarstvo prate mnogi 
problemi, a objektivan je i pro-
blem ribojednih ptica koje su zašti-
ćene.

Ministar mr.sc. Božidar Pankre-
tić odgovorio je da problem ribojed-
nih ptica traje 18 godina i da pravi 
velike poteškoće. Ove godine smo 
ga definitivno riješili uvođenjem 
potpore po hektaru za održavanje 
ekosustava ribnjaka. Sadašnja proi-
zvodnja u slatkovodnom ribarstvu 
od 4000 tona godišnje nije zadovo-
ljavajuća, jer su naši potencijali 
gotovo tri puta veći.

Zastupnik je bio zadovoljan 
od govorom.

Vojni psiholozi za Afganistan

Jesu li vojni psiholozi poslani i 
hoće li oni biti stalni pripadnici hrvat-
skoga vojnog kontingenta u misiji u 
Afganistanu, pitala je Ivanka Rok-
sandić (HDZ). Pitanje je naslovila 
na potpredsjednicu Vlade Republike 
Hrvatske za unutarnju politiku Đurđu 
Adlešič, koja je ovog ljeta u Afgani-
stanu, obišla naše vojnike.

Potpredsjednica Vlade Republike 
Hrvatske Đurđa Adlešič odgovorila 
je da naši vojnici u Afganistanu, a 
hvale ih i američki i njemački gene-
rali, rade u teškim uvjetima i potreb-
na im je stručna pomoć. Psiholozi su 
bili tamo već ovo ljeto, i to će biti 
pravilo. Vlada je uputila prijedlog za 
ustanovljenje posebne medalje za 
mirovne misije. Vojnicima je bitna 
plaća, ali i čast, rekla je.

Zastupnica je odgovorila da je 
dobro da smo počeli razmišljati o 
priznanju našim vojnicima u misija-
ma izvan Hrvatske.

Nekorektni otkupljivači 
kukuruza?

Marijana Petir (HSS) pitala je 
ministra poljoprivrede smatra li 

korektnim ponašanje otkupljivača 
kukuruza. Umjesto dogovorenog 
otkupa kukuruza po tržišnoj cijeni 
od 0,80 kuna po kilogramu otkuplji-
vači (prednjači Agrokor) su nudili 
upola manju cijenu, što seljacima 
nije bilo dovoljno ni za troškove 
repromaterijala. Prodavali su ga po 
triput većoj cijeni i izvoze ga. Ima li 
Vlada instrumente da to spriječi, 
pitala je.

Mi smo taj cjelokupni posao odra-
dili maksimalno u dogovoru s poljo-
privrednim proizvođačima i njiho-
vim predstavnicima, odgovorio je 
ministar poljoprivrede, ribarstva i 
ruralnog razvoja mr.sc. Božidar 
Pankretić. Ovo što se trenutno doga-
đa odraz je tržišta koje nas okružuje, 
prvenstveno burze u Budimpešti, 
gdje je sada cijena ispod one koje 
nude otkupljivači. Najveći dio kuku-
ruza kod naših poljoprivrednih proi-
zvođača je za vlastite potrebe i sto-
čarsku proizvodnju. Očekujem da će 
i cijene stočne hrane, a onda i mesa, 
pratiti relativno nisku svjetsku pa i 
našu cijenu kukuruza, rekao je.

Zastupnica je odgovorila da je 
zabrinuta što postoji nekorektno 
ponašanje otkupljivača na tržištu.

Uskočki sudovi

U kojoj je fazi i nailazi li se na 
probleme pri ustrojavanju uskočkih 
sudova i po kojim kriterijima će biti 
odabir sudaca tih sudova, pitao je 
Damir Sesvečan (HDZ).

Ministar pravosuđa Ivan Šimono-
vić odgovorio je kako će se nastojati 
da već od 1. siječnja 2009. godine 
počnu raditi operativni uskočki odje-
li u četiri županijska suda, u Zagre-
bu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Po potre-
bi osnivat će se i uskočki odjeli na 
općinskim sudovima u tim središti-
ma. Postoji lista kandidata za suce 
uskočkih sudaca, oni moraju proći 
provjere, a ugodno je iznenađenje 
njihov odaziv i spremnost na taj rad, 
rekao je.

Zastupnik je bio zadovoljan od go-
vorom.
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Državni tajnik djelatna vojna 
osoba?

Je li točno da general Gordan 
Čačić, koji je ove godine imenovan 
na dužnost državnog tajnika u Mini-
starstvu obrane, ima i dalje status dje-
latne vojne osobe, što po Zakonu nije 
dopušteno, pitao je Boris Šprem 
(SDP) premijera. Zanima ga podrža-
va li Vlada Republike Hrvatske da 
generali kao djelatne vojne osobe 
obavljaju državne političke dužnosti.

Vlada Republike Hrvatske ne 
podržava to, to nije demokratska 
praksa i to neće biti u Hrvatskoj, 
odgovorio je predsjednik Vlade 
Republike Hrvatske dr.sc. Ivo Sana-
der. Miruju mu sva prava. To je 
također dogovoreno i s predsjedni-
kom Republike, rekao je.

Zastupnik je odgovorio da je jedi-
ni izlaz da gospodinu Čačiću presta-
ne status djelatne vojne osobe.

Cijena zdravstvene reforme

Kolika će biti cijena promašaja 
vaše reforme, pitao je dr.sc. Željko 
Jovanović (SDP) ministra zdravstva 
i socijalne skrbi. Odbacivali ste sva 
naša upozorenja, kao što je i premijer 
Sanader odbacivao upozorenja da je 
sigurnost ugrožena. Dapače, debakl 
vaše zdravstvene politike upotpunju-
jete najavom novih nameta, rekao je, 
među ostalim, zastupnik.

Ministar zdravstva i socijalne skrbi 
mr.sc. Darko Milinović podsjetio je 
da je prije par dana u Rijeci predsta-
vio na javnoj raspravi Prijedlog refor-
me zdravstvenog sustava. Nazočno je 
bilo oko 800 ljudi (ali ne i zastupnik, 
iako domaći) koji su to prihvatili i 
iznijeli prijedloge. Država plaća par-
ticipaciju za milijun i 800 000 ljudi, a 
izvješće Europske komisije kaže da 
je u Hrvatskoj dobro utemeljen Zakon 
o zdravstvenoj skrbi. Nemojte strašiti 
ljude, radimo opće prihvatljiv druš-
tveni projekt, naglasio je ministar 
Milinović.

Zastupnik je odgovorio da mini-
star priča bajke i neka već jedanput 

napiše tu reformu da se može pro-
čitati.

O ravnatelju policije

Zvonimir Mršić (SDP) pitao je 
predsjednika Vlade Republike Hrvat-
ske zašto misli da ravnatelju policije 
nije mjesto na raspravama o mjera-
ma kako smanjiti korupciju i krimi-
nal nego da mu je mjesto na ulici. 
Hoće li mu zabraniti i da na poziv 
saborskih odbora govori o onome o 
čemu bruji cijela Hrvatska, pita.

Istupati u ime Ministarstva unu-
tarnjih poslova može ministar, 
državni tajnik i u određenim situaci-
jama ravnatelj. Ono što ravnatelj 
policije ne može, to je politizirati, 
odgovorio je predsjednik Vlade 
Republike Hrvatske dr.sc. Ivo Sana-
der. Rekao sam da je ravnatelju 
policije mjesto za radnim stolom i s 
policajcima na ulici. Tamo mu je 
mjesto, a ne da govori što je prije 
bilo i izvodi određene stilske i reto-
ričke figure kojima se obrušava na 
one koji su bili prije njega. Takvim 
pristupom tobože branite ravnatelja 
policije a kada je trebalo glasova-
njem dati potporu cijeloj novoj eki-
pi, ministrima, onda nismo imali tu 
potporu, podsjetio je zastupnika.

Ravnatelj policije ima moju punu 
potporu, cijela ekipa ima moju potpo-
ru i od njih tražim da se ne politizira 
već riješe slučajevi ubojstava, nađu 
ne samo ubojice nego i naručitelji.

Zastupnik je odgovorio da nije 
odgovoran onaj tko nosi lošu vijest, 
nego onaj tko nije učinio sve da sta-
nje u državi bude bolje. Nije pro-
blem u ravnatelju policije, već u 
tome da premijeru nema više tko 
pisati pohvale, rekao je. Premijeru 
daje potporu što je imenovao Fabera 
ravnateljem policije.

Čiji su i tko će namiriti požeške 
dugove?

Zdravko Ronko (SDP) postavio 
je pitanje premijeru Ivi Sanaderu 
kada će se Vlada Republike Hrvat-

ske uključiti u namirenje velike šte-
te, odnosno dugova Požeško-slavon-
ske županije u iznosu od cca 300 
milijuna kuna, za koje je, po riječi-
ma Ronka, odgovorna i sama Vlada 
RH. Županija stoga nema sredstava 
za rješavanje tekućih troškova, pose-
bice saniranje duga Opće županijske 
bolnice u Pakracu i Doma za starije 
i nemoćne u Požegi.

Premijer Ivo Sanader predložio je 
još jedan razgovor s ministrom finan-
cija, kako bi se pronašlo zadovolja-
vajuće rješenje i vidjelo što država sa 
svoje strane može učiniti. „Mi smo 
otvoreni za pomoć županiji, ali ne na 
način da kažete da je učinjena šteta 
od 300 milijuna kuna i to s utjecajem 
Vlade Republike Hrvatske”.

Ronko nije bio zadovoljan premi-
jerovim odgovorom. Naglasio je da 
su o stanju u Požeško-slavonskoj 
županiji već bila obaviještena nad-
ležna tijela hrvatske vlade i pojedina 
ministarstva, u više navrata Mini-
starstvo financija i ministar Šuker, 
no nije postignut dogovor. Stoga je 
zatražio sastanak s premijerom 
Sanaderom.

Koalicijski sporazum u praksi

Arsen Bauk (SDP) postavio je 
pitanje potpredsjedniku hrvatske Vla-
de i ministru gospodarstva, rada i 
poduzetništva Damiru Polančecu. 
Osvrnuo se na koalicijski sporazum 
hrvatske Vlade u kojem stoji da će 
koalicija raditi u cilju razvitka i bla-
gostanja Hrvatske. „Nigdje u tom 
sporazumu nisam našao slijedeće 
stavke: 50 tisuća radnika otpustiti, 
turističke apetite reducirati, plaće 
zamrznuti, poreze povećavati, brodo-
gradilišta rasprodati, pa moje pitanje 
glasi postoji li još neki tajni program 
Vlade koji predviđa sve ovo, a koji 
javnosti nije poznat?”, pita Bauk.

Potpredsjednik Polančec odgovo-
rio je da, usprkos činjenici da se i u 
Hrvatskoj osjećaju posljedice finan-
cijske krize što je posljedica global-
nih kretanja, stopa gospodarskog 
rasta, iako smanjenja, daleko je veća 
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od stope gospodarskog rasta u 
zemljama s kojima se najčešće uspo-
ređujemo, a to su zemlje srednje 
Europe. Usprkos činjenici da se kri-
za osjeti i osjećat će se u periodu koji 
predstoji, pokazatelji stanja u hrvat-
skom gospodarstvu idu u prilog tezi 
da će se smanjiti sadašnji trend pada 
nezaposlenosti, ali neće dolaziti do 
velikih otpuštanja radnika.

Arsen Bauk izrazio je nezado-
voljstvo potpredsjednikovim odgo-
vorom. Smatra da sve mjere koje 
poduzima hrvatska vlada ovise o 
trenutnoj inspiraciji njenih članova, 
a nisu temeljene ni na kakvom stvar-
nom programu kako izaći iz krize. 
Zaključio je da se mnogo toga što je 
zacrtano u koalicijskom sporazumu 
ne provodi.

Afirmacija zadrugarstva među 
braniteljima

Tomislav Čuljak (HDZ) postavio 
je pitanje ministrici obitelji, branite-
lja i međugeneracijske solidarnosti 
Jadranki Kosor, što Ministarstvo 
čini za promoviranje djelatnosti 
zadrugarstva hrvatskih branitelja te 
kako ministarstvo može pomoći bra-
niteljskim zadrugama u njihovom 
zajedničkom nastupu na tržištu.

Jadranka Kosor osvrnula se na 
programe i mjere zapošljavanja 
hrvatskih branitelja i djece poginu-
lih, zatočenih i nestalih branitelja, 
koji su ciljana skupina za zapošlja-
vanje, odnosno za provedbu progra-
ma. Što se tiče programa zapošljava-
nja branitelja putem zadruge, to je 
jedan od programa koji daje apsolut-
no najbolje rezultate, istaknula je 
ministrica. „Mi smo do sada uspjeli 
kroz programe zapošljavanja zapo-
sliti više od 10 tisuća hrvatskih bra-
nitelja i djece poginulih, zatočenih i 
nestalih, ali upravo kroz programe 
zadruga mislim da u ovom trenutku 
zapošljavamo skoro 4 tisuće hrvat-
skih branitelja”.

Ministarstvo je do sada za osniva-
nje zadruga utrošilo 10,5 milijuna 
kuna, a uvedena je i nova mjera za 

poticanje zadruga koje osobito dobro 
posluju. No, za provedbu te mjere 
ministarstvu je potrebna potpora 
drugih subjekata, npr. trgovačkih 
lanaca koji bi mogli plasirati proi-
zvode zadruga hrvatskih branitelja i 
potpora jedinica lokalne samoupra-
ve koje mogu pomoći na način dava-
nja prostora, zemlje itd. a što Mini-
starstvo ne može. Napomenula je da 
treba tražiti načine za ujedinjavanje 
zadruga i njihov zajednički nastup 
na tržištu, kao i potporu svih subje-
kata koji mogu plasirati proizvode 
zadruga hrvatskih branitelja. Mini-
starstvo će do kraja godine objaviti 
još jedan natječaj za potporu zadru-
gama koje osobito dobro posluju, a 
za taj projekt utrošiti će se dodatnih 
2,5 milijuna kuna.

Tomislav Čuljak bio je zadovo-
ljan odgovorom.

Pranje novca

Ingrid Antičević-Marinović 
(SDP) postavila je pitanje ministru 
financija Ivanu Šukeru, a tiče se 
posljednjeg izvješća Maneyvala, 
europske institucije za borbu protiv 
pranja novca gdje je Hrvatska pro-
glašena „praonicom prljavog novca, 
kojim se između ostalog financiraju 
i zločinačke organizacije”. Podsjeti-
la je da u Hrvatskoj „nitko živ ne 
kontrolira milijunske transakcije”, 
te je pitala ministra zna li on još koju 
zemlju u Europi, u kojoj je „moguće 
kupiti jednu luku, a da institucije, 
kao Ured za sprečavanje pranja nov-
ca koji egzistira već punih 10 godi-
na, o tome nije rekao ni riječi”.

Ministar Ivan Šuker odgovorio je 
da nije točno da je Maneyval ocije-
nio lošim poslovanje hrvatskoga 
Ureda za sprečavanje pranja novca. 
Također, izjavio je da nije točno da 
nitko nije provjerio kupovinu luke, 
jer po Zakonu o sprečavanju pranja 
novca, kao i po internom naputku 
ministra financija, u Poreznoj upra-
vi ne može se obaviti ni jedan pro-
met nekretnina ili kupovina veće 
pokretnine, a da se ne provjeri izvor 

financiranja. Svaku transakcija koju 
banka prijavi da se odvija na područ-
ju Hrvatske, bez obzira je li dozna-
ka novca izvana ili je unutar platnog 
prometa Hrvatske, Ured za spreča-
vanje pranja novca provjerava, 
naglasio je ministar. Ako postoje 
bilo kakve indicije o nejasnim tran-
sakcijama, Ured za sprečavanje pra-
nja novca svoj nalaz prosljeđuje 
Poreznoj upravi, Državnom odvjet-
ništvu ili MUP-u na daljnje postu-
panje.

Ingrid Antičević-Marinović još 
jednom citirala je Izvješće Moneyvo-
la koje je proglasilo Hrvatsku prao-
nicom novca. „Moje je pitanje bilo 
vrlo konkretno i samo tražim da vi 
provjerite tko je vlasnik zadarske 
luke i odakle novac”. Zaključila je 
da borba protiv korupcije i organizi-
ranog kriminaliteta ne počinje u 
Ministarstvu pravosuđa, već u Mini-
starstvu financija.

Lutanja u gospodarskoj politici

Josip Leko (SDP) uputio je pita-
nje potpredsjedniku hrvatske Vlade 
Damiru Polančecu. Podsjetio je da 
je predsjednik hrvatske Vlade Ivo 
Sanader više puta izjavljivao kako 
se u procesu privatizacije naših bro-
dogradilišta neće izgubiti ni jedno 
jedino radno mjesto. Stoga Leku 
iznenađuju riječi potpredsjednika 
Polančeca izjavljene ovih dana kako 
Vlada neće moći zaštititi sva radna 
mjesta u hrvatskoj brodogradnji te 
Polančecova optimistična projekcija 
gospodarskog rasta u Hrvatskoj u 
slijedećoj godini od 3,8 do 4,5%. 
Premijer Sanader samo dva dana 
kasnije rekao je da „možemo biti 
sretni” ako gospodarski rast bude 2 
ili 2,5%.

Leko pita tko u tom slučaju liciti-
ra postotcima gospodarskoga rasta i 
obmanjuje hrvatsku javnost te zašto 
se to čini. Također, pita tko je odgo-
voran za stanje u državi i socijalnu 
poziciju hrvatskih građana te kakvu 
će ispriku hrvatska vlada uputiti 
radnicima škverova kada izgube 



HRVATSKI SABOR

IHS
10. I. 2009.

BROJ
496

16
svoje radno mjesto u privatizaciji 
tih škverova.

Damir Polančec odgovorio je da 
je privatizacija hrvatskih brodogra-
dilišta alat za provođenje restruktu-
riranja koje je potrebno svakom 
hrvatskom brodogradilištu. Čitav 
niz godina brodogradilišta nisu 
poslovala profitabilno a opstajala su 
uz pomoć državnih subvencija, znat-
no viših no što ih dobivaju konku-
rentska poduzeća čije je sjedište u 
drugim zemljama EU, objašnjava 
Polančec. „Cilj je da dođemo u situ-
aciju da s nižom razinom i oblicima 
potpora koji su prihvatljivi EU, sva-
ko naše brodogradilište može poslo-
vati”.

Uvjeren je u uspješnost restruktu-
riranja hrvatskih brodogradilišta i u 
to da će ona za tri ili četiri godine od 
današnjeg dana imati više zaposlenih 
nego što ih imaju danas, što ne znači 
da u nekom brodogradilištu nepo-
sredno nakon same privatizacije neće 
biti evidentiran višak radnika.

Što se tiče projekcije gospodar-
skog rasta u 2009. godini, službeni 
stav hrvatske vlade je da će on biti 
2,5 %.

Josip Leko zatražio je pismeni 
od govor.

Kako preživjeti?

Nadica Jelaš (SDP) uputila je 
pitanje premijeru Sanaderu „kako će 
preživjeti radnik s plaćom od 3 do 
3,5 tisuće kuna, kako će prehraniti 
obitelj i školovati svoju djecu, ako 
mu slijedećih godina zamrznete i tu 
plaću, a troškovi života će i dalje 
nezaustavljivo rasti”. Naime, premi-
jer je kao jednu od mjera štednje 
najavio zamrzavanje plaća.

Ivo Sanader odgovorio je da on 
nije uvjeravao javnost „da će sve biti 
sjajno, čak štoviše, upozoravali smo 
sve s kojima smo razgovarali da se 
moramo dobro pripremiti”. Kad je u 
pitanju socijalna osjetljivost, Sana-
der je podsjetio zastupnicu na činje-
nicu da su u mandatu Račanove vla-
de plaće ne samo zamrznute, već 

smanjenje 20%, a ova vlada predlaže 
„ne zamrzavanje plaća, nego odgodu 
dizanja plaća od 6% za jednu godi-
nu”. Nadica Jelaš potvrdila je da je 
Račanova vlada smanjila plaće 
državnih službenika, što je bio loš 
potez, no to je plaćeno gubitkom vla-
sti. „Ali Vi ponavljate grešku, a to je 
puno gore!” Dodala je da je Račano-
va vlada smanjila plaće prije svega 
sebi, tj. članovima vlade i zastupnici-
ma, da bi se proširio prostor za gos-
podarski rast koji je bio najveći od 
svih tranzicijskih zemalja, u prosje-
ku preko 5%. „Mi smo i danas za to 
da se smanje plaće ministrima, držav-
nim tajnicima i zastupnicima, kao i 
mirovine zastupnicima, samo nemoj-
te dirati plaće radnika”.

Bosnu i Hercegovinu vratiti u 
fokus međunarodne zajednice

Dragan Vukić (HDZ) postavio je 
pitanje ministru vanjskih poslova i 
europskih integracija Gordanu Jan-
drokoviću. Osvrnuo se na poziciju 
hrvatskoga naroda u Bosni i Herce-
govini koja je sve lošija, ali i na 
jačanje svijesti u BiH, kao i u među-
narodnoj zajednici da treba tražiti 
nova i bolja rješenje za BiH. Posta-
vio je pitanje koji su stavovi i koji je 
doprinos Hrvatske kad je u pitanju 
spoznaja međunarodne zajednice o 
potrebi vraćanja pozornosti i jačeg 
angažmana u BiH, čemu svjedočimo 
ovih dana.

Ministar Jandroković naglasio je 
da Hrvatska vrlo pozorno prati sve 
ono što se događa u BiH, a osim ula-
ska u EU i NATO, prioritet hrvatske 
vanjske politike je što snažnija ulo-
ga Hrvatske na prostoru Jugoistočne 
Europe. Shodno tome, s posebnom 
pozornošću Hrvatska prati što se 
događa u BiH, nama susjednoj 
zemlji u kojoj žive pripadnici hrvat-
skog naroda.

Smatra da je hrvatska vanjska 
politika uspjela u svojim nastojanji-
ma da BiH vrati u fokus međunarod-
ne zajednice. Hrvatska će inzistirati 
na 4 načela vezana uz BiH na koji-

ma počiva i hrvatska vanjska politi-
ka prema BiH: teritorijalni integritet 
i cjelovitost BiH, jednakopravnost 
sva tri konstitutivna naroda, funkci-
oniranje institucija u BiH i euroa-
tlantska perspektiva BiH.

„Hrvati jesu najmanji narod u 
BiH, ali im je Ustavom i Daytonom 
zajamčeno da imaju jednaka prava 
kao ostala dva konstitutivna naroda i 
na tome treba inzistirati, ne samo 
papirnato, nego i u stvarnosti. Sva 
buduća rješenja do kojih će se doći 
moraju o tome voditi računa”.

Dragan Vukić bio je zadovoljan 
odgovorom.

Nova uprava brodogradilišta 
3. maj

Zastupnica Vesna Buterin (HDZ) 
podsjetila je na novoizabranu tročla-
nu upravu Brodogradilišta 3. maj u 
Rijeci upitavši potpredsjednika Vla-
de Polančeca što se očekuje od nove 
uprave i kakva je budućnost Brodo-
gradilišta.

Potpredsjednik Vlade RH Damir 
Polančec kazao je da očekuje likvid-
nost brodogradilišta do završetka 
privatizacijskog procesa te ugovore 
za nove brodove.

Vesna Buterin bila je zadovoljna 
odgovorom.

Liste čekanja u zdravstvu

„Jesu li se smanjile dosadašnje 
liste čekanja za dijagnostičke pretra-
ge i druge ugovorene sadržaje bol-
ničke zdravstvene zaštite, odnosno 
kakvi su rezultati paketa mjera za 
smanjenje liste čekanja koje je doni-
jelo Ministarstvo zdravstva i socijal-
ne skrbi” – upitao je Vedran Rožić 
(HDZ).

Ministar zdravstva i socijalne skr-
bi Darko Milinović istaknuo je da 
su se mjere za smanjenje lista čeka-
nja pokazale efikasnima te da su se 
liste čekanja za pojedine preglede 
smanjile i za 50%.

Vedran Rožić bio je zadovoljan 
odgovorom.
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Fizičko zlostavljanje djece

Nedjeljka Klarić (HDZ) podsje-
tila je na kampanju Vijeća Europe 
koja se održala u Zagrebu protiv 
fizičkog zlostavljanja djece i pitala 
hoće li se ista nacionalna kampanja 
provesti u Hrvatskoj.

Potpredsjednica Vlade Jadranka 
Kosor kazala je da Vlada RH kroz 
programe Ministarstva obitelji, bra-
nitelja i međugeneracijske solidar-
nosti za koji dan pokreće vlastitu 
kampanju za borbu protiv fizičkog 
zlostavljanja djece.

Nedjeljka Klarić bila je zadovolj-
na odgovorom.

Nasilje mladih u školama

Marija Lugarić (SDP) osvrnula 
se na nasilje mladih u školama i pita-
la zašto je Vlada u preraspodjeli sred-
stava u državnom proračunu za ovu 
godinu za trećinu smanjila sredstva 
za prevenciju nasilja u školama.

Ministar znanosti, obrazovanja i 
športa Dragan Primorac kazao je 
da je Ministarstvo poduzelo mjere 
prevencije nasilja u školama kao što 
su zapošljavanje stručnog kadra, 
uključivanje u športske aktivnosti te 
instaliranje sigurnosnih kamera po 
školama. Također se sustavno radi i 
na utvrđivanju odgovornosti za poje-
dine incidente.

Marija Lugarić nije bila zado-
voljna te je tražila pisani odgovor.

Radnici u brodogradilištima

Koliko Vlada RH može utjecati na 
gašenje pojedinih škverova, s obzi-
rom na zahtjev Europske komisije o 
smanjenju sadašnjih kapaciteta bro-
dogradilišta te na koji način će se 
zbrinuti radnici koji bi zbog toga 
ostali bez posla, pitao je zastupnik 
Boris Kunst (HDZ).

Potpredsjednik Vlade RH Damir 
Polančec kazao je da vjeruje kako 
da se kroz privatizaciju može dovr-
šiti uspješno restrukturiranje bro-
dogradilišta te očekuje da većina 

zaposlenika ostane u svojim kom-
panijama.

Boris Kunst bio je zadovoljan 
od govorom.

Reforma pravosuđa

S obzirom na najavu rigorozne 
štednje i racionalizaciju troškova na 
svim državnim razinama – hoće li se 
navedeno stanje odraziti i na refor-
mu pravosuđa – pitao je Ivo Grbić 
(HDZ).

Ministar pravosuđa Ivan Šimono-
vić kazao je da uz smanjivanje mre-
ža sudova i problemi prebukiranosti 
zatvorskog sustava iziskuju određe-
ne investicije ali da neće dopustiti 
da financijski razlozi onemoguće 
reformu pravosuđa.

Ivo Grbić bio je zadovoljan odgo-
vorom.

Splitska obilaznica

Živko Nenadić (HDZ) pitao je 
kada će se intenzivnije nastaviti s 
radovima na izgradnji planiranih 
kolnika koji nedostaju na tzv. split-
skoj obilaznici.

Ministar mora, prometa i infra-
strukture Božidar Kalmeta. Kazao 
je da bi u sljedeće dvije godine spo-
menuti projekt trebao biti dovršen u 
cijelosti. Neke dionice su dovršene, 
dok su neke u fazi pripreme.

Zastupnik je bio zadovoljan odgo-
vorom.

Dobrovoljno služenje vojnog 
roka

Zastupnik Josip Đakić (HDZ) 
uputio je pitanje ministru obrane, 
Branku Vukeliću. Zanimaju ga prvi 
rezultati dobrovoljnog služenja voj-
nog roka koje se od ove jeseni poče-
lo obavljati u Hrvatskoj vojsci.

Ministar Vukelić ocijenio je dobro-
voljno služenje vojnoga roka uspješ-
nim, držeći da se time zaokružuje 
ciklus profesionalizacije naše voj-
ske. Svoj profesionalni rok nedavno 
je započela prva generacija dragovo-

ljaca koji se nalaze u vojarni u Pože-
gi. Dosadašnji rezultati više su nego 
povoljni, zaključio je ministar, najav-
ljujući da će broj dragovoljnih ročni-
ka rasti na 2 tisuće osoba godišnje.

Zastupnik Đakić bio je zadovoljan 
odgovorom, ocjenjujući ujedno da 
će Republika Hrvatska imati najmo-
derniji koncept služenja vojnoga 
roka u ovom dijelu Europe.

Ekonomska stagnacija prijeti 
slavonskim županijama

Zastupnik Boro Grubišić (HDSSB) 
upozorio je na tešku ekonomsku situ-
aciju svih pet županija u Slavoniji. 
Zatražio je od premijera dr.sc. Ive 
Sanadera da obrazloži genezu i razlo-
ge globalne ekonomske krize te 
moguće reflekse na domaće tržište. 
Zanimaju ga ujedno metode i kon-
cepcija izlaska iz sadašnje gospodar-
ske stagnacije u krajevima Republike 
Hrvatske koji su najteže pogođeni 
razvojem događaja. Upozorio je isto-
vremeno i na domaće propuste i kri-
minalne radnje prilikom procesa pri-
vatizacije, spominjući slučaj „HIPO 
banke” i „Bechtela”.

Namjeravamo i dalje ustrajati na 
politici ravnomjernog razvoja Repu-
blike Hrvatske, istaknuo je predsjed-
nik Vlade Republike Hrvatske, dr.
sc. Ivo Sanader. Drugim riječima, 
sve slavonske županije mogu raču-
nati na pomoć i podršku kako bi se 
zajednički savladala teška kriza.

Osvrnuo se zatim na neke važne 
infrastrukturne projekte koji se upra-
vo obavljaju u Slavoniji, ocjenjujući 
da je to najbolja potvrda njegovih 
riječi i ekonomske politike Vlade. 
Neki infrastrukturni projekti možda 
će ići sporije ili će se njihovo dovrše-
nje morati prolongirati, zaključio je 
premijer navodeći u tu kategoriju i 
Pelješki most, te zračnu luku Zagreb.

Zastupnik Grubišić nije bio zado-
voljan odgovorom, ocjenjujući da su 
pojedina ulaganja poput onih u Sibi-
nju problematična, budući da je više 
od 80% gospodarske zone u privat-
nim rukama.
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Privatizacija „Sunčanog 
Hvara”

Zastupnik mr.sc. Marin Jurjević 
(SDP) svoje je pitanje postavio pot-
predsjedniku Vlade, Damiru Polan-
čecu, komentirajući najnovije 
poslovne i kadrovske poteze uprave 
„Sunčanog Hvara”. Smatra da je 
postojeći koncept privatizacije poka-
zao svoje slabe strane, jer se vidi da 
strani partner nije osigurao dogovo-
rena sredstva za ulaganje i razvoj. 
Imajući na umu nedavno najavljene 
otkaze radnicima „Sunčanog Hva-
ra”, zastupnika Jurjevića zanima 
kakvi su odnosi između hrvatske 
Vlade i poslovodstva grupe „Orco”. 
Mogu li promašaji na tom polju 
dovesti do određenih konzekvenci 
unutar Vlade, zapitao je zastupnik 
Jurjević.

Potpredsjednik Polančec osvrnuo 
se uvodno na dosadašnji tijek priva-
tizacije, te gospodarski potencijal i 
reference tvrtke „Orco”. Izvršena je 
značajna dokapitalizacija u iznosu 
od 200 milijuna kuna, a broj zapo-
slenih popeo se sa 310 na 430 osoba. 
U ovom trenutku, izgleda da tvrtka 
ima problema s likvidnošću, a poten-
cijalna rješenja bit će tražena zajed-
nički i u partnerskom suglasju, 
uključujući i dodjelu 25% dionica za 
grad Hvar. Pri eventualnom zbrinja-
vanju viška zaposlenika, obavljaju 
se konzultacije sa sindikatima, a 
ponude se odnose samo na onaj dio 
osoblja koje je vrlo blizu mirovini, 
zaključio je Damir Polančec.

Zastupnik Jurjević nije bio zado-
voljan odgovorom, budući da nije 
rečeno je li Vlada još uvijek ravno-

pravan partner, ili je većinski vla-
snik postala grupa „Orco”.

Bolji i sigurniji prijevoz 
jadranskih brodara

Rezimirajući dosadašnje efekte i 
rezultate uvođenja koncesija i tržiš-
nog pristupa u obavljanje javnog 
brodskog prometa, zastupnica 
Nevenka Marinović (HDZ) svoje 
je pitanje uputila ministru mora, 
prometa i infrastrukture, Božidaru 
Kalmeti. Pitanje glasi: „Kada će se 
raspisati natječaj za dodjelu konce-
sija na trajektnim, ali i klasičnim, 
brodskim linijama”?

Ministar Božidar Kalmeta ista-
knuo je da Vlada ovih dana namjera-
va donijeti odluku o određivanju 
državnih linija u javnom i linijskom 
obalnom prijevozu. Nakon toga bit 
će raspisan i natječaj za koncesioni-
ranje tih trajektnih pravaca, zaklju-
čio je ministar. Dodao je da bi bro-
dari koji su pobijedili na natječajima 
mogli započeti plovidbu po navede-
nim uvjetima negdje u rujnu slijede-
će godine.

Zastupnica Marinović bila je 
zadovoljna odgovorom, ocjenjujući 
da će se poboljšanje linijskog prije-
voza pozitivno reflektirati i na stan-
dard stanovništva na jadranskim 
otocima.

Pomoć starijim i nemoćnim 
osobama u gradu Ploče

Zastupnica  mr.sc .  Tatjana 
Šimac-Bonačić (SDP) svoje je pita-
nje uputila potpredsjednici Vlade i 
ministrici Ministarstva obitelji, bra-

nitelja i međugeneracijske solidar-
nosti Jadranki Kosor. Uvodno je 
podsjetila na pozitivne efekte pro-
grama „Pomoć u kući,” kojim grad 
Ploče pomaže starijim i nemoćnim 
osobama. Zabrinuta je zbog činjeni-
ce da nadležno ministarstvo nije 
podržalo takvu inicijativu pa ju zani-
maju razlozi i obrazloženja postup-
ka kojega je ocijenila diskriminira-
jućima.

Potpredsjednica Vlade i ministri-
ca Jadranka Kosor intonaciju i 
formulaciju pitanja ocijenila je kraj-
nje zlonamjernim. Upozorila je da 
nitko od starijih osoba u Pločama 
nije diskriminiran, budući da nad-
ležno Ministarstvo redovito podupi-
re i ohrabruje realizaciju takvih pro-
jekata.

Najavila je detaljniji pisani odgo-
vor, a do zastoja je vjerojatno došlo 
zbog toga što je zahtjev upućen 
nakon isteka vremenskog roka za 
provedbu natječaja. To je jedina isti-
na, a grad Ploče može računati na 
našu podršku. Postoje zakonom 
utvrđeni uvjeti da, kao i ostali kandi-
dati, pravovremeno podnesu zahtjev, 
zaključila je potpredsjednica Kosor.

Zastupnica Tatjana Šimac-Bona-
čić ponovila je svoje navode, ocje-
njujući da su prilikom donošenja 
odluke u Ministarstvu obitelji, bra-
nitelja i međugeneracijske solidar-
nosti, utjecali i kriteriji političke 
podobnosti.

Predsjedavajući je zatim zahvalio 
svim zastupnicima i članovima Vla-
de Republike Hrvatske na sudjelo-
vanju, te zaključio „Aktualno prije-
podne”.

J.Š; M.Ko; Đ.K; S.Š; I.Č; V.Ž.
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REVIZIJA

Na 7. sjednici Sabor je nakon 
rasprave u trećem čitanju izmije-
nio Zakon o reviziji, u potpunosti 
ga uskladivši s aktualnim europ-
skim propisima. Naime, zakonski 
prijedlog bio je na dnevnom redu 
u lipnju 2008. godine, ali zbog 
brojnih amandmana koje je Vlada 
podnijela nakon zaključenja 
rasprave poslan je u treće čitanje. 
Kako je naglašeno u raspravi pro-
vedenoj 19. studenoga, primjena 
noveliranog Zakona trebala bi pri-
donijeti vraćanju povjerenja u 
instituciju revizije, jačanju konku-
rencije i smanjenju cijena revizor-
skih usluga.

O PRIJEDLOGU
Zdravko Marić, državni tajnik u 

Ministarstvu financija, podsjetio je 
uvodno na razloge zbog kojih se ide 
na izmjenu postojećeg Zakona (pot-
puno usklađivanje s pravnom steče-
vinom EU, odnosno s Osmom direk-
tivom Europskog parlamenta i Vije-
ća iz 2006. o zakonom propisanim 
revizijama godišnjih financijskih 
izvješća i konsolidiranih financij-
skih izvješća.

Radi provođenja javnog nadzora 
nad revizorskom strukom osniva se 
Odbor za javni nadzor revizije. Čla-
nove tog tijela (7) predlagao bi mini-
star financija a imenovala i razrješa-
vala Vlada. Novina su i odredbe koje 
omogućavaju stranim revizorima 
obavljanje revizije na području Repu-
blike Hrvatske (od dana prijama u 
EU). Predlaže se i ukidanje tarife 

revizorskih usluga, radi poštivanja 
načela slobodne tržišne utakmice, 
uvođenje obveze revizorskim društvi-
ma i samostalnim revizorima da izra-
đuju i objavljuju izvješća o transpa-
rentnosti, zamjena ili rotacija ovlašte-
nog revizora, itd. Predviđa se i sma-
njenje broja članova Upravnog vijeća 
revizorske Komore (s 11 na 7) te uki-
danje regionalnog pariteta. Prema 
predloženom, članovi skupštine 
Komore bili bi ovlašteni revizori kao 
stručne osobe, a ne revizorska društva 
i samostalni revizori, kao dosad.

Nakon prve faze zakonodavnog 
postupka predlagatelj je, na sugesti-
ju Europske komisije, proširio 
zakonski tekst novim poglavljem o 
međunarodnoj suradnji. Njime se 
uređuje suradnja Odbora za javni 
nadzor revizije s nadležnim tijelima 
država članica te trećih zemalja.

Donošenje predloženog Zakona 
jedan je od preduvjeta za zatvaranje 
pregovaračkog poglavlja 6. – Pravo 
trgovačkih društava, napominje 
Marić. Predlaže se, stoga, da on stu-
pi na snagu osmog dana od objave u 
„Narodnim novinama”, a odredbe 
koje uređuju poslovanje revizora iz 
država članica EU danom prijama 
Republike Hrvatske u EU.

RADNA TIJELA
Prije rasprave na plenarnoj sjedni-

ci ponuđeni zakonski prijedlog raz-
motrila su i poduprla nadležna radna 
tijela.

Matičnom Odboru za financije i 
državni proračun dostavljen je i 

pisani prijedlog Hrvatske revizorske 
Komore kojim se traži odgoda ukida-
nja Tarife revizorskih usluga do puno-
pravnog ulaska Hrvatske u EU. Pred-
laže se i sniženje najnižih cijena revi-
zorskih usluga za male, srednje velike 
i velike poduzetnike. Članovi Odbora 
nisu podržali taj amandman, već su se 
založili za uvođenje naknade za obav-
ljenu reviziju, kako bi se osiguralo da 
cijenu tih usluga određuje tržište.

Odbor za europske integracije 
je utvrdio da je Konačni prijedlog 
zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o reviziji usklađen s prav-
nom stečevinom EU te da ispunjava 
obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i 
pridruživanju.

RASPRAVA

Precizirati mjere osiguranja

Klub zastupnika HNS-a će podu-
prijeti predloženi Zakon, ali upozo-
rava na neke nepreciznosti u ponu-
đenom tekstu koje izazivaju nedou-
mice, izjavio je Goran Beus 
Richembergh (HNS). Primjerice, u 
Zakonu stoji da kandidat za ovlašte-
nog revizora mora imati dobar ugled. 
Za pretpostaviti je da to podrazumi-
jeva neosuđivanost za kaznena djela 
protiv sigurnosti platnog prometa i 
poslovanja. Budući da će reviziju u 
Hrvatskoj ubuduće moći obavljati i 
strani državljani, trebalo je predvi-
djeti i rješenje za takve slučajeve 
(zakonodavstva u njihovim država-
ma zacijelo se razlikuju od našeg).

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REVIZIJI – treće 
čitanje
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Prikaz rasprave
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Predlagatelj nije precizirao ni koje 

se sve mjere osiguranja moraju 
poduzeti kod obavljanja revizije 
povezanih društava, daljnja je 
zamjerka haenesovaca. Mišljenja su 
da bi bilo najbolje da se Izvješće o 
transparentnosti, koje revizori 
sastavljaju prilikom obavljanja revi-
zije društava od javnog interesa, 
objavljuje na Internet – stranici 
Hrvatske revizorske Komore. Nedo-
umice izaziva i odredba koja propi-
suje da ovlašteni revizor dvije godi-
ne nakon prestanka bavljenja revi-
zorskim poslovima ne smije postati 
član upravljačke strukture kod revi-
diranog društva od javnog interesa 
čija je izvješća potpisao. Zastupnika 
je zanimalo smatra li se nadzorni 
odbor tvrtke upravljačkom struktu-
rom i je li u sukobu interesa osoba 
koja je radila kod revizora, ali nije 
osobno potpisala izvješće.

Pozdravlja osnivanje Odbora za 
javni nadzor revizije, ali smatra da 
bi članove tog tijela trebao predlaga-
ti, pa i imenovati Sabor ili njegovo 
nadležno tijelo, a ne Vlada. Spome-
nimo i njegovo upozorenje da je 
predviđen prekratak rok (90 dana) 
za donošenje podzakonskih akata 
potrebnih da bi nadzorno tijelo pro-
funkcioniralo.

Odgoditi ukidanje tarife 
revizorskih usluga

Nadica Jelaš je najavila da će 
Klub zastupnika SDP-a podržati 
donošenje Zakona, uz određene 
primjedbe. Među ostalim, zalažu 
se za dopunu uvjeta kojima mora 
udovoljavati kandidat za stjecanje 
certifikata ovlaštenog revizora. 
Mišljenja su da bi trebao imati 
visoku stručnu spremu ekonom-
skog usmjerenja, a strani državlja-
ni morali bi poznavati hrvatski 
jezik. Ni esdepeovci se ne slažu s 

tim da članove Odbora za javni 
nadzor predlaže ministar financija, 
a imenuje i razrješava Vlada (i 
dosad je javni nadzor nad revizor-
skom strukom bio u nadležnosti 
Ministarstva financija).

Prijedlog za ukidanje tarife revi-
zorskih usluga izazvao je burne 
reakcije na terenu jer se time otva-
ra prostor za nelojalnu konkurenci-
ju i obezvređivanje revizorskog 
rada, napominje zastupnica. Po 
mišljenju struke tarifu ne bi trebalo 
ukidati tako dugo dok Hrvatska ne 
uđe u EU, a u međuvremenu Hrvat-
ska revizorska komora predlaže 
smanjenje najnižih cijena revizor-
skih usluga za male, srednje i veli-
ke poduzetnike.

Pod krinkom manje bitnih zakon-
skih promjena smanjuje se broj čla-
nova Skupštine revizorske Komore 
(sa 9 na 5) i Upravnog vijeća te insti-
tucije (s 11 na 7), negodovala je. 
Istodobno se ukida regionalna zastu-
pljenost članova Upravnog vijeća, 
uz davanje prednosti predstavnicima 
velikih revizorskih tvrtki (ta je 
odredba dvostruko diskriminatorna 
jer favorizira Zagreb gdje se i nalaze 
sve velike revizorske kuće).

Uz obvezu sastavljanja izvješća o 
transparentnosti, neovisnost ovlašte-
nog revizora od revidiranog subjek-
ta zakonodavac nastoji pojačati s još 
dva dodatna „osigurača”, napominje 
zastupnica. Prvi je obavezna zamje-
na, odnosno rotacija ovlaštenih revi-
zora (revizorsko izvješće kod istog 
subjekta mogu potpisivati najviše 7 
godina uzastopno), a drugi odredbi o 
sprječavanju sukoba interesa. Zašto 
se svi ti mehanizmi ne bi počeli pri-
mjenjivati odmah, a ne tek nakon 
ulaska Hrvatske u EU – pita zastu-
pnica. Zar i mi sami ne želimo već 
danas transparentnu i neovisnu revi-
ziju, bez obzira na to što to od nas 
traži i Europa?

Spriječiti sukob interesa

Klub zastupnika HDZ-a će glaso-
vati za predložene izmjene, najavio 
je dr.sc. Goran Marić. Riječ je, nai-
me, o vrlo kvalitetnom zakonskom 
okviru koji omogućuje povratak 
povjerenja u instituciju revizije, reha-
bilitaciju struke u obavljanju revizij-
ske usluge, jačanje konkurencije i 
smanjenje cijena revizorskih usluga. 
Njegova primjena bi trebala pridoni-
jeti izradi vjerodostojnijih i kvalitet-
nijih financijskih izvješća. Zastupnici 
HDZ-a smatraju opravdanim ukida-
nje tarife revizorskih usluga, ne samo 
radi usklađivanja s pravnom stečevi-
nom EU, nego i radi poštivanja nače-
la slobodne tržišne utakmice. Zako-
nom su određeni i uvjeti koje moraju 
ispunjavati ovlašteni revizori koji 
obavljaju provjeru kvalitete rada 
revizora (među ostalim, moraju imati 
petogodišnje iskustvo na poslovima 
revizije). Predviđeno je da ih imenuje 
Upravno vijeće revizorske Komore, 
uz prethodnu suglasnost Odbora za 
nadzor revizije, čime se onemoguću-
je sukob interesa između ovlaštenih 
revizora i revidiranih subjekata. Za 
provedbu Zakona planira se izdvojiti 
milijun proračunskih kuna na godiš-
njoj razini, a novac za provedbu pro-
vjere kvalitete osigurat će Hrvatska 
revizorska komora, napominje zastu-
pnik.

U pojedinačnoj raspravi su sudje-
lovali:  mr.sc.  Vesna Buterin 
(HDZ), Emil Tomljanović (HDZ), 
mr.sc. Davor Huška (HDZ), Kre-
šimir Gulić (HDZ) i Željko Turk 
(HDZ).

U nastavku sjednice, 21. stude-
noga, glasovalo se o Konačnom 
prijedlogu zakona. Novelirani 
Zakon o reviziji izglasan je veći-
nom zastupničkih glasova (101 
„za” i 4 „suzdržana”).

M.Ko.
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ZAŠTITA PRIRODE

Na 7. sjednici Sabor je – hitnim 
postupkom – novelirao Zakon o 
zaštiti prirode, radi dodatnog 
usklađivanja s europskim stan-
dardima te sa, u međuvremenu 
donesenim, propisima (zakoni o 
prostornom uređenju i gradnji, o 
zaštiti okoliša, o šumama, Prekr-
šajni zakon i dr.). Bitna je novina 
prenošenje dijela poslova zaštite 
prirode s državnih na županijske 
urede, što bi, po mišljenju opor-
be, moglo uzrokovati nemale pro-
bleme. Naime, dobar dio novoo-
snovanih županijskih ustanova 
još nije kadrovski ekipiran, a 
nedostaju im i sredstva, tako da 
će biti potrebno sufinanciranje 
države.

Rasprava i izjašnjavanje o pred-
loženom Zakonu provedeni su 21. 
studenoga.

O PRIJEDLOGU
Obrazlažući zakonski prijedlog 

ministar kulture mr.sc. Božo Bišku-
pić podsjetio je na to da je postojeći 
Zakon iz 2005. usklađen s međuna-
rodnim ugovorima čija je strana 
Republika Hrvatska, te s Konvenci-
jom o biološkoj raznolikosti, direkti-
vama, uredbama i protokolima EU. 
Predloženim izmjenama dodatno ga 
se usklađuje s Uredbom Vijeća Euro-
pe o zaštiti vrsta divlje faune i flore, 
poglavito s odredbama koje se odno-
se na prekogranični promet i trgovi-
nu zaštićenim divljim svojtama, 
Direktivom o očuvanju prirodnih 
staništa i divlje faune i flore te sa, u 
međuvremenu donesenim, zakonima 
(o prostornom uređenju i gradnji, o 

zaštiti okoliša, o šumama, o koncesi-
jama, Prekršajnim zakonom, i dr.).

Nadležnost za obavljanje poslova 
zaštite prirode prenosi se s ureda 
državne uprave u županijama na 
njihova upravna tijela, što je znača-
jan doprinos daljnjoj decentralizaci-
ji poslova u ovoj oblasti, naglašava 
Biškupić. Dodatno se uređuje postu-
pak provedbe ocjene prihvatljivosti 
zahvata na zaštićenim područjima 
te utvrđuje način izrade i donošenja 
programa zaštite šumskih ekoloških 
sustava za ona u kojima nije dopu-
šteno gospodarsko korištenje pri-
rodnih dobara. Obveza naknade šte-
te ograničava se samo na štete koje 
prouzroče životinje u kategoriji 
stroge zaštite (rok za prijavu štete 
koju velike zvijeri počine na doma-
ćim životinjama skraćuje se na tri 
dana).

Za provedbu Zakona neće biti 
potrebno osigurati dodatna sredstva 
u Državnom proračunu, tvrdi mini-
star. Naime, novac za tu namjenu 
namaknut će se iz budžeta Ministar-
stva kulture, a dijelom i Ministarstva 
zaštite okoliša.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podu-

pro je hitno donošenje Zakona, uz 
primjedbe pravno-tehničke naravi 
na članke 33, 35, 58. i 59. Spomeni-
mo i njegovu sugestiju da se poveća 
predviđena kazna u članku 62. za 
osobe koje uđu u zaštićeno područje 
bez ulaznice, odlažu otpatke na mje-
stu koje nije predviđeno za to ili se 
kupaju izvan mjesta koja je odredila 
javna ustanova.

Odbor za zaštitu okoliša i Odbor 
za prostorno uređenje i graditelj-
stvo razmotrili su i podržali predlo-
ženi Zakon na zajedničkoj sjednici. 
Pozdravljaju daljnju decentralizaci-
ju poslova u području zaštite priro-
de, ali s tim u svezi upozoravaju na 
potrebu osiguranja sredstava i struč-
nih kadrova županijama. Sudionici u 
raspravi izrazili su zadovoljstvo i 
uvođenjem novih prekršajnih odred-
bi odnosno novčanih kazni za prav-
ne i fizičke osobe koje krše zakon-
ske odredbe (prema predloženom, 
nadzornici u zaštićenim područjima 
imali bi veće ovlasti).

U Izvješću Odbora za europske 
integracije stoji da je Konačni pri-
jedlog zakona o izmjenama i dopu-
nama Zakona o zaštiti prirode uskla-
đen s pravnom stečevinom EU te da 
ispunjava obveze iz Sporazuma o 
stabilizaciji i pridruživanju.

RASPRAVA
Nakon uvodnog izlaganja ministra 

kulture, govorila je dr.sc. Mirela 
Holly. Najavila je da će Klub zastu-
pnika SDP-a podržati predloženi 
Zakon, iako se protivi hitnoj proce-
duri. Kako reče, njene stranačke 
kolege se zalažu za reformu neučin-
kovitog, rastrošnog i staromodnog 
sustava upravljanja zaštićenim 
područjima prirode, poglavito nacio-
nalnim i parkovima prirode. Predla-
žu da se osnuje jedinstveno ministar-
stvo koje bi skrbilo o očuvanju pri-
rodnih vrijednosti i vodilo upravne 
poslove, dok bi stručne poslove 
obavljale agencije, zavodi i javne 
ustanove. Gdje god je to moguće 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
ZAŠTITI PRIRODE

Djelotvornije upravljanje zaštićenim 
područjima
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valja razdvojiti javnu funkciju uprav-
ljanja prirodnim dobrima od tržišnih 
i komercijalnih aktivnosti javnih 
institucija, napominje zastupnica.

Upravljanje razdvojiti od 
komercijalnih aktivnosti

Esdepeovci zamjeraju predlagate-
lju da je u nekim segmentima preli-
beralan (primjerice, omogućava rea-
lizaciju neekoloških projekata u 
okviru ekološke mreže). Nije im 
jasno ni zbog čega se omogućava 
uvođenje stranih divljih sorti u pri-
rodu, s obzirom na to da su dosadaš-
nji slučajevi uvođenja autohtonih 
vrsta uglavnom loše završili za rav-
notežu eko sustava. Mišljenja su da 
bi ekološki značajno područje 
Europske unije NATURA 2000, kao 
i način upravljanja tim područjem 
trebao utvrđivati Sabor, a ne Vlada. 
Spomenimo i njihov prigovor da 
zakonske odredbe nisu u potpunosti 
usklađene s Prekršajnim zakonom.

Osim prirodnih ljepota Hrvatsku 
karakterizira i veliko bogatstvo bilj-
nih i životinjskih svojti, minerala, 
sirovina i fosila te raznolikost ekološ-
kih sustava, podsjeća Nevenka Mari-
nović, glasnogovornica Kluba zastu-
pnika HDZ-a. Gotovo 12 posto 
kopnenog teritorija su zaštićena 
područja – nacionalni i parkovi priro-
de, posebni rezervati, park-šume, spo-
menici parkovne arhitekture te zna-
čajni krajobrazi. U proteklih sedam 
godina zaštita prirode postala je inte-
gralna djelatnost, a korištenje prirod-
nih dobara u velikoj je mjeri usklađe-
no s održivim razvojem, naglašava 
zastupnica. Bez obzira na značajan 
pomak u zakonodavstvu i jačanju 
institucija u tom segmentu, još ima 
puno prostora za poboljšanje zaštite i 
upravljanja velikim bogatstvom bio-
loške i krajobrazne raznolikosti (to je 
ogroman razvojni potencijal Republi-
ke Hrvatske). Klub zastupnika HDZ-a 
će poduprijeti predloženi Zakon, jer i 
on pridonosi tome da ovaj prekrasan 
prostor Lijepe naše ostane „nepregle-
dan niz bisera prirodnih ljepota.”

Najveći problem bespravna 
eksploatacija mineralnih 
sirovina

Na početku svog izlaganja, u ime 
Kluba zastupnika HNS-a, Željko 
Vincelj je izrazio mišljenje da bi 
provedba Zakona o zaštiti prirode 
trebala biti u ingerenciji Ministar-
stva zaštite okoliša, a ne Ministar-
stva kulture. Napomenuo je da se 
podaci o zaštićenim područjima 
razlikuju od dokumenta do doku-
menta te da dio njih proglašava 
Sabor, dio Vlada RH a dio županij-
ske skupštine. Podsjetio je na to da 
su neka područja tijekom vremena 
izgubila vrijednosti zbog kojih su 
zaštićena, te da za dio njih nisu defi-
nirane precizne granice. Na smanje-
nje površina zaštićenih područja 
utjecat će i industrijski razvoj, turi-
zam i stambena izgradnja, prognozi-
ra zastupnik.

Predloženim se, među ostalim, 
mijenja i nadležnost vođenja postup-
ka za odobrenje planiranih zahvata 
na tim područjima. Spuštanje odre-
đenih poslova na regionalnu razinu 
moglo bi uzrokovati velike proble-
me u zaštiti prirode, upozorava Vin-
celj. Naime, dobar dio novoosnova-
nih županijskih ustanova nije ni 
kadrovski, a kamoli financijski u 
mogućnosti preuzeti tako velik i 
odgovoran posao bez pomoći držav-
nog proračuna. Najveći problem su 
bespravno iskapanje, odnosno 
eksploatacija mineralnih sirovina, te 
bespravna gradnja upravo na područ-
jima gdje se zakonom štiti priroda. 
Prema kaznenom zakonu eksploata-
cija mineralne sirovine bez koncesi-
je je kazneno djelo za koje je predvi-
đena novčana ili zatvorska kazna 
(do tri godine, a ako je djelo poči-
njeno u posebno zaštićenom područ-
ju do 8 godina). Nažalost, posljednje 
tri godine nije donesena ni jedna 
presuda sa zatvorskom kaznom za 
nelegalnu eksploataciju mineralnih 
sirovina.

U pojedinačnoj raspravi su sudje-
lovali: Borislav Matković (HDZ), 

Stjepan Kundić (HDZ), Anton 
Mance (HDZ), Krešimir Gulić 
(HDZ), dr.sc. Dragutin Bodakoš 
(SDP), Vlatko Podnar (SDP), Ivi-
ca Pančić (SDP) i Ingrid Antiče-
vić-Marinović (SDP).

Riječ predlagatelja

Uslijedio je završni osvrt pred-
stavnika predlagatelja, Zorana 
Šikića, državnog tajnika u Mini-
starstvu kulture. Pojasnivši razloge 
hitne zakonodavne procedure 
(usklađivanje s već donesenim 
zakonima) napomenuo je da Hrvat-
ska nije jedina zemlja u svijetu u 
kojoj je područje zaštite prirode 
izvan sektora zaštite okoliša. Nai-
me, u ingerenciji je Ministarstva 
kulture koje, osim dugogodišnjeg 
iskustva u očuvanju kulturne bašti-
ne, jedino u svom djelokrugu ima 
isključivo segment zaštite. Uosta-
lom, danas je prihvaćen model inte-
gralne zaštite, naglašava Šikić. Spo-
menuo je i to da u sektoru zaštite 
prirode (40 institucija, 8 nacional-
nih i 11 parkova prirode, Državni 
zavod za zaštitu prirode i 20 župa-
nijskih ustanova) danas radi oko 
600 osoba, što je u europskom pro-
sjeku. U svakom slučaju želimo 
izbjeći centralizaciju, što podržava 
struka, ali i javnost. Upravljanje 
zaštićenim prirodnim dobrima u 
Hrvatskoj Europska komisija je oci-
jenila odličnim, uz preporuku da 
jačamo kapacitete na regionalnoj i 
lokalnoj razini (Zakon to omoguću-
je). Njegova primjena bi nam treba-
la pomoći da u sljedećih nekoliko 
godina izgradimo jedan od najboljih 
sustava zaštite prirode u Europi, to 
više što smo prvi put osnovali i 
zasebnu Upravu za inspekcijske 
poslove u toj oblasti, zaključio je.

U nastavku sjednice, 21. stude-
noga, glasovalo se o Konačnom 
prijedlogu zakona. Ishod – noveli-
rani Zakon o zaštiti prirode done-
sen je većinom zastupničkih glaso-
va (101 „za” i 5 „suzdržanih”).

M.Ko.
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BIOLOŠKA I KRAJOBRAZNA RAZNOLIKOST RH

O Prijedlogu revizije Strategije i 
Akcijskog plana zaštite biološke i 
krajobrazne raznolikosti RH te o 
Izvješću o stanju prirode i zaštite 
prirode u Republici Hrvatskoj, za 
razdoblje od 2000. do 2007. godine, 
vođena je objedinjena rasprava na 7. 
sjednici Hrvatskoga sabora 28. stu-
denoga 2008. godine. Istog dana 
uslijedilo je glasovanje.

Izvješće daje cjelovit prikaz aktiv-
nosti vezanih uz zaštitu biološke i 
krajobrazne raznolikosti za razdo-
blje 2000. do 2007. godine, te uka-
zuje na stupanj realizacije akcijskih 
planova utvrđenih Strategijom iz 
1999. godine.

Strategija i akcijski plan zaštite 
biološke i krajobrazne raznolikosti 
Republike Hrvatske je temeljni 
dokument zaštite prirode koji odre-
đuje dugoročne ciljeve i smjernice 
očuvanja biološke i krajobrazne 
raznolikosti i zaštićenih prirodnih 
vrijednosti.

O PRIJEDLOGU
U prikazu predmetnih akata poslu-

žili smo se izlaganjem predstavnika 
predlagatelja, Zorana Šikića, držav-
nog tajnika u Ministarstvu kulture. 
Istaknuo je da se za potrebe ostvari-
vanja Strategije i akcijskog plana 
zaštite biološke i krajobrazne raznoli-
kosti RH te drugih dokumenata koji-
ma se uređuju pojedina područja 
zaštite prirode, izrađuje Izvješće o 
stanju prirode i zaštite prirode u 
Republici Hrvatskoj, za petogodišnje 
razdoblje. Budući da prijedlog izvje-

šća o stanju prirode izrađuje Državni 
zavod za zaštitu prirode, koji je osno-
van tek 2003. godine, ovo Izvješće 
obuhvaća sedmogodišnje razdoblje.

Izvješće je strukturirano u četiri 
velika poglavlja: Pregled stanja bio-
loške i krajobrazne raznolikosti, kori-
štenje prirodnih dobara i zahvati u 
prirodi, zakonodavni, institucionalni 
okvir i financiranje zaštite prirode te 
društveni aspekt zaštite prirode.

Iskorak na planu 
zakonodavstva

U sedmogodišnjem razdoblju 
napravljen je najveći pomak u 
području zakonodavstva. Usvajanjem 
zakonodavnog okvira iz područja 
zaštite prirode stvoreni su temelji za 
aktivnu zaštitu krajobraza.

Staništa Republike Hrvatske prvi 
put su klasificirana i kartirana. Div-
lje svojte tijekom sedmogodišnjeg 
razdoblja djelomično su inventarizi-
rane. U Republici Hrvatskoj poznato 
je 38 tisuća divljih svojti. Tijekom 
zadnjih pet godina u Hrvatskoj je 
registrirano 199 novih kopnenih 
beskralježnjaka, 205 svojti slatko-
vodnih beskralježnjaka, te 20 svojti 
morskih beskralježnjaka.

Invazivne svojte jedan su od naj-
većih prepoznatih uzroka ugroženo-
sti biološke raznolikosti u svijetu. U 
Hrvatskoj je najveći problem širenje 
stranih invazivnih vrsta algi te inva-
zivne biljne svojte među kojima je 
najpoznatija ambrozija.

U periodu od 2000. do 2007. godi-
ne proglašena su 33 nova zaštićena 

područja, doneseni su planovi uprav-
ljanja za 4 nacionalna parka i 1 park 
prirode, proglašena je ekološka mre-
ža Republike Hrvatske te uspostav-
ljen sustavni proces inventarizacije 
sastavnica biološke raznolikosti.

Zaštita prirode financira se uglav-
nom iz Državnog proračuna i to u 
prosjeku 0,07% iz ukupnog proraču-
na Republike Hrvatske. U posljed-
njih 5 godina znatno se povećao i 
broj projekata zaštite prirode koji se 
financiraju iz međunarodnih fondo-
va, pogotovo fondova Europske uni-
je. Tako je provedeno ili su u pro-
vedbi 64 međunarodna projekta. No, 
da bi se isfinancirali svi akcijski pla-
novi trebaju se koristiti i drugi izvo-
ri, npr. sredstva dobivena obavlja-
njem uslužnih djelatnosti nacional-
nih parkova, parkova prirode i jav-
nih ustanova za zaštitu prirode koja 
u određenom postotku trebaju biti 
namijenjena za unapređenje zaštite 
prirode u Hrvatskoj.

Naglašen je utjecaj prometa na 
sastavnice biološke raznolikosti jer 
izgradnja prometnica uzrokuje fra-
gmentiranje staništa velikih zvijeri. 
Stoga se prišlo izgradnji 9 zelenih 
mostova za divlje životinje.

U Izvješću je posebna pozornost 
pridana problematici genetski modi-
ficiranih organizama (GMO). Iako ne 
postoji sustavno obrazovanje i infor-
miranje o zaštiti prirode, zamjetan je 
napredak u tom području, kao i u 
sudjelovanju javnosti u odlučivanju o 
pitanjima važnim za zaštitu prirode.

Temeljem Izvješća pristupilo se 
izradi Strategije i akcijskog plana 

PRIJEDLOG REVIZIJE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA ZAŠTITE BIOLOŠKE I 
KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI REPUBLIKE HRVATSKE; IZVJEŠĆE O STANJU PRIRODE I 
ZAŠTITE PRIRODE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 2000. DO 2007. GODINE
Podnositelj: Vlada Republike Hrvatske

Nova strategija zaštite biološke i 
krajobrazne raznolikosti
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zaštite biološke i krajobrazne razno-
likosti RH, rekao je Šikić. Obveza 
izrade Strategije u svijetlu pristupa-
nja Hrvatske EU predviđena je Naci-
onalnim programom za pristupanje 
RH EU za 2008. godinu. Ta strategi-
ja je u formalnom i sadržajnom smi-
slu potpuno novi dokument.

Razmatranjem postojećeg stanja, 
utvrđeno je da Hrvatska i nadalje 
ima veliko prirodno bogatstvo te 
vrlo visoki stupanj očuvanosti bio-
loške krajobrazne raznolikosti, ali s 
prisutnim trendom gubitka zbog pre-
komjernog iskorištavanja prirodnih 
dobara, urbanizacije prostora, unosa 
stranih vrsta u ekološke sustave te 
globalnih klimatskih promjena.

Predstavnik predlagatelja je ista-
knuo da je donošenjem Uredbe o 
proglašenju ekološke mreže utvrđe-
na mreža ekološki značajnih područ-
ja za očuvanje stanišnih tipova i 
ugroženih vrsta u Hrvatskoj. Ona je 
odraz biološke raznolikosti Hrvatske 
i kao takva obuhvaća 47% kopnenog 
i 39% morskog dijela Hrvatske, što 
je iznimno veliko područje.

RADNA TIJELA
Odbor za poljoprivredu, ribar-

stvo i ruralni razvoj jednoglasno je 
odlučio predložiti Saboru prihvaća-
nje Prijedloga Strategije i akcijskog 
plana zaštite biološke i krajobrazne 
raznolikosti Republike Hrvatske, 
kao i Izvješća o stanju prirode i 
zaštiti prirode u Republici Hrvat-
skoj, za razdoblje od 2000. do 2007. 
godine. Članovi Odbora za zaštitu 
okoliša u raspravi na Odboru pohva-
lili su Prijedlog Strategije, te predla-
žu Saboru njeno donošenje uz pri-
hvaćanje dva amandmana Odbora. 
Također, jednoglasno predlažu 
Saboru donošenje Izvješća.

AMANDMANI VLADE 
REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske podni-
jela je dva amandmana na tekst Pri-
jedloga revizije Strategije i akcij-

skog plana zaštite biološke i krajo-
brazne raznolikosti Republike 
Hrvatske. Prvi amandman odnosi se 
na brisanje riječi „revizija” u nazivu 
i u cijelom tekstu Prijedloga revizije 
Strategije i akcijskog plana. Drugi 
amandman odnosi se na novo 
Poglavlje 13. Završne odrednice, 
kojim se predlaže da donošenjem 
Strategije prestaje važiti Strategija i 
akcijski plan zaštite biološke i kraj-
obrazne raznolikosti Republike 
Hrvatske iz 1999. godine.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi predstavnika 

predlagatelja, državnog tajnika u 
Ministarstvu kulture Zorana Šiki-
ća, izvješće Odbora za prostorno 
uređenje i graditeljstvo podnio je 
Jerko Rošin, predsjednik Odbora. 
Odbor jednoglasno predlaže Hrvat-
skome saboru donošenje Izvješća o 
stanju prirode i zaštite prirode.

Suzdržano glede nove strategije

U ime Kluba zastupnika SDP-a 
govorila je Mirela Holy. Klub će 
biti suzdržan glede donošenja Stra-
tegije i akcijskog plana zaštite bio-
loške i krajobrazne raznolikosti RH. 
Naime, uvjereni su da većina akcij-
skih planova iz Strategije neće biti 
realizirana, a jedan od razloga je taj 
što oni nisu dovoljno specificirani, 
na nekim mjestima čak su na istoj 
razini kao i strateške smjernice.

Klub će podržati donošenje Izvje-
šća, ocjenjuju ga korektnim i real-
nim. Upozoravaju da glavna zaslu-
ga za još uvijek zadovoljavajuću 
razinu biološke raznolikosti u Hrvat-
skoj ne pripada osmišljenim ekološ-
kim projektima, već slabom gospo-
darskom i industrijskom razvoju 
Hrvatske. Holy se osvrnula na Stra-
tegiju iz 1999. godine te ustvrdila 
da većina akcijskih planova nije 
realizirana.

Klub zastupnika HDZ-a prihvatit 
će predloženu Strategiju i akcijski 
plan, rekao je Ivan Šantek u ime Klu-

ba, naglasivši da su prioriteti u nared-
nom razdoblju vezani uz proces pri-
stupanja RH EU. U nastavku, u ime 
Kluba Anton Mance rekao je da će 
Klub podržati i Izvješće, koje utvrđuje 
da Hrvatska i dalje ima veliko očuva-
no prirodno bogatstvo i raznolikost.

U ime Kluba zastupnika HSS-a 
govorila je Marijana Petir. Klub će 
podržati predmetno Izvješće i Strate-
giju te akcijski plan. Ocjenjuju da su 
ti dokumenti korektno i realno izra-
đeni. „Naravno da ne možemo biti u 
potpunosti zadovoljni onim što je 
učinjeno,jer pokazatelji govore da je 
50% planova realizirano”. Klub se 
zalaže za što skorije donošenje pro-
stornih planova zaštićenih područja.

Potrebno definirati izvore 
financiranja

U ime Kluba zastupnika HNS-a 
govorio je Željko Vincelj. „Hrvatska je 
zasigurno jedna od bogatijih zemalja u 
Europi po biološkim i krajobraznim vri-
jednostima, ali je također svima jasno 
da se još nismo kao društvo jasno odre-
dili prema čvrstoj zaštiti naših prirodnih 
vrijednosti”. Napominje da je financira-
nje jedan od velikih problema u zaštiti 
prirode. Smatra da bez sufinanciranja iz 
državnog proračuna županijske ustano-
ve neće moći same pokriti sve troškove 
upravljanja zaštićenim prirodnim vri-
jednostima na svom području.

U pojedinačnoj raspravi govorio je 
Stjepan Kundić (HDZ), Borislav 
Matković (HDZ), Nevenka Marino-
vić (HDZ). Dragutin Lesar (nezavi-
sni) rekao je da Izvješće konstatira da 
su močvarna staništa uz rijeke Dravu i 
Muru ugrožena gospodarskom eksplo-
atacijom šljunka iz korita rijeka. Drži 
apsurdnim da se ti radovi financiraju 
sredstvima Ministarstva regionalnog 
razvoja te postavlja pitanje čemu Stra-
tegija kada se i dalje dopušta gospo-
darska eksploatacija na tom području. 
U pojedinačnoj raspravi potom su 
govorili Tatjana Šimac-Bonačić 
(SDP) i Ivica Pančić (SDP).

Amandmane na Prijedlog revizije 
Strategije i Akcijskog plana podnije-
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UPRAVNO VIJEĆE HINE OD 1. V. 2007–30. IV. 2008.

la je Vlada RH i Odbor za zaštitu 
okoliša. Amandmani koje je podni-
jela Vlada RH postaju sastavni dio 
Prijedloga i o njima se ne glasuje. 
Amandmane Odbora za zaštitu oko-
liša predlagatelj je prihvatio pa i oni 
postaju sastavni dio Prijedloga.

Zastupnici su većinom glasova, 
sa 78 „za”, 2 „protiv”, 32 „suzdr-
žana” prihvatili Prijedlog revizije 
Strategije i Akcijskog plana zašti-
te biološke i krajobrazne raznoli-
kosti RH, zajedno s prihvaćenim 
amandmanima.

Zastupnici su većinom glasova, 
sa 99 glasova „za”, 2 „protiv”, 3 
„suzdržana” prihvatili Izvješće o 
stanju prirode i zaštite prirode u 
Republici Hrvatskoj za razdoblje 
od 2000. do 2007. godine.

S.Š.

U promatranom izvještajnom 
razdoblju Hina je, u okviru stabil-
na poslovanja, završila gotovo sve 
planirane zadaće. U protekloj su 
godini Hinini novinari i urednici 
ostvarili dobre rezultate, profesio-
nalno i kontinuirano izvještavaju-
ći o svim bitnim događanjima. No, 
da bi se državna novinska agenci-
ja i dalje uspješno razvijala, prije-
ko je potrebno ojačati dopisničku 
mrežu kako u zemlji, tako i u ino-
zemstvu. Rasprava o izvješću pro-
vedena je 21. studenoga 2008.

O PRIJEDLOGU
U prikazu ovog Prijedloga poslu-

žili smo se izlaganjem predstavnice 
predlagatelja, ravnateljice Hine, 
Smiljanke Škugor-Hrnčević. U 
razdoblju na koje se odnosi pred-
metno Izvješće, Upravno vijeće odr-
žalo je 12 sjednica na kojima je 
donijelo više odluka o poslovanju 
Hine, temeljem zakona provelo 
postupak javnog natječaja, te na pri-
jedlog ravnateljice na četverogodiš-
nji mandat izabralo novog glavnog 
urednika Hine Darka Odorčića.

Osvrnula se i na Financijsko izvje-
šće u kojem stoji da je Hina 2007. 
godine završila poslovanje sa 198 

tisuća kuna viška prihoda nad rasho-
dima. U 2007. godini ostvareno je 
ukupno 35,4 milijuna kuna prihoda 
što je za 3,29% više nego u prethod-
noj godini. Ukupni rashodi u 2007. 
godini iznosili su 35,2 milijuna kuna 
i bili su veći za 3,78% nego u 2006. 
godini.

Kako je Hina zbog tržišne naravi 
svoje djelatnosti uključena u sustav 
PDV-a, na ukupan je prihod od 35,4 
milijuna kuna u državni proračun 
uplatila, odnosno vratila 5,7 miliju-
na kuna.

Škugor je napomenula da je u 
2007. godini Hina od kupaca napla-
tila 97,38 posto tražbina, a dospjele 
obveze tijekom godine podmirivala 
je redovito, u ugovorenim rokovima 
dospijeća.

Rekla je da je Hina u izvještajnom 
razdoblju, kao i svih ranijih godina, 
svakodnevno radila po 24 sata, u 
više od 1200 novinarsko-uredničkih 
smjena u nekoliko svojih redakcija, 
a koristila se i uslugama desetak 
stranih nacionalnih svjetskih agenci-
ja na četiri jezika.

Hina je danas sustav koji ima 167 
stalno zaposlenih djelatnika. U pro-
matranom razdoblju Hina je emitirala 
252 tisuće vijesti i fotografija. Napo-
menula je da je Hina povećala svoju 

produkciju u odnosu na prošlo izvje-
štajno razdoblje za 11 tisuća vijesti.

S obzirom na to da je hrvatsko 
me dij sko i nemedijsko tržište opće-
-informacijskih sadržaja znatno zasi-
ćeno, Hina se također mora poput 
drugih novinskih agencija u svijetu, 
okrenuti proizvodnji specijaliziranih 
vijesti, posebice s područja gospo-
darstva i financija. Stoga su u proš-
lom promatranom razdoblju pokre-
nuta dva nova servisa koja su isklju-
čivo namijenjena za poduzeća i 
financijske institucije, istaknula je 
Škugor.

U promatranom izvještajnom raz-
doblju Hina je u okviru stabilnog 
poslovanja završila gotovo sve pla-
nirane zadaće, a „profunkcionirao je 
i naš sadržaj za mobilne uređaje, top 
10 najznačajnijih vijesti”.

Daljnji razvoj dopisničke 
mreže

Nezaobilazan čimbenik za razvoj 
Hine je razvoj dopisničke mreže, za 
što je Hini potrebna financijska pot-
pora kako bi cijela Hrvatska bila 
umrežena. U tu svrhu pokrenut je 
pilot program suradnje sa lokalnim 
radio televizijama i radijima. Nai-
me, Hina ima četiri stalna dopisniš-

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE OD 1. SVIBNJA 2007. GODINE DO 
30. TRAVNJA 2008. GODINE
Podnositelj: Upravno vijeće Hine

Pohvale profesionalizmu i dobrom 
gospodarenju
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tva u Hrvatskoj, u Puli, Rijeci, Spli-
tu i Osijeku, u kojima rade stalno 
zaposleni novinari, a sve ostalo 
pokriva se honorarnim radom.

Temeljni strateški razvojni projekt 
Hine je Hinina informacijska baza – 
Informacijsko-dokumentacijski cen-
tar (HIB IDC). Hina je za taj projekt 
iz proračuna Ministarstva kulture 
dobila 4,5 milijuna kuna potpore, 
„što je zapravo vezano uz spajanje 
Vjesnikove dokumentacije i Hine”. 
Organizacijsko povezivanje, preuzi-
manje ljudi i sadržaja rada, odnosno 
ustroj nove Hinine jedinice započeo 
je 1. lipnja 2007. godine i u cijelosti 
je završio u prosincu 2007. godine. 
Hina je primila svih 14 zaposlenika 
iz Vjesnikove novinske dokumenta-
cije s punim radnim vremenom i na 
neodređeno vrijeme, rekla je Škugor.

RADNA TIJELA
Odbor za Ustav, Poslovnik i 

politički sustav u raspravi je podr-
žao razvojne projekte Hine u cilju 
unapređenja tehnološkog razvoja i 
obuhvaćanja cjelokupnog teritorija 
Hrvatske. Nakon rasprave Odbor je 
jednoglasno predložio Saboru dono-
šenje Zaključka kojim se prihvaća 
predmetno Izvješće.

Odbor za Hrvate izvan Republi-
ke Hrvatske, kao i Odbor za infor-
miranje, informatizaciju i medije, 
jednoglasno su, nakon provedene 
rasprave, odlučili predložiti Hrvat-
skome saboru Zaključak kojim se 
prihvaća predmetno Izvješće.

Vlada Republike Hrvatske pred-
laže Hrvatskome saboru prihvaćanje 
Godišnjeg izvješća o radu Upravnog 
vijeća Hine u izvještajnom razdoblju.

RASPRAVA

Nakon uvodne riječi ravnateljice 
Hine Smiljanke Škugor-Hrnčević, 
izvješće Odbora za informiranje, 
informatizaciju i medije predstavio 
je predsjednik Odbora Nenad Sta-
zić. U ime Vlade RH o predmetnom 
Izvješću očitovao se državni tajnik u 
Ministarstvu kulture Zoran Šikić.

Rasprava po klubovima zastupni-
ka vođena je 21. studenog 2008. 
godine. U ime Kluba zastupnika 
HDZ-a govorila je Ivanka Roksan-
dić. Klub drži Izvješće vrlo kvalitet-
nim. Roksandić je istaknula da je 
Hina jedna od ključnih institucija 
čiji je primarni cilj promicanje isti-
ne, emitiranjem točnih i profesional-
nih informacija. Na informacije 
Hine oslanjaju se strani i domaći 
mediji, kao i korisnici Hininih servi-
sa. Ocijenila je Hinina izvješća kao 
brza, zanimljiva, točna i nepristrana, 
a posao Hininih novinara kao profe-
sionalan i vrlo opsežan.

Osvrnula se na razvojne projekte 
koji su istaknuti u predmetnom 
Izvješću. Primijetila je da je još pri-
likom rasprave u Hrvatskome sabo-
ru o prošlom Izvješću, istaknuto da 
za uspješnost rada treba ojačati 
dopisničku mrežu u zemlji i u ino-
zemstvu.

Napomenula je da Hina skrbi i za 
najveću novinsku bazu podataka, 
uspješno realiziran projekt povezi-
vanja hina-ine informacijske baze i 
dotadašnje Vjesnikove novinske 
dokumentacije. Istaknula je da je 
Hina doista profesionalan i neovisan 
medij na koji se u javnosti upućuje 
vrlo malo kritika. Hina je u izvje-
štajnom razdoblju osnažila i svoju 

gospodarsku redakciju, pa znatno 
više prati stanja u gospodarstvu. 
Naglasila da su ukupni prihodi rasli, 
što je vrlo važno, jer to govori o sta-
bilnosti ustanove, ali i o njenom 
daljnjem promišljanju u smjeru 
razvoja. Zbog svega ovoga Klub će 
podržati predmetno Izvješće.

U ime Kluba zastupnika SDP-a 
govorio je Nenad Stazić. Klub će 
podržati predmetno Izvješće. Sma-
tra da je metodološki dobro poslože-
no, pregledno, jasno i „što je najvaž-
nije, ono pokazuje da Hina funkcio-
nira stabilno i dobro”, naglasio je 
Stazić. Tako Hina uspijeva naplatiti 
97% svojih potraživanja od komite-
nata, što je pohvalno.

Ipak, u ime Kluba izrazio je boja-
zan za budućnost hina-e. „Mi se 
bojimo da proračun za iduću godi-
nu neće pokriti razvojne potrebe 
Hine”. To se odnosi u prvom redu 
na realizaciju razvojnog projekta 
Hinine informativne baze – Infor-
macijsko-dokumentacijskog centra, 
kao i na stvaranje razgranate dopi-
sničke mreže. Zaključio je da će 
Klub podržati predmetno Izvješće 
Hine.

U pojedinačnoj raspravi govorio 
je Boris Kunst (HDZ), Andrija 
Hebrang (HDZ) i Ivan Bagarić 
(HDZ). Zastupnici su 21. stude-
nog 2008. godine, sukladno pri-
jedlogu saborskih radnih tijela i 
mišljenju Vlade Republike Hrvat-
ske, većinom glasova, sa 102 gla-
sova „za” i 2 „suzdržana” glasa, 
podržali Godišnje izvješće o radu 
Upravnog vijeća Hine od 1. svib-
nja 2007. godine do 30. travnja 
2008. godine.

S.Š.
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IZVJEŠĆE  O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST

Zastupnici Hrvatskog sabora 
proveli su 21. studenoga 2008. 
godine, na 7. sjednici raspravu o 
godišnjem izvješću Nacionalnog 
vijeća za znanost Republike 
Hrvatske. Izvješće koje se odnosi 
na 2007. godinu prihvaćeno je 
istoga dana većinom glasova, 
sukladno zaključku matičnog rad-
nog tijela i mišljenja Vlade Repu-
blike Hrvatske.

O IZVJEŠĆU
Uvodno izlaganje o Izvješću za 

2007. godinu podnio je predstavnik 
predlagatelja, predsjednik Vijeća za 
znanost, dr.sc. Krešimir Pavelić. U 
sažetom izlaganju uvodno se osvr-
nuo na izbor predsjednika Vijeća 
koje je preuzelo zadaću usmjerenu 
prema harmonizaciji sustava znano-
sti, u skladu sa standardima najrazvi-
jenijih znanstvenih sredina. Započe-
te su značajne i strateške rasprave 
vezane uz novi sustav financiranja 
znanosti i odabranih projekata i novi 
sustav formiranja recenzenata. Napo-
menuo je da će mjere u cjelini, tek 
doći pred zastupnike u slijedećem 
izvješću, budući da na njima još uvi-
jek radi. Rasprava na Sveučilištu 
potvrdila je da cjelokupni sustav tre-
ba unaprijediti i mijenjati, a Vijeće je 
u dosadašnjem radu naišlo na odlič-
nu potporu Ministarstva znanosti. 
Predsjednik Vijeća za znanost na 
kraju je napomenuo da se slijedeće 
godine mijenja sastav Vijeća odno-
sno polovina njegovih članova.

RADNA TIJELA
O podnesenom Izvješću raspravu 

je proveo Odbor za obrazovanje, 
znanost i kulturu kao matično radno 

tijelo. Nakon provedene rasprave 
donesen je zaključak kojim se pred-
laže Saboru da prihvati Izvješće o 
radu za 2007. godinu.

MIŠLJENJE VLADE 
REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada je predložila Hrvatskom 
saboru da prihvati Izvješće o radu 
Nacionalnog vijeća za znanost za 
2007. godinu.

RASPRAVA
Nakon izlaganja predstavnika 

predlagatelja, otvorena je rasprava. 
Prvi se za riječ u ime Odbora za 
obrazovanje, znanost i kulturu javio 
zastupnik dr.sc. Petar Selem. Osvr-
nuo se na neke naglaske koji su se 
čuli tijekom rasprave na ovom rad-
nom tijelu Sabora. To se u prvom 
redu odnosi na vrednovanje kvalite-
te znanstvenih ustanova i organiza-
cija, utvrđivanje znanstvenih i 
umjetničkih područja te na davanje 
mišljenja o znanstvenim projektima 
na zahtjev financijera. Odbor je 
podržao Izvješće.

Uslijedila je rasprava po klubovi-
ma. Prvi je u ime Kluba zastupnika 
SDP-a govorio zastupnik dr.sc. 
Gvozden Srećko Flego. Ocijenio je 
da se smanjuju sredstva koja se iz 
državnog proračuna izdvajaju za 
znanstvena istraživanja, a zabrinja-
vajući trend nastavljen je smanjiva-
njem i privatnih ulaganja. Osim 
toga, ocijenio je potrebnim da Naci-
onalno vijeće za znanost nastavi 
provedbu gotovo pripremljenog 
postupka reintegracije znanstvenih 
institucija u sveučilišta te da se 
povede snažnija briga o sustavu 
visokog obrazovanja. Osvrnuo se i 

na pojedine propuste koji su pratili 
izdavanje Pravilnika o podjeli na 
znanstvena područja, polja i grane. 
Zbog svih navedenih propusta i 
pogrešaka, Klub zastupnika SDP-a 
ne može podržati navedeno izvješće, 
zaključio je Flego.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a 
govorio je zastupnik dr.sc. Nevio 
Šetić. Mi prihvaćamo ocjenu pred-
stavnika predlagatelja da se hrvatski 
znanstveni sustav usmjerava prema 
europskim standardima, pa dajemo 
potporu i prihvaćamo Izvješće o 
radu Nacionalnog vijeća za znanost 
za 2007. godinu. Istaknuo je pribli-
žavanje znanstvene i visokoškolske 
djelatnosti, ocjenjujući da Nacional-
no vijeće za znanost, zajedno s Naci-
onalnim vijećem za visoko obrazo-
vanje, sukreira potpunu sliku i razvoj 
tih područja. Nastavljen je rad na 
vrednovanju kvalitete i učinkovito-
sti znanstvenog rada, a imenovani su 
i članovi znanstvenih vijeća i povje-
renstava za znanstvena zvanja. Zbog 
svih navedenih projekata koji su 
okončani ili se privode kraju, pri-
hvaćamo i podržavamo Izvješće 
Nacionalnog vijeća za znanost, 
zaključio je zastupnik.

Ocjene i stavove o podnijetom 
Izvješću obrazložio je u ime Kluba 
zastupnika HNS-a, zastupnik dr.sc. 
Miljenko Dorić. Ocijenio je da se 
hrvatski znanstveni sustav već punih 
25 godina kreće u smjeru europskog 
znanstvenog sustava i vrijednosti. 
Uvažavaju se tako brojne publikacije 
i sustav citiranosti, a kriteriji za 
napredovanje u znanstvenim zvanji-
ma mijenjaju se i usavršavaju već 
godinama. Podsjetio je na nedavnu 
dodjelu najviših znanstvenih nagra-
da, ocjenjujući da javnost nije u 
dovoljnoj mjeri obaviještena o dobit-

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2007. GODINU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST
Podnositelj: Nacionalno vijeće za znanost Republike Hrvatske

Podrška radu Vijeća
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nicima, kao ni o cjelokupnoj proble-
matici. Upozorio je zatim na proble-
me pojedinih ocjenjivačkih sudova, 
navodeći da ima slučajeva da članovi 
toga tijela nisu realizirali ni jedan 
značajniji znanstveni projekt. Zamje-
rio je što nedostaje snažnija koordi-
nacija među znanosti, gospodarstvom 
i visokim obrazovanjem, te naveo 
model određivanja prioriteta znan-
stvenih istraživanja u Francuskoj.

Uslijedila je zatim i pojedinačna 
rasprava. O podnesenom Izvješću o 
radu Nacionalnog vijeća za znanost 
za 2007. godinu, govorili su zastu-
pnici Marija Lugarić (SDP) i Dani-

el Mondekar (SDP). Predsjednik 
Vijeća za znanost dr.sc. Krešimir 
Pavelić, obratio se zastupnicima 
Sabora u zaključnom izlaganju. 
Osvrnuo se na pojedine ocjene i 
izlaganja koja su se čula tijekom 
saborske rasprave, ističući da treba 
pričekati i slijedeće izvješće. Ne tre-
ba zanemariti kritičke akcente koji 
su se čuli i ovom prilikom. Među-
tim, važno je pronaći zajednički 
jezik i konstatirati da znanost i njeni 
djelatnici idu u dobrom smjeru, izra-
đujući komplementarni znanstveni 
sustav, čiji se kriteriji zrcale u europ-
skim standardima i na ovom područ-

ju, zaključio je predsjednik Vijeća 
za znanost.

U nastavku rada Sabora, 21. 
studenoga 2008. godine, pristupilo 
se glasovanju. Predsjedavajući je 
na glasovanje dao zaključak sukla-
dan prijedlogu saborskog matič-
nog radnog tijela i mišljenju Vla-
de Republike Hrvatske koje glasi: 
Prihvaća se Izvješće o radu Nacio-
nalnog vijeća za znanost Republi-
ke Hrvatske za 2007. godinu. Pod-
neseno izvješće prihvaćeno je veći-
nom glasova, (sa 73 glasa „za”, 29 
„protiv”, 3 „suzdržana”).

V.Ž.

Na 7. sjednici, 19. studenoga 2008. 
Damir Sesvečan, predsjednik Man-
datno-imunitetnog povjerenstva 
predložio je donošenje Odluke o 
prestanku zastupničkog mandata 
zastupniku Miroslavu Škori i počet-
ku zastupničkog mandata zamjeniku 
zastupnika Berislavu Rončeviću. 
Gospodin Škoro je izabran za zastu-
pnika u VI saziv Hrvatskoga sabora 
kao kandidat na listi HDZ-a u IV 
izbornoj jedinici, a njegova je stran-
ka dopisom Hrvatskom saboru 
početkom studenoga 2008. odredila 
Berislava Rončevića, za zamjenika 
zastupnika u spomenutoj izbornoj 
jedinici.

Slijedom iznesenog Povjerenstvo 
je, kaže Sesvečan, utvrdilo da su 
ostavkom Miroslava Škore na zastu-
pničku dužnost ispunjeni uvjeti utvr-
đeni Zakonom o izborima zastupni-

ka u Hrvatski sabor za prestanak 
njegovog zastupničkog mandata, a 
određivanjem njegovog zamjenika i 
zakonski uvjeti za početak obnaša-
nja zastupničke dužnosti njegova 
zamjenika Berislava Rončevića.

U ime Kluba zastupnika SDP-a 
Arsen Bauk je rekao kako se u vezi 
s ovim slučajem ne mogu prešutjeti 
bitne činjenice. Govoreći o razlozi-
ma svoje ostavke, gospodin Škoro je 
u medijima istaknuo kako odlazi iz 
Sabora jer su „mediji stvorili gene-
ralnu sliku da su političari niškoristi 
i lopovi kojima je jedino stalo do 
fotelje, dobre plaće, dva mjeseca 
godišnjeg odmora i povlaštene miro-
vine, a on ne želi da netko pomisli 
da je on takav”. Rekao je još „kako 
nije važno biti na vlasti i misliti kako 
namiriti sebe nego je važno promije-
niti stvari nabolje, a to je u našoj 

zemlji borba s vjetrenjačama”. Za 
Klub je neprihvatljiva tvrdnja da su 
za takvu percepciju krivi mediji već 
su, kaže Bauk, prvenstveno krivi 
postupci vlasti, posebno glede zadr-
žavanja određenih povlastica politi-
čarima. Nesporno je pravo HDZ-a 
da izabere s liste koga hoće za 
zamjenika zastupnika, ali se može 
samo nagađati zašto je izbor HDZ-a 
pao baš na gospodina Rončevića 
koji je nedavno smijenjen s dužnosti 
ministra.

Zastupnici su 19. studenoga 
2008. sa 84 glasa „za” i 1 „suzdr-
žanim” donijeli Odluku o prestan-
ku zastupničkog mandata zastu-
pniku Miroslavu Škori i početku 
zastupničkog mandata zamjeniku 
zastupnika Berislavu Rončeviću, 
koji je dao svečanu prisegu.

J.Š.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
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PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić i 
europski povjerenik za proširenje EU Olli Rehn

(Zagreb, 13. studeni 2008.) Predsjednik Sabora Bebić 
izrazio je zadovoljstvo što je Europska komisija po refor-
mama, koje se provode u Hrvatskoj, prepoznala da Hrvat-
ska treba postati članica EU, te je rekao kako se nada da 
će očekivanja donijeti rezultate. Formiranje radne skupi-
ne za pripremu Ugovora o pristupanju, kao i najavu izra-
de prijedloga financijskog paketa za ulazak Hrvatske u 
EU ocijenio je dodatnim poticajem za Hrvatsku.

Europskog je povjerenika izvijestio kako je Hrvatski 
sabor gotovo u cijelosti ispunio ovogodišnji plan uskla-
đivanja hrvatskog zakonodavstva s europskim, te je do 
danas usvojeno 96 zakona, 10 prijedloga zakona je već u 
proceduri, a do kraja godine preostaje još 15 prijedloga 
tzv. „EU zakona” koje treba usvojiti. Govoreći o mjera-
ma za suzbijanje organiziranog kriminala, korupcije i 
poboljšanje ukupnog stanja u pravosuđu predsjednik 
Sabora je istaknuo kako je jasno da se Hrvatska „mora 
obračunati s tim zlom, koje nije samo naš problem” kao 
i da smo svjesni da se to mora rješavati i na zakonodav-
noj i na provedbenoj razini.

Europski povjerenik za proširenje EU Rehn je izrazio 
zadovoljstvo što postoji suglasnost oko perspektive ula-

ska Hrvatske u EU, te je upozorio na sve veću ulogu 
Hrvatskog sabora koji će, osobito u okviru Europske uni-
je, morati uspostaviti ravnotežu između kvalitete nadzora 
i brzine usvajanja zakona.

Europski je povjerenik rekao kako sada postoji dobar 
plan za ulazak Hrvatske u EU, ali ga treba shvatiti u 
prvom redu „kao ohrabrenje, a ne kao bianco ček”. 
Upozorio je da je time obavljeno tek pola posla, dok 
Hrvatska mora još mnogo raditi, posebice na području 
borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije te u 
brodogradnji. U slučaju stagnacije ili usporavanja refor-
mi u Hrvatskoj realno se može očekivati da će indika-
tivni raspored za završetak pregovora do kraja 2009. 
godine biti izmijenjen, rekao je povjerenik Olli Rehn 
izrazivši čvrstu podršku Europske komisije da Hrvat-
skoj pomogne u ostvarenju njezinog cilja, članstva u 
Europskoj uniji.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić 
sastao se s predsjednicom mađarske Nacionalne 
skupštine Katalin Szili

(Čakovec, 13. studeni 2008.) Mađarska u potpunosti 
podupire Hrvatsku u pregovorima o ulasku u Europsku 
uniju, rekao je predsjednik Hrvatskoga sabora Luka 
Bebić nakon radnog sastanka s predsjednicom mađarske 
Nacionalne skupštine Katalin Szili u Muzeju Međimurja 
u Čakovcu.

Szili je izrazila nadu da će Hrvatska do kraja sljedeće 
godine zatvoriti sva pregovaračka poglavlja s Europskom 
unijom, a da će Unijinom punopravnom članicom posta-
ti već u prvoj polovini 2011. kad Mađarska preuzima 
ulogu predsjedatelja.

Razgovaralo se i o skoru dovršetku pregovora te uskla-
đivanju hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom 
EU. Predsjednik Sabora Bebić istaknuo je da će pregovo-
ri biti gotovi do kraja iduće godine. U razgovoru o puno-
pravnu članstvu Hrvatske u NATO-u istaknuta je uloga 
Mađarske koja je prva ratificirala sporazum, odnosno 
protokol između Hrvatske i NATO-a, a rezultat toga je 
sudjelovanje Hrvatske kao punopravne članice Saveza na 
jubilarnom summitu u travnju iduće godine.

Protokolarne aktivnosti
Predsjednika Hrvatskoga sabora

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić i europski povjerenik 
za proširenje EU Olli Rehn
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suradnje, poput realizacije prometnog koridora 5C, koji 
je zajednički interes, a najavljena je i suradnja ministar-
stava obrane u razminiranju graničnog područja te zajed-
nička prijava projekta rezervata biosfere Dunav–Drava–
Mura prema UNESCO-u, rekla je Szili.

Predsjednik Sabora primio u nastupni posjet 
veleposlanika Ujedinjene Kraljevine Velike 
Britanije i Sjeverne Irske Davida Blunta

(Zagreb, 20. studeni 2008.) Predsjednik Bebić je odno-
se Hrvatske i Velike Britanije ocijenio kao dobre i prija-
teljske, te je podsjetio na to kako je Hrvatska upravo u 
vrijeme predsjedanja Velike Britanije Europskom unijom 
započela pretpristupne pregovore. Istaknuo je kako bri-
tanski veleposlanik dolazi na mandat u Hrvatsku u vrije-
me intenzivnih razgovora Hrvatske oko pristupanja 
Europskoj uniji i u dinamičnoj fazi procesa njezinog ula-
ska u NATO. Izrazio je i zadovoljstvo što se upravo danas 
u Hrvatskom saboru održava Konferencija o reformi jav-
ne uprave koju zajednički organiziraju Središnji državni 
ured za upravu i britansko veleposlanstvo u Zagrebu.

Zahvalivši na toplim riječima dobrodošlice i na gosto-
primstvu Hrvatskoga sabora za održavanje Konferencije 
o javnoj upravi, britanski je veleposlanik Blunt istaknuo 
kako Velika Britanija želi da priključenje Hrvatske 
Europskoj uniji bude uspješno, a reforma javne uprave je 
u tom pogledu vrlo bitna. Istaknuo je i kako Velika Bri-
tanija podržava što skoriji ulazak Hrvatske u EU te sma-
tra da proces ratifikacije Lisabonskog sporazuma nije 
nužan za hrvatsko članstvo u Uniji. „Ključno je da Hrvat-
ska učini ono što je potrebno” kako bi ispunila kriterije 
koje postavljaju Europska komisija i 27 država članica, 
naglasio je veleposlanik Blunt izrazivši spremnost Velike 
Britanije da u tom procesu pruži stručnu i drugu pomoć, 
a ne samo podršku.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić i 
gradonačelnik Ludbrega Ivan Lončarić

(Zagreb, 20. studeni 2008.) Uz gradonačelnika Ludbre-
ga predsjednik Bebić je primio i člana Gradskog pogla-
varstva Ludbrega Slavka Blagaja, člana Crkvenog odbo-
ra Franju Križanića i župnika župe „Presvetog Trojstva 
Ludbrega” Josipa Đurkana.

Gradonačelnik Lončarić i ostali članovi izaslanstva 
Ludbrega su predsjednika Hrvatskoga sabora izvijestili o 
tijeku priprema za obilježavanje 600. obljetnice čuda 
koje se dogodilo 1411. godine, a priznato je Papinom 
bulom 1513. godine.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić je istaknuo 
važnost Ludbrega kao jedinog svetišta u Hrvatskoj koje 

je priznao i sam Papa, a njegova je posebnost i što se 
tamo nalazi zavjetna kapela Hrvatskoga sabora koja je 
bila devastirana nakon Drugog svjetskog rata, te je 
ponovno izgrađena 1994. godine.

Izrazio je spremnost Hrvatskoga sabora da, zajedno s 
hrvatskom Vladom i nadležnim ministarstvima, pomo-
gne kako bi se 600. obljetnica tako važnog događaja 
dostojno obilježila, te je izrazio uvjerenje da će u prora-
čunu naći odgovarajuća sredstva za taj projekt od nacio-
nalnog i međunarodnog značenja.

Posebno važnim i pohvalnim predsjednik Bebić smatra 
znanstveni simpozij o Ludbregu, koji bi se trebao održa-
ti 2009. godine, 270 godina od zavjeta Hrvatskoga sabo-
ra, na kojem bi ugledni stručnjaci trebali dati znanstvenu 
ocjenu Ludbrega s političkog, teološkog, kulturnog i 
općedruštvenog aspekta.

Predsjednik Sabora primio Princa i Velikog 
Meštra Suverenog viteškog Malteškog reda fra 
Matthewa Festinga

(Zagreb, 24. studeni 2008.) Predsjednik Sabora je 
zahvalio na velikom doprinosu pripadnika Suverenog 
viteškog Malteškog reda Hrvatskoj, prije svega na 
području Slavonije, tijekom Domovinskog rata. Oni su 
tada dopremali humanitarnu pomoć i na druge načine 
pomagali hrvatskim građanima. Izrazio je nadu da će 
ovaj posjet još više poboljšati međusobne odnose, kao i 
da će pridonijeti tome da se razmotri mogućnost usposta-
ve nacionalne asocijacije Suverenog viteškog Malteškog 
reda u Hrvatskoj.

Princ i Veliki meštar Suverenog viteškog Malteškog 
reda fra Matthew Festing je izrazio svoje osobno veliko 
zadovoljstvo što će imati priliku vidjeti mnoge promjene 
do kojih je došlo nakon njegovog zadnjeg posjeta Hrvat-
skoj. U vezi s mogućnošću osnivanja nacionalne asocija-

Predsjednik Sabora primio Princa i Velikog Meštra Suverenog vi-
teškog Malteškog reda fra Matthewa Festinga
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cije Suverenog viteškog Malteškog reda u Hrvatskoj 
izrazio je uvjerenje kako je to pitanje vremena, no prije 
toga je potrebno dobro postaviti i organizirati strukturu 
na samom terenu. Suradnja pojedine države i Suverenog 
viteškog Malteškog reda odvija se najprije na razini vele-
poslanstava, zatim preko organizacije koja je pod nadzo-
rom veleposlanstva Suverenog viteškog Malteškog reda, 
te ona onda zatim prerasta u nacionalnu asocijaciju.

Povijest Malteških vitezova usko je povezana s hrvat-
skom poviješću. Dva hrvatska bana bili su malteški vite-
zovi – u 14. st. Ivan od Paližne i početkom 16. st. Petar 
Berislavić, biskup i ban, koji je poginuo u borbi, a Hrvat-
skoj je pribavio naslov „predziđe kršćanstva”.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić i 
predsjednik Republike Slovenije Danilo Türk

(Zagreb, 26. studeni 2008.) Predsjednik Sabora je 
kazao kako Hrvatska želi pretpristupne pregovore završi-
ti do kraja 2009. godine, sukladno onome kako je to u 
strategiji proširenja ovog mjeseca predstavila i Europska 
komisija. U vezi s time, predsjednika Slovenije je infor-

mirao o ovogodišnjoj dinamici prilagodbe hrvatskog 
zakonodavstva europskome u Hrvatskom saboru, o radu 
saborskog Nacionalnog odbora za praćenje pregovora i o 
političkom konsenzusu koji postoji među svim parla-
mentarnim strankama u pogledu ulaska Hrvatske u EU i 
NATO te u pogledu borbe protiv korupcije i organizira-
nog kriminala.

Slovenski je predsjednik ustvrdio kako postoji potreba 
da se između dviju država razvije intenzivnija komunika-
cija izrazivši nadu da će ovaj posjet pridonijeti tome. U 
tom je kontekstu posebno istaknuo suradnju parlamena-
ta. Složio se s predsjednikom Sabora da parlamentarci, 
za razliku od predstavnika izvršne vlasti, mogu razgova-
rati otvorenije i neposrednije, te je naglasio važnu ulogu 
parlamenata kao kreatora javnog mišljenja.

Predsjednik Sabora Bebić je izrazio spremnost hrvat-
ske strane da o svim pitanjima razgovara otvoreno i u 
prijateljskom duhu. To potvrđuje i činjenica da Hrvatska 
ničime ne prejudicira razgraničenje između Hrvatske i 
Slovenije, naglasio je predsjednik Sabora ukazavši na to 
da nerazriješena granična pitanja nisu nikada bila prepre-
ka ulasku bilo koje države u članstvo Europske unije.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić 
primio u oproštajni posjet veleposlanika 
Slovačke Republike Jána Báñasa

(Zagreb, 11. studeni 2008.) Predsjednik Sabora Bebić 
slovačkom je veleposlaniku izrazio visoki stupanj zado-
voljstva bilateralnim odnosima koji se ogleda u redovitoj 
razmjeni posjeta na najvišoj političkoj razini i plodnoj 
suradnji. Zahvalio je na kontinuiranoj podršci Slovačke 
Hrvatskoj u procesu pridruživanja Europskoj uniji i 
NATO-u istaknuvši značajnu bliskost stajališta u mno-
gim pitanjima koju dijele Hrvatska i Slovačka.

Slovački je veleposlanik Báñas u razgovoru posebno 
zahvalio na velikoj pomoći koju je Hrvatska pružila nakon 
nedavne prometne nesreće slovačkog autobusa. Istaknuo je 
kako se u toj prilici prijateljsko raspoloženje hrvatskih gra-
đana zaista osjećalo na djelu. Izrazio je i zadovoljstvo otva-
ranjem počasnog konzulata Slovačke Republike u Splitu.

Veleposlanik Republike Poljske Wieslaw Tarka u 
nastupnom posjetu predsjedniku Bebiću

(Zagreb, 25. studeni 2008.) Predsjednik Hrvatskoga 
sabora Luka Bebić i poljski veleposlanik Wieslaw Tarka 
obostrano su izrazili zadovoljstvo visokom razinom bila-
teralnih odnosa koji su dobri, prijateljski i bez otvorenih 
pitanja. Predsjednik Sabora je zahvalio Poljskoj na snaž-
noj i kontinuiranoj podršci Hrvatskoj na putu prema član-

stvu u Europskoj uniji i NATO-u. Rekao je kako je Hrvat-
ska snažno zainteresirana za poljska iskustva u rješavanju 
problema s brodogradnjom, te posebice iz pretpristupnih 
pregovora o poljoprivredi. Izrazio je i želju da se intenzi-
vira gospodarska suradnja Hrvatske i Poljske, za što se 
znatne mogućnosti otvaraju u idućem razdoblju kada će, 
zbog organizacije Europskog prvenstva u nogometu 2012. 
godine, Poljska intenzivnije ulagati u infrastrukturne pro-
jekte. Predsjednik Sabora je istaknuo i značaj izgradnje 
cestovnog koridora od Baltika do Jadrana.

Poljski je veleposlanik Tarka potvrdio spremnost Polj-
ske da nastavi pružati podršku Hrvatskoj u procesu pristu-
panja Europskoj uniji i NATO-u, te je podsjetio kako je 
poljski parlament bio među prvima koji je ratificirao Pro-
tokol o pristupanju Hrvatske NATO-u. Podršku Hrvatskoj 
na tom putu je ocijenio važnom, između ostalog zato što 
Poljska smatra da će Hrvatska kao članica EU-a i NATO-a 
moći bolje „izvoziti” sigurnost i stabilnost u regiju. Izra-
zio je spremnost Poljske da Hrvatskoj pomogne u pripre-
mi referenduma o članstvu u Europskoj uniji.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić 
primio u nastupni posjet veleposlanika 
Kraljevine Danske Boa Erica Webera

(Zagreb, 25. studeni 2008.) U razgovoru s dan-
skim veleposlanikom predsjednik Sabora je pohva-

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA
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lio bilateralne odnose koji su na zavidnoj razini. 
Izrazio je uvjerenje kako će financijska kriza, kroz 
koju prolazi cijeli svijet, zemlje Europe još više 
uputiti jedne na druge. Zahvalio je na potpori koju 
Danska pruža Hrvatskoj na putu prema Europskoj 
uniji i NATO-u, kao i na spremnost da Hrvatskoj 
prenese potrebna iskustva iz tih procesa. Danskog je 
veleposlanika izvijestio o ovogodišnjoj dinamici 
prilagodbe hrvatskog zakonodavstva europskom kao 

i o odlučnosti Hrvatske da u travnju 2009. pristupi 
NATO-u.

Danski veleposlanik Bo Eric Weber je rekao kako je 
Protokol o pristupanju Hrvatske NATO-u već prošao 
prvo čitanje u danskom parlamentu te je izrazio čvrsto 
uvjerenje da će, u skladu s parlamentarnom procedurom, 
uskoro biti i ratificiran. Ponovio je podršku Danske 
hrvatskom članstvu u Europskoj uniji naglasivši kako je 
najvažnije da Hrvatska ostvari svoj cilj.

Protokolarne aktivnosti
saborskih dužnosnika

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir 
Šeks primio predsjednika Republike Makedonije 
Branka Crvenkovskog

(Zagreb, 6. studenoga 2008.) Vladimir Šeks i Branko 
Crvenkovski uvodno su se složili da su odnosi dviju 
zemalja prijateljski i bez otvorenih pitanja te da obje 
zemlje dijele zajedničke ciljeve napretka regije. Nagla-
sivši kako je postignut visok stupanj suradnje u procesu 
približavanja dviju država Europskoj uniji i NATO save-
zu, potpredsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks 
rekao je kako se nada da će Makedonija u bliskoj buduć-
nosti riješiti preostale prepreke te postati 29. članica 
NATO-a.

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Neven Mimica 
rekao je kako i u procesu pristupanja EU Hrvatska i 
Makedonija imaju izvrsnu suradnju. Osvrnuvši se na 

objavljeno Izvješće EK o napretku Hrvatske, rekao je 
kako je ono obećavajuće i sadrži dobar putokaz za Hrvat-
sku. Naravno, dodao je, provedba reformi mora i nadalje 
biti hrvatski prioritet. U okviru razgovora o pristupanju 
EU predsjednik Republike Makedonije Branko Crven-
kovski rekao je kako Makedonija ne može biti zadovolj-
na ovogodišnjim Izvješćem zbog izostanka određivanja 
datuma otvaranja pregovora za pristupanje. Rekao je 
kako je pred Makedonijom dug put, posebno u području 
reformi pravosuđa i javne uprave no, dodao je, taj se put 
mora proći zbog samih građana. Potpredsjednik Hrvat-
skoga sabora Vladimir Seks obećao je nastavak potpore 
Makedoniji na tom putu, kao i nužnost jačanja europske 
perspektive za čitavu regiju.

Sugovornici su se osvrnuli i na dobru gospodarsku 
suradnju te rast trgovinske razmjene između dviju zema-
lja, a iskazana je i obostrana spremnost za intenziviranje 
suradnje na području sigurnosti i borbe protiv organizira-
nog kriminala. U završnom dijelu razgovora voditelj 
Hrvatsko-makedonske skupine prijateljstva u Hrvatsko-
me saboru Silvano Hrelja upoznao je prisutne s aktivno-
stima Skupine istaknuvši vrlo dobru suradnju s istovjet-
nom skupinom u Sobranju.

U Hrvatskome saboru održana prezentacija 
Godišnjeg izvješća Europskog centra za praćenje 
droga i ovisnosti o drogama

(Zagreb, 6. studenoga 2008.) U Hrvatskome saboru 
održana je prezentacija Godišnjeg izvješća Europskog 
centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCD-
DA) 2008., koju je podnijela Isabelle Giraudon, iz Jedi-
nice za epidemiologiju, kriminalitet i tržišta droga 
EMCDDA-a. Predstavljanju Godišnjeg izvješća prisu-

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks i predsjednik 
Republike Makedonije Branko Crvenkovski
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stvovali su predstavnici izvršne vlasti i brojni drugi sudi-
onici, javni djelatnici, te stručnjaci koji se bave ovom 
problematikom.

U ime Hrvatskoga sabora nazočne je pozdravio pot-
predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik saborskog 
Odbora za europske integracije mr. sc. Neven Mimica. 
Naglasio je da Hrvatski sabor pridaje veliku važnost 
aktivnostima koje se odnose na suzbijanje zloporabe 
opojnih droga i borbu protiv ovisnosti u Hrvatskoj, a 
konkretan rad obavlja niz nadležnih saborskih odbora: 
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za obitelj, 
mladež i šport, Odbor za financije i državni proračun, 
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, te 
Odbor za pravosuđe. Upravo zbog dalekosežnih dimen-
zija problema ovisnosti, nametnula se potreba poduzima-
nja koordiniranih međuresornih i cjelovitih mjera, počev-
ši od zakonske regulative, zdravstvene skrbi, edukacije, 
prevencije, sve do represivnih mjera, te međunarodne 
suradnje i koordinacije, istaknuo je Mimica.

Isabelle Giraudon predstavila je Godišnje izvješće koje 
pruža uvid u komparativne podatke i stanje u 30 zemalja 
na koje se Izvješće odnosi (27 članica i Norveška, Turska 
i Hrvatska). Iako Izvješće utvrđuje da konzumacija droge 
u Europi ulazi u stabilniju fazu, zabrinjavajući su podaci 
koji potvrđuju još uvijek visoku stopu smrtnosti zbog dro-
ge, te kontinuirani rast uživanja kokaina. Procjenjuje se 
da na području Europske unije plus Norveška ima od 1,3 
milijuna do 1,7 milijuna uživatelja opijata, a godišnje je 
7000 do 8000 smrtnih slučajeva uzrokovanih drogom.

Neven Mimica primio predstavnice Europske 
banke za obnovu i razvitak u Republici 
Hrvatskoj

(Zagreb, 7. studenoga 2008.) Potpredsjednik Hrvatsko-
ga sabora i predsjednik saborskog Odbora za europske 

integracije Neven Mimica primio je u radni posjet direk-
toricu Ureda Europske banke za obnovu i razvitak u 
Republici Hrvatskoj Charlotte Ruhe i voditeljicu Glav-
nog odjela za gospodarstvo Europske banke za obnovu i 
razvitak Helenu Schweiger.

Gošće su izrazile svoje uvjerenje da Hrvatska može 
biti zadovoljna posljednjim Izvješćem Europske komisi-
je u kojem je prepoznat i u kojem se konstatira napredak 
Hrvatske te se prvi put navodi okvirni datum završetka 
tehničkih pregovora, kraj 2009. godine. Zanimalo ih je 
na kojim područjima Hrvatska smatra da će trebati uloži-
ti najviše napora i koji će biti najveći izazovi u nadolaze-
ćem vremenu te koja pregovaračka poglavlja Hrvatska 
ocjenjuje najzahtjevnijima.

Mimica je rekao da je bez sumnje riječ o najpozitivni-
jem izvješću o Hrvatskoj do sada u kojem Europska 
komisija prvi put iznosi moguću godinu završetka prego-
vora, pod uvjetom da Hrvatska ispuni sve kriterije. Tako-
đer, smatra Izvješće objektivnim i realističnim, ono vred-
nuje postignut napredak, ali i iznosi zamjerke i precizira 
područja na kojima treba u preostalom vremenu učiniti 
nužne reformske iskorake. Oni se ponajprije tiču prego-
varačkih poglavlja Pravosuđa i temeljnih prava i Tržiš-
nog natjecanja. Kad su u pitanju politički kriteriji, naj-
važnija je reforma pravosuđa i nastavak borbe protiv 
korupcije i organiziranog kriminala, reforma javne admi-
nistracije, povratak prognanika, implementacija prava 
manjina, veća decentralizacija. Kad su u pitanju ekonom-
ski kriteriji, prioriteti su restrukturiranje brodogradnje 
vezano uz Poglavlje Tržišno natjecanje, zatim porezna 
politika, te poljoprivreda. Mimica je naglasio da sve par-
lamentarne političke stranke daju punu političku podršku 
provođenju reformi koje sadržajno najviše donose hrvat-
skim građanima, a ujedno omogućuju članstvo Hrvatske 
u Europskoj uniji. Zaključio je da vjeruje kako Hrvatska 
može zaključiti tehnički dio pristupnih pregovora s EU, 
odnosno zatvoriti sva pregovaračka poglavlja do kraja 
2009. godine.

Olli Rehn održao radni sastanak sa saborskim 
dužnosnicima

(Zagreb, 13. studenoga 2008.) Povjerenik Europske 
komisije za proširenje Olli Rehn održao je u Hrvatskome 
saboru radni sastanak s potpredsjednikom Hrvatskoga 
sabora i predsjednikom Odbora za europske integracije 
Nevenom Mimicom, potpredsjednikom Hrvatskoga sabo-
ra Josipom Friščićem, predsjednikom Odbora za vanjsku 
politiku Mariom Zubovićem, predsjednicom Nacional-
nog odbora Vesnom Pusić te članovima odbora.

Vesna Pusić osvrnula se na ulogu koju u pregovorima 
Hrvatske s EU ima Hrvatski sabor i njegov Nacionalni 
odbor. Neven Mimica govorio je o dosadašnjoj razini 
usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s europskom 

Neven Mimica s predstavnicama Europske banke za obnovu i ra-
zvitak u RH
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pravnom stečevinom i o nužnosti njegove implementaci-
je. Mario Zubović osvrnuo se na međusobne odnose par-
lamenata regije koji su sve bolji i sadržajniji. Milorad 
Pupovac također je govorio o nužnosti njegovanja dobrih 
i kvalitetnih odnosa sa susjednim državama, posebice u 
svjetlu realizacije manjinskih prava te rješavanja pitanja 
povratka izbjeglica. Marija Pejčinović-Burić istaknula je 
važnost posljednjeg Izvješća Europske komisije koje je 
svojom pozitivnom porukom unijelo novi optimizam 
potreban za dovršetak posla pregovora.

Olli Rehn rekao je da je posljednje Izvješće Europske 
komisije, u kojem je prepoznat napredak Hrvatske, kao i 
njegov osobni dolazak u Hrvatsku poruka Hrvatskoj da 
može ubrzati pregovore i zaključiti tehnički dio pregova-
račkog posla do kraja 2009. godine ako ispuni zadane 
kriterije. Na toj posljednjoj etapi puta trebat će uložiti 
dodatne napore u pregovaračkim poglavljima koja su i 
najzahtjevnija, te predstavljaju najveći izazov Hrvatskoj, 
a to su Pravosuđe i temeljna prava i Tržišno natjecanje. 
Tako će u preostalom vremenu trebati napraviti nužne 
reformske iskorake u području pravosuđa i borbe protiv 
organiziranog kriminala i korupcije, reforme javne upra-
ve, suradnje s Haaškim sudom, dovršetka procesa povrat-
ka izbjeglica te pune implementacije manjinskih prava, 
rekao je Rehn. Europska komisija očekuje odlučne mjere 
i konkretne rezultate kad je u pitanju reforma pravosuđa. 
Za otvaranje drugog najzahtjevnijeg poglavlja, Tržišnog 
natjecanja, prioritet je restrukturiranje brodogradnje, 
rekao je Rehn. Istaknuo je važnu ulogu Hrvatskoga sabo-
ra u pristupnom procesu, posebice uspostavljanje politič-
kog konsenzusa parlamentarnih stranaka o pitanju EU 
koji pruža političku podršku provođenju reformi i ubrza-
va posao usklađivanja zakonodavstva.

Što se tiče uloge Hrvatske u regiji, Rehn smatra daje 
pozitivan primjer Hrvatske iz pregovora za članstvo u EU, 
njezini reformski napori i integracija u EU, bitan faktor sta-
bilnosti i poticaj za čitavu regiju. Vjeruje da će do ulaska 
RH u članstvo EU riješiti svoje sadašnje institucionalne 
probleme vezane uz Lisabonski ugovor. Odluka Europske 
komisije o Hrvatskoj nije bianco ček jer Hrvatska treba 
zadovoljiti sve uvjete, ali sasvim je moguće i izgledno da 
će Hrvatska to uspjeti realizirati, rekao je Olli Rehn.

Neven Mimica primio potpredsjednicu Vlade 
Crne Gore za europske integracije Gordanu 
Đurović

(Zagreb, 18. studenoga 2008.) Neven Mimica rekao je 
da se Hrvatska nada da će 2009. biti ključna godina za 
proces europskih integracija u Hrvatskoj, odnosno da će 
to biti godina zaključenja pregovora za članstvo Hrvat-
ske u EU. Isto tako, izrazio je svoje uvjerenje da bi Crna 
Gora u najskorije vrijeme mogla predati svoj zahtjev – 

aplikaciju za članstvo u Uniji, s perspektivom skorog 
dobivanja statusa zemlje kandidata.

Hrvatski sabor u ovoj godini donijet će 130 „europskih 
zakona”, kojima se domaće zakonodavstvo usklađuje s 
europskom pravnom stečevinom. U Hrvatskom saboru 
uspostavljen je politički konsenzus oko pitanja članstva 
Hrvatske u EU, a kao rezultat tog konsenzusa osnovan je 
i Nacionalni odbor kao parlamentarno tijelo koje nadgle-
da čitav tijek pregovora. Paralelno s procesom pregovo-
ra, teče proces reformi, za koje također postoji puna poli-
tička podrška, odnosno konsenzus vlasti i opozicije.

Obostrano je ocijenjeno da, iako je znatno unaprijeđen 
regionalni dijalog, još uvijek ima prostora da se on poja-
ča, posebice na planu europskih integracija. Gordana 
Đurović izrazila je zadovoljstvo sudjelovanjem Crne 
Gore na dvodnevnoj regionalnoj konferenciji o europ-
skim integracijama, koja se upravo održava u Zagrebu, s 
ciljem razmjene iskustava država regije na putu prema 
članstvu u EU. Rekla je kako je izgledno da će Crna Gora 
u najskorije vrijeme podnijeti zahtjev za članstvo u EU, 
istaknuvši da je podloga za uspješnu aplikaciju, a potom 
dobivanje statusa kandidata, izvršavanje svih obveza iz 
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U crnogor-
skom parlamentu uspostavljen je stranački konsenzus po 
pitanju europskih integracija, što drži iznimno bitnim.

Potpredsjednica Sabora Željka Antunović 
primila izaslanstvo Parlamentarne skupštine BiH

(Zagreb, 27. studenoga 2008.) Potpredsjednica Hrvat-
skoga sabora Željka Antunović primila je u službeni 
posjet izaslanstvo Povjerenstva za ostvarivanje ravno-
pravnosti spolova Zastupničkoga doma Parlamentarne 
skupštine Bosne i Hercegovine.

Na sastanku se razgovaralo o važnosti sudjelovanja 
žena u političkom životu obje zemlje, a posebice u zako-
nodavnoj vlasti. Predsjednik Povjerenstva za ostvariva-

Potpredsjednica Sabora Željka Antunović primila izaslanstvo 
Parlamentarne skupštine BiH
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nje ravnopravnosti spolova Vinko Zorić istaknuo je da je 
pitanje ravnopravnosti spolova izrazito važno mjerilo 
demokracije. Razgovaralo se i o izbornom zakonu Bosne 
i Hercegovine te mogućim modelima aktivnijeg politič-
koga angažmana žena. Potpredsjednica Hrvatskoga sabo-
ra Željka Antunović predstavila je gostima iz Bosne i 
Hercegovine instrumente i mjere koje je Hrvatska podu-

zela i poduzima na ostvarivanju ravnopravnosti spolova 
u svim područjima života. Bilo je i riječi o zastupljenosti 
žena i muškaraca u Odboru za ravnopravnost spolova 
Hrvatskoga sabora i Povjerenstvu za ostvarivanje ravno-
pravnosti spolova Parlamentarne skupštine BiH, pri čemu 
su obje strane suglasne da trenutni omjer žena i muška-
raca nije zadovoljavajući.

DUŽNOSNICI HRVATSKOGA SABORA

Vesna Pusić primila ministra životne sredine i 
prostornog planiranja Srbije Dulića

(Zagreb, 7. studenoga 2008.) Predsjednica Nacional-
nog odbora Vesna Pusić sa članovima Odbora Nevenom 
Mimicom, Miloradom Pupovcem i Marijom Pejčino-
vić-Burić te vanjskim članom Odbora Emilom Tedeschi-
jem primila je u radni posjet ministra životne sredine i 
prostornog planiranja Republike Srbije, Olivera Dulića.

Ministar životne sredine i prostornog planiranja Repu-
blike Srbije Oliver Dulić uvodno je naglasio svrhu današ-
njeg posjeta, a to je razmjena iskustava s hrvatskom stra-
nom o pregovaračkom procesu s EU. Predsjednica Naci-
onalnog odbora Vesna Pusić predstavila je gostima funk-
cije i zadaće Odbora u pregovaračkom procesu Hrvatske 
i Europske unije, podsjetivši da je Odbor formiran 2005. 
godine kao rezultat suglasnosti svih parlamentarnih stra-
naka oko pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Upravo 
taj politički konsenzus svih parlamentarnih stranaka oci-
jenjen je kao vrlo važna početna točka za parlamentarni 
angažman u pregovaračkom procesu. Osnovne nadležno-
sti Nacionalnog odbora su nadzor pregovaračkog procesa 
s EU te strukturiranje i praćenje okvira u kojima se kreću 
pregovori, kazala je predsjednica Odbora Pusić. Podsje-
tila je i na aktivniju komunikaciju s javnošću koja je od 
iznimnog značenja za pregovarački proces s EU kako bi 

se odvijao kvalitetno i transparentno. Članovi Nacional-
nog odbora izlažući hrvatska iskustva u pregovorima s 
EU naglasili su da je tijelo poput Nacionalnog odbora u 
Hrvatskome saboru također potrebno u parlamentu Repu-
blike Srbije kao iznimno važan faktor uvida u budući 
pregovarački proces s EU.

Frano Matušić primio predstavnike Europskog 
odbora pokrajinskog parlamenta 
Baden-Württemberga

(Zagreb, 13. studenoga 2008.) Sugovornici su se slo-
žili da su odnosi Hrvatske i pokrajine Baden-Württem-
berg sadržajni i prijateljski, među ostalim, i zbog veli-
kog broja Hrvata koji žive u toj njemačkoj pokrajini. 
Predsjednik Skupine prijateljstva u Hrvatskome saboru 
za Saveznu Republiku Njemačku Frano Matušić upo-
znao je goste s vanjskopolitičkim ciljevima RH – sko-
rim pristupanjem NATO savezu te završetkom pregovo-
ra s EU do kraja iduće godine. Hrvatski sabor će do 
kraja ove godine, dodao je, usvojiti još 26 zakonskih 
prijedloga čime bi se ispunila kvota od predviđenih 121 
„europskih zakona” za ovu godinu. Članovi pokrajin-
skog parlamenta Baden-Württemberga rekli su da, iako 
je za pregovore zadužena državna razina, Baden-Wür-
ttemberg pozdravlja što skorije pristupanje Hrvatske 
Europskoj uniji.

Središnje teme sastanka bile su gospodarska i kulturna 
suradnja te razmjena na području obrazovanja. Predsjed-
nik Europskog odbora pokrajinskog parlamenta 
Baden-Württemberga Michael Theurer izdvojio je pro-
jekt „Dunavska konferencija” kojim se gospodarski 
povezuju zemlje iz podunavskog bazena. Dogovoreno je 
i iniciranje niza projekata kojima bi se produbila surad-
nja pojedinih hrvatskih županija, gradova i općina s par-
tnerima iz Njemačke. Zastupnik njemačke nacionalne 
manjine u Hrvatskome saboru Nazif Memedi upoznao je 
goste s aktivnostima njemačke nacionalne manjine u 
Republici Hrvatskoj koja ima gotovo 3000 pripadnika. 
Sastanak je zaključen dogovorom o daljnjoj suradnji i 
poticanju povezivanja gradova i općina s teritorija Repu-
blike Hrvatske i pokrajine Baden-Württemberg.

Vesna Pusić i ministar životne sredine i prostornog planiranja 
Srbije Dulić
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Zoran Milanović sastao se s povjerenikom za 
proširenje Rehnom

(Zagreb, 13. studenoga 2008.) Predsjednik Kluba 
zastupnika Socijaldemokratske partije Zoran Milanović 
sastao se s povjerenikom Europske komisije za prošire-
nje Ollijem Rehnom.

Razgovaralo se o pristupnim pregovorima Hrvatske za 
članstvo u Europskoj uniji u svjetlu posljednjeg Izvješća 
Europske komisije o Hrvatskoj u kojem je registriran 
napredak Hrvatske i koje prvi put iznosi ciljani datum 
završetka pregovora, ako Hrvatska ispuni zadane kriteri-
je. Također, razgovaralo se o ulozi parlamenta u pristu-
pnom procesu te reformskim zahvatima koji predstoje 
Hrvatskoj kako bi u sljedećoj godini mogla zaključiti 
pregovore za članstvo. Olli Rehn istaknuo je važnost 
koju uspostavljeni konsenzus svih parlamentarnih stra-
naka ima za proces integracije Hrvatske u Uniju, kao i 
njegovu važnost za provođenje reformi i za što brže 
usklađivanje zakonodavstva s europskom pravnom ste-
čevinom. Smatra da Hrvatska može ostvariti ciljani rok 
za završetak tehničkih pregovora do kraja 2009. godine. 
„Želimo da se Hrvatska što prije priključi Europskoj uni-
ji i postane njezina 28. članica”, rekao je Rehn. Što se 
tiče neriješenih graničnih pitanja Hrvatske i Slovenije, 
europski povjerenik rekao je da je to bilateralno pitanje 
koje ne treba dovoditi u vezu s pristupnim pregovorima 
Hrvatske za članstvo u EU, te je zaželio da ga dvije 
zemlje riješe u što skorije vrijeme.

Vesna Pusić primila potpredsjednika Europskog 
odbora pokrajinskog parlamenta 
Baden-Württemberga Michaela Theurera

(Zagreb, 13. studenoga 2008.) U uvodnom dijelu 
sastanka potpredsjednik Europskog odbora Theurer izra-
zio je punu podršku Republici Hrvatskoj na putu prema 
Europskoj uniji. Predsjednica Nacionalnog odbora Pusić 
predstavila je gostima osnovne funkcije Odbora u prego-
varačkom procesu Republike Hrvatske s Europskom uni-
jom, istaknuvši razmatranje pregovaračkih stajališta u 
ime parlamenta kao najvažniju zadaću Odbora. Pusić se 
osvrnula i na sastav Nacionalnog odbora, a informirala je 
goste i o aktualnom statusu pojedinih pregovaračkih 
poglavlja.

Marija Pejčinović-Burić, članica Nacionalnog odbora 
zahvalila je na konkretnim projektima pomoći koje je do 
sada pokrajina Baden-Württemberg uputila Hrvatskoj, a 
predstavila je gostima i statističke podatke o podršci 
hrvatske javnosti prema pristupanju EU od otvaranja pre-
govora s EU pa sve do danas. Milorad Pupovac istaknuo 
je važnost jačanja uloge parlamenta u pregovaračkom 
procesu s EU.

Visoki povjerenik za nacionalne manjine OESS-a 
Knut Vollebaek sastao se sa zastupnicima 
nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru

(Zagreb, 17. studenoga 2008.) Predsjednik Kluba zastu-
pnika nacionalnih manjina Šemso Tanković predstavio je 
nazočne zastupnike rekavši kako osam zastupnika nacio-
nalnih manjina u Hrvatskome saboru predstavlja dvade-
setak nacionalnih manjina u RH. Sugovornici su se složi-
li da je u proteklih petnaest godina napravljen izniman 
pomak u ostvarivanju prava nacionalnih manjina, čemu je 
pridonijela i misija OESS-a u Hrvatskoj.

Veleposlanik – visoki povjerenik za nacionalne manjine 
OESS-a Knut Vollebaek rekao je kako će OESS i dalje 
pomagati Hrvatskoj na tom putu te je ponudio daljnju 
suradnju u procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, 
posebno na području integracije nacionalnih manjina. 
Zastupnici Furio Radin i Zdenka Čuhnil predstavili su izbor 
zastupnika u Hrvatski sabor za nacionalne manjine te su se 
osvrnuli na provedbu Ustavnog zakona o pravima nacio-
nalnih manjina. Rekli su kako je, prema sporazumu s Vla-
dom RH, dogovoreno da će se u prve dvije godine ovog 
mandata otvoriti pitanje o uvođenju dvostrukog prava glasa 
za pripadnike nacionalnih manjina. Implementacija Ustav-
nog zakona o pravima nacionalnih manjina ocijenjena je 
dobrom na državnoj razini, no u nekim jedinicama lokalne 
samouprave ovaj zakon još nije zaživio, zaključila je Zden-
ka Čuhnil. Osvrnuvši se na položaj romske zajednice u 
Hrvatskoj, zastupnik Nazif Memedi rekao je kako su poma-
ci najvidljiviji u segmentu obrazovanja. U nastavku sastan-
ka razgovaralo se i o zapošljavanju pripadnika nacionalnih 
manjina u državnim i javnim službama te o paralelnim 
modelima obrazovanja kroz posebne škole za nacionalne 
manjine, koje su zastupnici ocijenili vrlo dobrima.

Zaključno se zastupnik Šemso Tanković osvrnuo na 
problem uporabe religijskog imena za etničku odrednicu 
pripadnika bošnjačke nacionalne manjine.

Visoki povjerenik za nacionalne manjine OESS-a Knut Vollebaek su-
sreo se sa zastupnicima nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru
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Vesna Pusić primila potpredsjednicu Vlade Crne 
Gore za europske integracije Gordanu Đurović

(Zagreb, 18. studenoga 2008.) Predsjednica Nacio-
nalnog odbora Vesna Pusić rekla je da Hrvatska podr-
žava nastojanja Crne Gore prema europskim integraci-
jama, naglasivši da bi taj put trebao biti zajednički čita-
voj regiji. Predstavila je Nacionalni odbor, njegovu 
strukturu i ulogu u pregovaračkom procesu za pristup 
Hrvatske u članstvo EU. Istaknula je da je Hrvatska 
prva zemlja koja je u pregovorima za članstvo u Uniji 
ustrojila takvo parlamentarno tijelo. Ono je osnovano 
2005. godine, nakon što je u Hrvatskome saboru posti-
gnut stranački konsenzus o pitanju članstva Hrvatske u 
EU kao prioritetnom cilju hrvatske vanjske politike. 
Osnovna zadaća Nacionalnog odbora nadgledanje je 
cijelog tijeka pregovora, po svim pregovaračkim 
poglavljima, a na njegovom čelu je predstavnik opozi-
cije. Odluke se donose konsenzusom, što znači da sva-
ki zastupnik ima mogućnost ulaganja veta na pregova-
račka stajališta. U Nacionalnom odboru je, uz članove 
Parlamenta, i predstavnik akademske zajednice, sindi-
kata, poslodavaca, te predstavnik iz Ureda Predsjedni-
ka Republike Hrvatske.

Vesna Pusić je naglasila da su, uz kvalitetu, Hrvatskoj 
od iznimne važnosti i rokovi, koji traže pojačavanje dina-
mike pregovora, s ciljem njihovog tehničkog zaključiva-
nja do kraja 2009. godine. Što se tiče informiranja građa-
na o EU, smatra da tu treba pojačati napore i da je na neki 
način zanemarena komunikacija s javnošću od onog tre-
nutka kad je postignut konsenzus među parlamentarnim 
strankama. Gordana Đurović izložila je ključne aktivno-
sti Crne Gore u procesu europskih integracija, rekavši da 
je izgledno da će Crna Gora u najskorije vrijeme predati 
aplikaciju za pristupanje u članstvo. Podrška javnosti za 
EU u Crnoj Gori u ovom trenutku je 71 posto, a u crno-
gorskom parlamentu postignut je puni konsenzus o pita-
nju europskih integracija i ciljane budućnosti Crne Gore 
u EU. Na završetku razgovora obostrano je ocijenjeno da 
je Europska unija strateški cilj obje zemlje, ali i jedina 
alternativa čitavoj regiji.

Dragan Kovačević primio delegaciju Odbora za 
gospodarstvo Parlamenta Republike Mađarske 
predvođenu predsjednikom Odbora Györgyem 
Podolákom

(Zagreb, 20. studenoga 2008.) Zahvalivši na kontinui-
ranoj potpori Hrvatskoj u procesima pristupanja Europ-
skoj uniji i NATO savezu, predsjednik Odbora za gospo-
darstvo Dragan Kovačević upoznao je goste s djelokru-
gom i načinom rada Odbora. Pritom je posebno istaknuo 
usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom EU 

te ulogu Odbora u smanjivanju utjecaja svjetske eko-
nomske krize na hrvatsko gospodarstvo.

Sugovornici su izmijenili dosadašnja iskustva Hrvat-
ske i Mađarske u suočavanju s aktualnom krizom i 
strateške planove za naredno razdoblje. Dragan Kova-
čević je rekao kako je Hrvatska za sada uspjela izbjeći 
veće potrese u gospodarstvu, te je izrazio nadu da će 
odgovornom monetarnom i fiskalnom politikom uspje-
ti ublažiti i nadolazeće posljedice krize. Za slijedeću 
se godinu planira potpuno smanjenje deficita držav-
nog proračuna, dodao je, kao i nastavak mjera Hrvat-
ske narodne banke. György Podolák, predsjednik 
Odbora za gospodarstvo Parlamenta Republike Mađar-
ske upoznao je domaćine s posljedicama snažne krize 
koja je zahvatila Mađarsku. Rekao je da se trenutno 
izrađuju paketi pomoći pojedinim sektorima gospo-
darstva, usuglašava se strategija dugoročnog djelova-
nja, a jedan je od prioriteta Mađarske i što brži ulazak 
u eurozonu.

Gordana Sobol primila izaslanstvo Zastupničkog 
doma Parlamentarne skupštine BiH

(Zagreb, 27. studenoga 2008.) Predsjednica Odbora za 
ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora Gordana Sobol 
i članice Odbora održale su sastanak s izaslanstvom 
Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova 
Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i 
Hercegovine, na čelu s predsjednikom Povjerenstva Vin-
kom Zorićem.

Sugovornici su uvodno predstavili ovlasti i načine 
rada Odbora i Povjerenstva te istaknuli važnost surad-
nje i razmjene iskustava dviju susjednih zemalja. Sre-
dišnja tema razgovora bila je participacija žena u 
zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na državnoj i lokalnoj 
razini. Predsjednik Povjerenstva Vinko Zorić otvorio 
je raspravu o izbornom zakonu BiH koji predviđa 

Gordana Sobol primila izaslanstvo Zastupničkog doma Parlamentarne 
skupštine BiH
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otvorene izborne liste, koje su znatno smanjile udio 
žena u tijelima vlasti. Sugovornici su se složili da 
otvorene liste mogu imati negativan utjecaj na broj 
žena u politici, dok se ne stvori pozitivna društvena 
klima koja će podupirati aktivnu ulogu žena u proce-
sima odlučivanja. Zaključeno je kako je u taj proces 
potrebno zajednički uključiti tijela državne vlasti, 
političke stranke, ženske udruge i nevladine organiza-
cije. Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova 
Gordana Sobol upoznala je goste sa zakonodavnim 
okvirom koji pokriva ovu tematiku u RH, s posebnim 
osvrtom na novi Zakon o ravnopravnosti spolova. 
Rekla je kako i u Hrvatskoj traje rasprava o mogućim 
modalitetima intenzivnijeg uključivanja žena u politi-
ku, posebno u svijetlu predstojećih lokalnih izbora. 
Članice Odbora za ravnopravnost spolova iznijele su 
iskustva o uključivanju žena u politiku na razini jedi-
nica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o 
nedovoljnoj implementaciji postojećih zakona. Zastu-
pnica Vesna Škulić skrenula je pozornost i na specifič-
ne probleme s kojima se susreću osobe ženskog spola 
s invaliditetom.

Davorko Vidović primio izaslanstvo 
Parlamentarne skupštine BiH

(Zagreb, 27. studenoga 2008.) Voditelj Hrvatsko-bosan-
skohercegovačke skupine prijateljstva Hrvatskoga sabo-
ra Davorko Vidović primio je u službeni posjet izaslan-
stvo Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolo-
va Zastupničkoga doma Parlamentarne skupštine Bosne 
i Hercegovine.

Voditelj Hrvatsko-bosanskohercegovačke skupine pri-
jateljstva Davorko Vidović predstavio je gostima broj-
nost i stranačku strukturu skupine prijateljstva, istaknuv-
ši važnost suradnje dviju zemalja koje dijele povijesnu, 
etničku i graničnu povezanost. Davorko Vidović infor-
mirao je goste i sa zakonodavnim okvirom u Republici 
Hrvatskoj koji se odnosi na ravnopravnost spolova ista-
knuvši najvažnije zakone koji pokrivaju ovo područje. 
Obje strane suglasne su oko važnosti intenziviranja par-
lamentarne suradnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a 
bilo je riječi i o mogućem posjetu Hrvatsko-bosansko-
hercegovačke skupine prijateljstva Hrvatskoga sabora 
Parlamentarnoj skupštini BiH.

Neven Mimica primio veleposlanika Mađarske 
Györkösa

(Zagreb, 6. studenoga 2008.) Potpredsjednik Hrvat-
skoga sabora i predsjednik Odbora za europske inte-
gracije Neven Mimica primio je u radni posjet velepo-
slanika Republike Mađarske Petera Györkösa. Središ-
nja tema susreta bila je trenutna faza procesa pristupa-
nja Hrvatske Europskoj uniji. Veleposlanik Peter Györ-
kös istaknuo je čvrstu potporu Mađarske rekavši kako 
se nada da će se ulazak Hrvatske u Europsku uniju 
ostvariti u razdoblju mađarskog predsjedanja. Suradnja 
dviju država ocijenjena je od strane sugovornika vrlo 
dobrom, kako na političkom tako i na gospodarskom 
planu.

Neven Mimica upoznao je veleposlanika s Izvje-
šćem EK o napretku Hrvatske, zaključivši da je opći 
ton Izvješća pozitivan, a posebno je ohrabrujuće 
navođenje 2009. godine kao moguće godine za 
zaključenje pregovora. Dodao je kako je Izvješćem 
dosta objektivno i precizno obuhvaćen napredak 
Hrvatske ali i ona područja na kojima Hrvatska još 
uvijek posustaje. Sugovornici su se složili da je prio-
ritet Hrvatske u predstojećem razdoblju fokusiranje 
na pregovarački proces i kvalitetan dovršetak refor-
mi. Zaključno je naglašena važnost Hrvatske kao 
modela za ostale zemlje regije u procesu pristupanja 
Europskoj uniji.

Boris Kunst primio veleposlanika Kanade 
Thomasa Marra

(Zagreb, 6. studenoga 2008.) Predsjednik Odbora za 
rad i socijalno partnerstvo i voditelj Hrvatsko-kanadske 
skupine prijateljstva Boris Kunst primio je u posjet vele-
poslanika Kanade u Republici Hrvatskoj Thomasa Marra. 
Voditelj Hrvatsko-kanadske skupine prijateljstva Boris 
Kunst izvijestio je veleposlanika Thomasa Marra o for-
miranju skupine prijateljstva u ovom sazivu Sabora i 
brojnosti njezinih članova, istaknuvši da je to najbrojnija 
skupina prijateljstva u Parlamentu. Također se zahvalio 

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA

Boris Kunst i veleposlanik Kanade Thomasa Marra 
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Kanadi na sveukupnoj pomoći Hrvatskoj, a posebice na 
podršci za članstvo u NATO-u i EU.

Sugovornici su suglasni da su bilateralni odnosi Kana-
de i Hrvatske dobri, te da će nastavku prijateljskih odno-
sa svakako doprinijeti i Hrvatsko-kanadska skupina pri-
jateljstva. Dinamici odnosa dviju zemalja svakako dopri-
nosi i brojna zajednica Hrvata koji žive u Kanadi, a koji 
predstavljaju vrlo značajan „most” za suradnju Kanade i 
Hrvatske, istaknuo je veleposlanik Marr.

Razgovaralo se i o aktivnostima i nastavku suradnje na 
gospodarskom, a posebice na kulturnom planu, te na 
razini gradova partnera, što je veleposlanik ocijenio vrlo 
dobrom inicijativom. Iskustva koja Kanada ima u zako-
nodavnom procesu, posebno na područjima zdravstve-
nog sustava, smanjivanja poreza i borbe protiv korupcije 
svakako mogu doprinijeti i Hrvatskoj koja se nalazi u 
procesu reformi, ustvrdio je Boris Kunst. Bilo je riječi i 
o završenim parlamentarnim izborima u Kanadi, a vele-
poslanik je istaknuo ratifikaciju Protokola o pristupanju 
Hrvatske i Albanije NATO-u kao prioritet u novom sazi-
vu Parlamenta.

Predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i 
kulturu Petar Selem primio iranskog 
veleposlanika Fadaifarda

(Zagreb, 6. studenog 2008.) Na sastanku se razgovara-
lo o kulturnoj i znanstvenoj suradnji Irana i Hrvatske. 
Predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu 
Petar Selem ocijenio je današnji sastanak kao važan 
doprinos unaprjeđivanju prijateljskih odnosa dviju drža-
va i intenzivnijoj budućoj suradnji.

Veleposlanik Fadaifard istaknuo je da je Iran zaintere-
siran za intenziviranje kulturne suradnju s Hrvatskom, a 
podsjetio je da je iranski Kulturni centar pri veleposlan-
stvu izuzetno aktivan i angažiran na tom području. Raz-

govaralo se i o izložbi „Iranske minijature” koja je treba-
la biti održana u muzeju „Mimara” još 2007. godine ali 
je odgođena za 2008. godinu te dodatnim aktivnostima 
koje je potrebno napraviti na tom polju.

Veleposlanik Fadaifard izvijestio je predsjednika Odbora 
Selema o aktivnostima Irana na području razvoja znanosti. 
Naglasio je da u Iranu trenutačno studira 3,5 milijuna stu-
denata u omjeru 55% žena i 45% muškaraca. Iran je spre-
man za razmjenu iskustava i postignuća iz domene znano-
sti, ustvrdio je veleposlanik. Petar Selem podržao je inici-
jativu veleposlanika Fadaifarda te naglasio da će suradnja 
na području znanosti između Irana i Hrvatske svakako 
doprinijeti razvoju sveukupnih odnosa dviju država.

Mario Zubović primio srbijanskog veleposlanika 
Cvetićanina

(Zagreb, 10. studenoga 2008.) Predsjednik Odbora za 
vanjsku politiku Hrvatskoga sabora Mario Zubović pri-
mio je u radni posjet veleposlanika Republike Srbije u 
Republici Hrvatskoj Radivoja Cvetićanina. Tema razgo-
vora bila je uspostavljanje međuparlamentarne suradnje i 
kontakata dva parlamenta te jačanje političkog dijaloga. 
Obostrano je ocijenjeno da parlamenti trebaju početi 
surađivati, posebice u svjetlu činjenice do postoji volja i 
prostor za moguću suradnju. U tom smislu izgledan je 
međusoban posjet vanjskopolitičkih odbora hrvatskog i 
srpskog parlamenta. Svakako jedna od mogućih tema su 
hrvatska iskustva iz pregovaračkog procesa, posebno 
uloga Hrvatskoga sabora, njegovih radnih tijela i Nacio-
nalnog odbora u pregovorima za članstvo Hrvatske u 
Europskoj uniji.

Mario Zubović istaknuo je da Hrvatska želi dobre 
odnose sa Srbijom, koji mogu poticajno i razvojno djelo-
vati na obje zemlje, posebice u kontekstu eurointegracija, 
što je odabir jedne i druge zemlje. Obostrano je izraženo 
zadovoljstvo da su revitalizirani diplomatski odnosi 
između Republike Hrvatske i Republike Srbije, što je 
dobro za prosperitet obiju zemalja, ali i šire, za cijelu 
regiju. Intenziviranje međuparlamentarne suradnje bit će 
jedan od prioriteta u budućim međudržavnim odnosima.

Član Hrvatsko-islandske skupine prijateljstva 
Nevio Šetić primio islandskog veleposlanika 
Davidssona

(Zagreb, 25. studenoga 2008.) Član Hrvatsko-islan-
dske međuparlamentarne skupine prijateljstva Nevio 
Šetić sastao se s veleposlanikom Republike Island za 
Republiku Hrvatsku – sa sjedištem u Saveznoj Republici 
Njemačkoj – Ólafurom Davidssonom.

Zastupnik Nevio Šetić i veleposlanik Ólafur Davidsson 
razgovarali su o odnosima dviju zemalja, pristupanju 

Predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Petar Selem 
primio iranskog veleposlanika Fadaifarda
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Hrvatske Europskoj uniji te o strategijama za prevladava-
nje svjetske gospodarske krize. Sugovornici su se složili 
kako je potrebno uložiti velike napore kako bi se izbjegle 
najizraženije posljedice globalnih kretanja. Veleposlanik 
Ólafur Davidsson rekao je kako je Island proteklih godina 
bilježio veliki gospodarski rast zahvaljujući ekspanziji 
bankarskog sektora, liberaliziranom tržištu te bogatim 
izvorima hidro i geotermalne energije. Nažalost, dodao je, 
aktualna kriza imala je poguban učinak na islandsku eko-
nomiju. Islandska je vlada, u dogovoru s MMF-om, razra-
dila strategiju stabilizacije ekonomije, no, zaključio je 
Davidsson, Islandu predstoji teška godina.

Član Hrvatsko-islandske međuparlamentarne skupine 
prijateljstva Nevio Šetić upoznao je gosta s mjerama šted-
nje koje je Vlada RH predložila za sljedeću godinu, kako 
bi se smanjio deficit proračuna. Također, zastupnik je 
predstavio i tijek pregovora za pristupanje Hrvatske EU, 
rekavši kako se nada njihovom zaključenju do kraja 2009. 
godine. U okviru razgovora o regiji, zastupnik Šetić rekao 
je kako smatra da je europska perspektiva nužna za sve 
zemlje regije te da će uspjeh na tom putu ovisiti isključivo 
o jačanju demokratskih procesa u svakoj državi.

Voditeljica Hrvatsko-norveške skupine 
prijateljstva Karmela Caparin primila norveškog 
veleposlanika Haugea

(Zagreb, 26. studenoga 2008.) Karmela Caparin zahva-
lila je na pomoći koju je Norveška nesebično pružala 
Hrvatskoj, od vremena Domovinskog rata sve do današ-
njih dana, kada Hrvatska užurbano ide prema euroatlant-
skim integracijama. Prošli tjedan norveški je parlament 

ratificirao Protokol o pristupanju Hrvatske NATO-u, na 
čemu je Caparin zahvalila norveškom veleposlaniku. 
Istaknula je prioritete hrvatske vanjske politike, koji su, 
uz pristupanje EU i NATO-u, njegovanje dobrosusjed-
skih odnosa i potpora zemljama regije jugoistoka Europe 
na njihovom putu prema eurointegracijama.

Zastupnica se osvrnula na predstojeće zadaće u prego-
varačkom procesu Hrvatske za članstvo u EU, napome-
nuvši da je u reformi zakonodavstva, uz usklađivanje 
domaćeg pravosuđa s europskom pravnom stečevinom, 
za Hrvatsku jednako važna i implementacija tih zakona. 
Također, istaknula je kako reformske procese na područ-
ju pravosuđa, javne uprave, borbe protiv organiziranog 
kriminala i korupcije, Hrvatska u prvom redu čini radi 
sebe, odnosno svojih građana.

Terje Hauge istaknuo je da dvije zemlje, bez obzira na 
geografsku udaljenost, imaju mnoge sličnosti, a kako su 
obje maritimnih kultura, veže ih slična pomorska tradici-
ja, naslijeđe i djelatnosti vezane uz more kao prirodni 
resurs. Naglasio je da Norveška snažno podržava i zauzi-
ma se za što skoriji pristup Hrvatske euroatlantskim inte-
gracijama. Iako sama nije članica EU, Norveška snažno 
zagovara članstvo Hrvatske u Uniji, jer kao članica Zajed-
ničkoga ekonomskog prostora i bliski partner EU, smatra 
da će se članstvom Hrvatske u EU još više otvoriti prostor 
za međusobni dijalog, suradnju, razmjenu i investicije te 
zajedničko sudjelovanje u raznim programima. Norveška 
se snažno zauzima za stabilnost i mir na prostoru jugoi-
stočne Europe, a Hrvatsku vidi kao zemlju koja svojim 
primjerom i djelovanjem pridonosi upravo tim ciljevima. 
Obostrano je izražena želja za unapređivanjem suradnje i 
uspostavom još tješnjih veza dviju prijateljskih zemalja.

D.H.; S.Š.; I.Č.; A.F.


