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DOPUNE DNEVNOG REDA

Dopuna dnevnoga reda 
13. ožujka 2009.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJENI 
ZAKONA O POSEBNOM PO-
REZU NA DUHANSKE PROI-
ZVODE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJENI 
ZAKONA O OBVEZAMA I 
PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽ-
NOSNIKA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA ZAKONA O PROSTOR-
NOM UREĐENJU I GRADNJI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA ZAKONA O KOMUNAL-
NOM GOSPODARSTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJENI 
ZAKONA O DRUŠTVENO PO-
TICANOJ STANOGRADNJI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA ZAKONA O OBNOVI I 
RAZVOJU GRADA VUKOVARA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA ZAKONA O OBNOVI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA ZAKONA O VLASNIŠ-
TVU I DRUGIM STVARNIM 
PRAVIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJENI 
ZAKONA O ZAKUPU I PRODA-
JI POSLOVNOG PROSTORA

PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA ZAKONA O TEHNIČKOJ 
KULTURI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD 
POŽARA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA ZAKONA O VATROGA-
STVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA ZAKONA O ZAŠTITI I 
SPAŠAVANJU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
O REFERENDUMU I DRUGIM 
OBLICIMA OSOBNOG SUDJE-
LOVANJA U OBAVLJANJU DR-
ŽAVNE VLASTI I LOKALNE I 
PODRUČNE (REGIONALNE) 
SAMOUPRAVE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
O SPRJEČAVANJU SUKOBA 
INTERESA U OBNAŠANJU 
JAVNIH DUŽNOSTI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA ZAKONA O PRIJEVOZU 
U LINIJSKOM I POVREME-
NOM OBALNOM POMORSKOM 
PROMETU 18. PRIJEDLOG I 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO-
NA O IZMJENAMA ZAKONA O 
POMORSKOM DOBRU I MOR-
SKIM LUKAMA

PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA ZAKONA O JAVNIM 
CESTAMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJENI 
ZAKONA O FINANCIRANJU 
JAVNIH POTREBA U KULTURI
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- –
NA O IZMJENAMA I DOPUNA-
MA ZAKONA O SPRJEČAVA-
NJU NEREDA NA ŠPORTSKIM 
NATJECANJIMA

Dopuna dnevnog reda 
20. ožujka 2009.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJENI 
ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA 
I DRUGIH PRAVOSUDNIH 
DUŽNOSNIKA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
O ZAŠTITI PUČANSTVA OD 
ZARAZNIH BOLESTI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA ZAKONA O UGOSTI-
TELJSKOJ DJELATNOSTI
PRIJEDLOG ZAKONA O IZ- –
MJENAMA ZAKONA O PRAVI-
MA I DUŽNOSTIMA ZASTU-
PNIKA U HRVATSKOME SA-
BORU
PRIJEDLOG ODLUKE O SU- –
DJELOVANJU PRIPADNIKA 
ORUŽANIH SNAGA REPUBLI-
KE HRVATSKE U MIROVNOJ 
OPERACIJI EUROPSKE UNIJE 

PRIKAZ RADA:
–  9. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 30. I 31. OŽUJKA, TE 1, 2. 

I 3. TRAVNJA 2009. GODINE

Dopune dnevnog reda
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„EU NAVFOR SOMALIA – ATA-
LANTA”
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA KAZNE-
NOG ZAKONA – predlagatelj 
Klub zastupnika SDP-a
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJE- –
NAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
O SOCIJALNOJ SKRBI – predla-
gatelj Klub zastupnika IDS-a
PORAST NASILJA MEĐU MLA- –
DIMA U REPUBLICI HRVAT-
SKOJ – predlagatelj Klub zastu-
pnika SDP-a
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O POTVRĐI-
VANJU SJEVERNOATLANT-
SKOG UGOVORA
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU  –
PRETPRISTUPNIH PROGRA-
MA POMOĆI EUROPSKE UNI-
JE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRP-
NJA DO 31. PROSINCA 2008. 
GODINE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZA- –
KONA O PRAVU NA PRISTUP 
INFORMACIJAMA ZA 2008. 
GODINU
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLA- –
NA HUMANITARNOG RAZMI-
NIRAVANJA I UTROŠENIM FI-
NANCIJSKIM SREDSTVIMA 
ZA 2008 GODINU

Dopuna dnevnoga reda 
26. ožujka 2009.

PRIJEDLOG IZMJENA I DO- –
PUNA DRŽAVNOG PRORAČU-
NA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 
2009. GODINU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- –
NA O IZMJENAMA I DOPUNA-
MA ZAKONA O IZVRŠAVANJU 
DRŽAVNOG PRORAČUNA RE-
PUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. 
GODINU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJENI 
CARINSKOG ZAKONA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O OSNOVICI 
PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- –
NA O OSIGURAVANJU KVALI-
TETE U ZNANOSTI I VISOKOM 
OBRAZOVANJU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- –
NA O IZMJENAMA I DOPUNA-
MA ZAKONA O NACIONALNOJ 
ZAKLADI ZA ZNANOST, VISO-
KO ŠKOLSTVO I TEHNOLO-
GIJSKI RAZVOJ REPUBLIKE 
HRVATSKE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA IZMJENA-
MA I DOPUNAMA ZAKONA O 
UZIMANJU I PRESAĐIVANJU 

DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA 
U SVRHU LIJEČENJA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O POTVRĐI-
VANJU UGOVORA O ZAJMU 
IZMEĐU REPUBLIKE HRVAT-
SKE I MEĐUNARODNE BAN-
KE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA 
PROJEKT ZAŠTITE OD ONE-
ČIŠĆENJA VODA NA PRIO-
BALNOM PODRUČJU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- –
NA O IZMJENAMA ZAKONA O 
KULTURNIM VIJEĆIMA
PRIJEDLOG REZOLUCIJE O  –
BORBI PROTIV VIRUSNIH 
HEPATITISA S PRIJEDLO-
GOM ZAKLJUČKA – predlaga-
telj Odbor za zdravstvo i socijal-
nu skrb
POSLOVNO IZVJEŠĆE O RA- –
DU FONDA HRVATSKIH 
BRANITELJA IZ DOMOVIN-
SKOG RATA I ČLANOVA NJI-
HOVIH OBITELJI ZA 2008. 
GODINU – podnositelj Fond 
hrvatskih branitelja iz Domo-
vinskog rata i članova njihovih 
obitelji
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBO- –
RU TRI SUCA USTAVNOG SU-
DA REPUBLIKE HRVATSKE – 
predlagatelj Odbor za Ustav, Po-
slovnik i politički sustav
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LOKALNA SAMOUPRAVA

Prikaz rasprave

Smisao predloženih izmjena i 
dopuna je uskladiti dva predlože-
na zakona sa Zakonom o Držav-
nom izbornom povjerenstvu, Za-
konom o lokalnoj i područnoj (re-
gionalnoj) samoupravi i novim iz-
bornim modelom u lokalnoj sa-
moupravi uvedenim Zakonom o 
izboru općinskih načelnika, gra-
donačelnika, župana i gradonačel-
nika Grada Zagreba.

O zakonskim prijedlozima Hr-
vatski je sabor raspravljao 19. 
ožujka 2009.

O PRIJEDLOZIMA
Sukladno Zakonu o Državnom iz-

bornom povjerenstvu, kao nadležno 
tijelo za provedbu državnog referen-
duma utvrđuje se Državno izborno 
povjerenstvo. Državno izborno po-
vjerenstvo bi imenovalo članove 
Povjerenstva za provedbu državnog 
referenduma u županiji, odnosno 
Gradu Zagrebu. Preciznije se uređu-
je osiguravanje sredstava za proved-
bu zborova građana – sredstva za tu 
namjenu osiguravala bi se u prora-
čunu jedinice lokalne samouprave, 
odnosno u proračunu Grada Zagre-

ba. Radi usklađivanja s novim izbor-
nim sustavom na lokalnoj i područ-
noj razini, predlaže se da visinu na-
knade predsjedniku i članovima po-
vjerenstva za provedbu lokalnog re-
ferenduma određuju župan, grado-
načelnik Grada Zagreba, gradona-
čelnik ili općinski načelnik. Iznos te 
naknade ne bi mogao biti veći od 
prosječne mjesečne plaće u Republi-
ci Hrvatskoj.

Zakonske novine kojima su izmi-
jenjeni nositelji izvršne vlasti na lo-
kalnoj i područnoj razini, nalažu da 
se članovi županijskih, gradskih i 
općinskih poglavarstava, napose 
članovi poglavarstava Grada Zagre-
ba brišu kao državni dužnosnici u 
Zakonu o sprječavanju sukoba inte-
resa u obnašanju javnih dužnosti.

Radi efikasnije borbe protiv ko-
rupcije potrebno je postići veću sa-
mostalnost u radu Povjerenstva za 
odlučivanje o sukobu interesa. U 
tom je smislu prijedlog Vlade Repu-
blike Hrvatske da članovi Povjeren-
stva biraju zamjenika predsjednika 
Povjerenstva iz redova uglednih 
javnih djelatnika, koji ne smije biti 
član ni jedne stranke. Članovi Po-
vjerenstva iz redova uglednih javnih 

djelatnika imali bi pravo na novčanu 
naknadu za rad u Povjerenstvu, a 
iznos naknade utvrđivao bi Hrvatski 
sabor. Preciznije se propisuje izrica-
nje iznosa obustave isplate dijela 
neto plaće, što Povjerenstvo može 
izreći kao sankciju kada utvrdi po-
stojanje sukoba interesa javnih duž-
nosnika. Sankcija ne može trajati 
dulje od tri mjeseca, a iznos obuhva-
ćen obustavom ne bi smio prelaziti 
jednu trećinu mjesečne plaće dužno-
snika.

RADNA TIJELA
Nadležna radna tijela – Odbor za 

lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu i Odbor za Ustav, 
Poslovnik i politički sustav – raz-
motrila su predložene zakone i pred-
ložila Hrvatskom saboru da ih done-
se. Potonji je Odbor imao jedan pri-
jedlog glede slijedeće izmjene Za-
kona o referendumu i drugim oblici-
ma osobnog sudjelovanja u obavlja-
nju državne vlasti i lokalne i područ-
ne (regionalne) samouprave. Smisao 
je ugraditi odredbu kojom se uređuje 
da je za predlaganje raspisivanja re-
ferenduma o razrješenju općinskog 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU 
DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE; PRIJEDLOG I 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU 
SUKOBA INTERESA U OBNAŠANJU JAVNIH DUŽNOSTI
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Više samostalnosti u radu Povjerenstva 
za odlučivanje o sukobu interesa
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načelnika, gradonačelnika, odnosno 
župana i njihovih zamjenika potreb-
no 20% birača upisanih u popis bira-
ča općine, grada odnosno županije.

Odbor za zakonodavstvo podnio 
je dva amandmana (po jedan za sva-
ki zakonski prijedlog) nomotehničke 
naravi.

RASPRAVA
U ime predlagatelja uvodno je go-

vorio državni tajnik Središnjeg dr-
žavnog ureda za upravu Antun Pa-
larić. Ukratko je iznio predložene 
novine u zakonskim aktima i u ime 
predlagatelja prihvatio amandmane 
Odbora za zakonodavstvo.

O stavovima Kluba zastupnika 
HDZ-a najprije je govorio Emil 
Tomljanović. Klub će podržati 
predložene izmjene i dopune Zakona 
o sprječavanju sukoba interesa u 
obnašanju javnih dužnosti, jer sma-
tra da će se kroz primjenu Zakona 
postići veća samostalnost u radu 
Povjerenstva za odlučivanje o suko-
bu interesa.

Na isti će način Klub postupiti i u 
slučaju drugoga zakonskog prijedlo-
ga, rekla je Ana Lovrin.

Stavove Kluba zastupnika 
HNS-a prenio je dr. sc. Miljenko 
Dorić. Predsjednik Povjerenstva 
ima pune ruke posla i za opsežan 

posao što ga obavlja valja ga ade-
kvatno nagraditi, rekao je Dorić. 
Kod vanjskih članova Povjerenstva, 
pak, treba paziti na apsolutne iznose 
novčane naknade za rad u Povjeren-
stvu u odnosu na plaće državnih 
službenika i namještenika. Prema 
predloženim izmjenama vanjski čla-
novi Povjerenstva imali bi 0,80 koe-
ficijent za izračun plaće, iako, kako 
je rekao, rade tek pola sata mjeseč-
no, dok neki zaposlenici Hrvatskoga 
sabora s koeficijentom od 0,62 ima-
ju 180 sati. „Razlika u omjeru satni-
ce je 1 naprema 300 i to je za Klub 
zastupnika HNS-a neprihvatljivo”, 
rekao je Dorić.

Uslijedila je pojedinačna raspra-
va. Dragutina Lesara (nezavisni) 
interesiralo je zašto se Zakon o refe-
rendumu i drugim oblicima osobnog 
sudjelovanja u obavljanju državne 
vlasti i lokalne i područne (regio-
nalne) samouprave usklađuje samo 
sa Zakonom o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi i Zako-
nom o Državnom izbornom povje-
renstvu, a ne i s Odlukom Ustavnog 
suda iz 2007. Riječ je o članku 5. 
stavku 1. (sudjelovanje hrvatskih 
državljana na državnom referendu-
mu) i s tim u vezi o provedbi refe-
renduma na glasačkim mjestima te 
uvođenjem osobnog identifikacij-
skog broja.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vali su još: Damir Sesvečan (HDZ), 
dr. sc. Željko Jovanović (SDP), 
Vladimir Ivković (HDZ), Ivo Gr-
bić (HDZ) i Ana Lovrin (HDZ).

U ime predlagatelja na primjedbe 
iz rasprave osvrnuo se državni tajnik 
Antun Palarić. Na primjedbu zastu-
pnika Lesara odgovorio je da je 
Ustavni sud Republike Hrvatske uki-
nuo sve što je bilo suvišno u Zakonu 
o referendumu i drugim oblicima 
osobnog sudjelovanja u obavljanju 
državne vlasti i lokalne samouprave.

O visini novčane naknade za čla-
nove Povjerenstva iz redova ugled-
nih javnih djelatnika odlučivat će 
Hrvatski sabor i pritom će voditi ra-
čuna da ta naknada bude primjerena 
njihovom radu u Povjerenstvu.

Hrvatski je sabor 20. ožujka 
2009. jednoglasno (103 „za”) do-
nio Zakon o izmjenama i dopuna-
ma Zakona o referendumu i dru-
gim oblicima osobnog sudjelova-
nja u obavljanju državne vlasti i 
lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, zajedno s prihvaće-
nim amandmanom.

Sa 104 glasa „za” (jednoglasno) 
hitnim postupkom donio je i Zakon 
o sprječavanju sukoba interesa u 
obnašanju javnih dužnosti, korigi-
ran prihvaćenim amandmanom.

J.Š.

Zbog uočene pravne nekorek-
tnosti mijenja se rok stupanja 
na snagu navedenih zakona. Hr-

vatski je sabor o tome objedi-
njeno raspravljao 12. ožujka 
2009.

Pisanu podršku predloženim za-
konima dalo je 25 zastupnika 
HDZ-a.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
GRADU ZAGREBU; PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O 
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) 
SAMOUPRAVI („Narodne novine”, broj 125/08); PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 
O IZMJENI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ 
(REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI („Narodne novine”, broj 109/07)
Predlagatelj: zastupnik i potpredsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks

Ispravlja se pravna nekorektnost



IHS
3. IV. 2009.

BROJ
505

7
LOKALNA SAMOUPRAVA

O PRIJEDLOZIMA

Državno izborno povjerenstvo 
analizom spomenutih zakona uoči-
lo je pravnu nekorektnost njihovih 
završnih odredbi. Naime, propisuje 
se da stupaju na snagu 17. odnosno 
18. svibnja 2009. godine. Polazeći 
od činjenice da bi se predstojeći 
lokalni izbori trebali održati 17. 
svibnja 2009. ti zakoni tada nisu na 
snazi. Postavlja se pitanje pravne 
valjanosti donošenja odluka o ras-
pisivanju izbora. Stoga je potrebno 
izmijeniti završne odredbe navede-
nih zakona, upozorava Povjeren-
stvo.

Primjedbe i prijedlozi Povjeren-
stva su osnovani, navodi predlaga-
telj. Predlaže se da zakoni stupe na 
snagu na dan stupanja na snagu 
odredbe o raspisivanju prvih sljede-
ćih općih i redovitih izbora članova 
općinskih i gradskih vijeća te župa-
nijskih skupština i Gradske skupšti-
ne Grada Zagreba te općinskih na-
čelnika, gradonačelnika, župana i 
gradonačelnika Grada Zagreba.

RADNA TIJELA
Nadležna radna tijela – Odbor za 

Ustav, Poslovnik i politički sustav, 
Odbor za zakonodavstvo te Odbor 
za lokalnu i područnu (regional-
nu) samoupravu – raspravili su 
predložene zakone i predložili Hr-
vatskom saboru njihovo donošenje.

VLADA REPUBLIKE 
HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske nije 
imala primjedbi na predložene za-
kone.

RASPRAVA

Na sjednici Hrvatskoga sabora 
uvodno je govorio predlagatelj Vla-
dimir Šeks. Naglasio je kako je 
važno da ne dođe do blokade rada 
lokalne i područne samouprave. Sto-
ga amandmanom na sva tri zakonska 
prijedloga traži dopunu prema kojoj 
dosadašnja općinska, gradska i župa-
nijska poglavarstva nastavljaju s ra-
dom do stupanja na dužnost grado-
načelnika Grada Zagreba, općinskog 
načelnika, gradonačelnika i župana 
izabranih na neposrednim izborima 
(amandmani postaju sastavni dio 
konačnih prijedloga, time je obuhva-
ćen i istovjetan amandman zastupni-
ka SDP-a Zvonimira Mršića).

Klub zastupnika SDP-a podržat će 
predložene zakone, izvijestio je Zvo-
nimir Mršić. Upozorio je na apsurdnu 
situaciju da se sada korigiraju zakoni 
koji još nisu na snazi, niti u primjeni. 
Tek sada se došlo do spoznaje da nije 
moguće raspisati izbore po Zakonu 
koji će stupiti na snagu dan iza izbora, 
rekao je, među ostalim. Vlada Repu-
blike Hrvatske ima puno bolji stručni 
aparat nego Sabor, a sada korigiramo 
zakone na prijedlog pojedinca. Tre-
nutno se nalazimo u zakonodavnom 
šlamperaju u kojem se trebaju raspisa-
ti izbori. Predstoji izmjena još 17 za-
kona iz ovog područja, rekao je.

Predložene izmjene zakona po-
trebne su, prije svega, zbog osigura-
nja funkcioniranja i mogućnosti rada 
lokalne samouprave, rekla je Ana 
Lovrin javljajući se u ime Kluba 
zastupnika HDZ-a. Klub podržava 
predložene izmjene da bi se bez ika-
kve zapreke mogli provesti i održati 
predstojeći izbori za lokalnu samou-
pravu. Naglasila je da je ova hrvat-

ska Vlada učinila niz iskoraka u ra-
zvoju i jačanju lokalne samouprave. 
Fiskalna decentralizacija i neposre-
dan izbor čelnika lokalne i područne 
samouprave, neki su od njih.

U ime Kluba zastupnika HNS-a 
govorio je Goran Beus Richembergh 
(HNS). Učinit ćemo sve da izmjene i 
dopune zakona koje moraju stupiti na 
snagu prouzroče što manju štetu za 
građane. Nema slobodnoga društva ako 
lokalna zajednica nije funkcionalna. 
Kad se dogodi ovakva situacija, pravni 
kupus bez presedana u novijoj hrvatskoj 
povijesti, zapravo se možemo svi stidje-
ti, rekao je, među ostalim. Pitao je kako 
je moguće da svi vrli pravnici (Vladin 
Ured za zakonodavstvo) odšute, prešute 
i puste takve zakonske prijedloge.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vali su: Dragutin Lesar (neovisni), 
Emil Tomljanović (HDZ), Vladi-
mir Ivković (HDZ) i Ingrid Anti-
čević-Marinović (SDP).

Državni tajnik u Središnjem dr-
žavnom uredu za upravu Antun Pa-
larić naglasio je da u lokalne izbore 
ulazimo spremni i da je izborni su-
stav unaprijeđen.

Hrvatski je sabor 13. ožujka 2009. 
hitnim postupkom donio Zakon o 
izmjeni Zakona o izmjenama i do-
punama Zakona o Gradu Zagrebu 
(95 „za”, 7 „suzdržanih”); Zakon o 
izmjeni Zakona o izmjenama i do-
punama Zakona o lokalnoj (regio-
nalnoj) samoupravi („Narodne no-
vine”, broj 125/08), (98 „za”, 5 
„suzdržanih”) i Zakon o izmjeni 
Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o lokalnoj, područnoj (regi-
onalnoj) samoupravi („Narodne 
novine”, broj 109/07) (94 „za”, 6 
„suzdržanih”).

Đ.K.
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O zakonskim su prijedlozima 
zastupnici raspravljali 19. ožujka 
2009. hitnim postupkom i u obje-
dinjenoj raspravi. Njima se nave-
deni zakoni usklađuju s odredba-
ma Zakona o izmjenama i dopu-
nama Zakona o lokalnoj i područ-
noj (regionalnoj) samoupravi te 
ispravljaju uočene pogreške iz ra-
nijih izmjena.

O PRIJEDLOZIMA
Predložene zakonske akte uvodno 

je obrazložila državna tajnica Mini-
starstva pravosuđa Marina Dujmović 
Vuković. Zakonom o lokalnoj i po-
dručnoj (regionalnoj) samoupravi 
propisuje se da prestaje ovlast pogla-
varstva jedinica lokalne i područne 
samouprave kao izvršne vlasti, a ti se 
poslovi raspoređuju na nositelje izvrš-
ne vlasti (općinski načelnik, gradona-
čelnik i župan) i predstavničkog tijela.

Budući da se u oba zakona pogla-
varstva jedinica lokalne i područne 
samouprave određuju kao izvršno 
tijelo za raspolaganje i upravljanje 
stvarima u vlasništvu tih jedinica, 
odgovarajuće odredbe u oba zakona 
trebalo je terminološki uskladiti s 
izmijenjenim i dopunjenim odredba-
ma Zakona o lokalnoj i područnoj 
samoupravi.

Odgovarajućom dopunom u Za-
konu o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima uz nekretnine u vlasništvu 
jedinica lokalne samouprave navode 
se i nekretnine u vlasništvu jedinica 
područne (regionalne) samouprave. 
Predloženom izmjenom u Zakonu o 
zakupu i prodaji poslovnog prostora 
župan, gradonačelnik Grada Zagre-
ba, gradonačelnik ili općinski načel-
nik javnim natječajem provodili bi 
postupak natječaja za zakup poslov-
nog prostora u vlasništvu općina, 
gradova, županija i Grada Zagreba.

RADNA TIJELA
Uz dva amandmanska prijedloga, 

Odbor za zakonodavstvo podupro 
je donošenje predloženih zakona. 
Amandmanom nomotehnički uređu-
je izričaj u Konačnom prijedlogu 
zakona o izmjeni Zakona o zakupu i 
prodaji poslovnog prostora. U dru-
gom zakonskom prijedlogu aman-
dmanom otklanja moguću pravno 
nedopustivu situaciju da jedan čla-
nak (članak 3.), odnosno dio odredbe 
jednog članka stupi na snagu prije 
samog zakona.

Odbor za pravosuđe te Odbor 
za Ustav, Poslovnik i politički 
sustav podržali su donošenje pred-
loženih zakonskih izmjena, a uz 

dva amandmana i Odbor za lokal-
nu i područnu (regionalnu) sa-
moupravu. Amandmanima Odbor 
usklađuje oba zakonska prijedloga 
s izmijenjenim i dopunjenim Za-
konom o lokalnoj i područnoj (re-
gionalnoj) samoupravi, koji je Hr-
vatski sabor donio 13. ožujka 
2009.

RASPRAVA
Nakon Ive Grbića i Jerka Roši-

na, koji su u ime Kluba zastupnika 
HDZ-a podržali predložene zakone, 
uslijedila je pojedinačna rasprava u 
kojoj su sudjelovali: Damir Sesve-
čan (HDZ), Ana Lovrin (HDZ), 
dr.sc. Željko Jovanović (SDP) i 
Vladimir Ivković (HDZ).

Prije glasovanja 20. ožujka 2009. 
državna je tajnica Marija Dujmović 
Vuković, u ime predlagatelja, pri-
hvatila sve podnesene amandmane 
na oba zakonska teksta.

U nastavku sjednice zastupnici 
su hitnim postupkom i jednogla-
sno (103 „za”) najprije donijeli 
Zakon o izmjenama Zakona o vla-
sništvu i drugim stvarnim pravi-
ma, a zatim i Zakon o izmjeni Za-
kona o zakupu i prodaji poslovnog 
prostora.

J.Š.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I 
DRUGIM STVARNIM PRAVIMA; PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI 
ZAKONA O ZAKUPU I PRODAJI POSLOVNOG PROSTORA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Prenošenje ovlasti na izravno izabrane 
čelnike
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OBNOVA I RAZVOJ GRADA VUKOVARA

O predloženim zakonima zastu-
pnici Hrvatskoga sabora rasprav-
ljali su u objedinjenoj raspravi 19. 
ožujka 2009. Predložene se izmje-
ne odnose na djelokrug lokalne 
samouprave i usklađene su sa Za-
konom o lokalnoj i područnoj (re-
gionalnoj) samoupravi.

O PRIJEDLOGU
U uvodnom izlaganju predstavnik 

predlagatelja, državni tajnik Mini-
starstva regionalnog razvoja, šumar-
stva i vodnog gospodarstva Stanko 
Janić obrazložio je osnovne odred-
nice dvaju zakonskih akata.

Prije lokalnih izbora potrebno je 
izmijeniti odredbe o djelokrugu lo-
kalne samouprave, odnosno pogla-
varstva, koja više neće postojati, ne-
go njihove ovlasti preuzimaju nepo-
sredno izabrani župani, gradonačel-
nici i općinski načelnici.

Predložene izmjene Zakona o ob-
novi usklađuju se i s odredbama Za-
kona o ustroju i djelokrugu središ-
njih tijela državne uprave i Zakona o 
sustavu državne uprave. Razlog – od 
donošenja Zakona o obnovi određe-
na su ministarstva i uprave doživjele 
promjene u nazivima pa je potrebno 
nomotehničko usuglašavanje.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo, Odbor 

za razvoj i obnovu te Odbor za lo-
kalnu i područnu (regionalnu) sa-
moupravu podržali su donošenje 
predloženih zakona. Potonji je odbor 
podnio dva amandmana kojima 
usklađuje predložene zakone sa za-
vršnom odredbom Zakona o izmjena-

ma i dopunama Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi predstavnika 

predlagatelja otpočela je rasprava po 
klubovima zastupnika.

Zvonimir Mršić je rekao da će 
iskoristiti priliku i iznijeti stajalište 
Kluba zastupnika SDP-a o svih 17 
zakona kojima se uređuju ovlasti 
neposredno izabranih općinskih, 
gradskih i županijskih čelnika. Naja-
vio je da će Klub podržati sve te za-
konske prijedloge, jer bez njih ne bi 
bilo moguće raspisati izbore i funk-
cioniranje lokalne samouprave.

Upitao je tko je i po kojim kriteri-
jima odlučio s kojim će se odredba-
ma Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi usklađiva-
ti predloženi zakoni. Mišljenja je, 
naime, da su predstavnička tijela 
neopravdano dobila neke izvršne 
funkcije dosadašnjih poglavarstava, 
koja će se ukinuti nakon neposred-
nih izbora. Zbog kratkoće vremena 
do raspisivanja lokalnih izbora, nije 
ostavljeno dovoljno vremena ljudi-
ma da prouče donošenje zakona i 
pripreme se. Građani neće znati ka-
kve će ovlasti imati oni koje biraju. 
Vremena za to nemaju ni kandidati, 
koji do početka kampanje za lokalne 
izbore neće stići proučiti s kojim će 
ovlastima raspolagati ako budu iza-
brani. Neki kažu da će gradsko vije-
će biti fikus, a drugi da će to biti 
gradonačelnik. „Građani ne znaju 
biraju li lokalne šerife ili lokalne fi-
kuse ili nešto između te hoće li gra-
donačelnik „zalijevati” gradsko vi-
jeće ili vijeće gradonačelnika”, 

ustvrdio je Mršić. A izbori su već 
danas mogli biti raspisani.

Upozorio je na činjenicu da ćemo 
se već iduće godine susresti s mo-
gućnošću da će biti raspisan referen-
dum za opoziv župana, gradonačel-
nika i načelnika. Nisu ispoštovani 
rokovi za donošenje ključnih doku-
menata koji se odnose na idući korak 
decentralizacije. Trebao je npr. biti 
osnovan tim koji će izraditi Strategi-
ju fiskalne decentralizacije i Zakon 
o financiranju jedinica lokalne i po-
dručne (regionalne) samouprave, a 
rok je bio 30. lipnja 2008. Strategija 
regionalnog razvoja je trebala biti 
usvojena do 1. svibnja 2008. Nije 
donesen ni Zakon o regionalnom ra-
zvoju, iako je rok za to bio do 31. 
prosinca 2008.

Osim toga, već je učinjena greška 
jer su neke ovlasti prebačene na 
predstavničko tijelo pa će donositi 
pojedinačne akte, a za to neće odgo-
varati. Gradonačelnika, župana ili 
načelnika kontrolira predstavničko 
tijelo, koje ima velike ovlasti, te 
može raspisati i referendum o opozi-
vu čelnika lokalne samouprave, ali 
to isto predstavničko tijelo nitko ne 
kontrolira. Izvršne bi ovlasti trebale 
ostati na onome tko nosi odgovor-
nost za izvršne funkcije u gradu, 
općini i županiji te mu se mora osta-
viti odgovornost i ovlasti za proved-
bu općih akata. Apelirao je na Vladu 
da u proceduru uputi izmjene Zako-
na o financiranju komunalnog gos-
podarstva i Zakona o javnim cestama 
kako bi se uklonio nered koji sada 
postoji.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a 
govorili su Petar Mlinarić i Jerko 
Rošin. Mlinarić je rekao da će Klub 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI I 
RAZVOJU GRADA VUKOVARA; PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O 
IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Nomotehničko usklađivanje zakona
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poduprijeti predložene izmjene Za-
kona o obnovi i razvoju Grada Vu-
kovara jer se tako pruža još veća 
mogućnost za privlačenja i provedbu 
projekata koji su u interesu razvoja i 
obnove Vukovara.

Zastupnik Rošin je izvijestio da 
Klub podupire donošenje Zakona o 
izmjenama Zakona o obnovi.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vali su: Nevenka Marinović (HDZ), 
Branko Kutija (HDZ) i Šimo Đur-
đević (HDZ).

U završnoj riječi državni tajnik 
Stanko Janić je prihvatio oba 
amandmana Odbora za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samou-
pravu.

Hrvatski je sabor 20. ožujka 
2009. jednoglasno donio Zakon o 
izmjenama Zakona o obnovi i ra-
zvoju Grada Vukovara korigiran 
prihvaćenim amandmanom (102 
„za”), a nakon toga, uz amandman-
sku korekciju, Zakon o izmjenama 
Zakona o obnovi (103 „za”).

J.Š.

Nakon objedinjene rasprave ko-
ja je vođene na 9. sjednici 18. ožuj-
ka 2009. o zakonskim prijedlozima 
Kluba zastupnika SDP-a i Vlade 
Republike Hrvatske, zastupnici su 
jednoglasno podržali Vladin Pri-
jedlog zakona o izmjeni Zakona o 
obvezama i pravima državnih duž-
nosnika, kojim se propisuje da 
osnovicu za obračun plaća dužno-
snika određuje Vlada Republike 
Hrvatske posebnom odlukom, a ne 
vezivanjem uz osnovicu za obračun 
plaće državnih službenika i namje-
štenika. Istovremeno je većinom 
glasova zastupnika odbijen Prijed-
log Kluba zastupnika SDP-a.

O PRIJEDLOZIMA
U predstavljanju Prijedloga zako-

na o utvrđivanju osnovice za izračun 
plaća državnih dužnosnika u 2009. 
godini, poslužili smo se izlaganjem 
Željke Antunović, predstavnice 
predlagatelja, Kluba zastupnika 
SDP-a.

Istaknula je da Klub zastupnika 
SDP-a predlaže da osnovica za izra-

čun plaća državnih dužnosnika i u 
2009. godini ostane na prošlogodiš-
njoj razini. „Cilj predlagatelja je 
ostaviti plaće dužnosnika na razini 
iz prethodne godine”, rekla je Antu-
nović i dodala da u suštini oba pri-
jedloga – i Kluba zastupnika SDP-a 
i hrvatske Vlade – govore o istim ili 
vrlo sličnim rješenjima.

Napomenula je da su vlade mnogih 
država posegnule za mjerom zamr-
zavanja ili smanjenja plaća državnih 
dužnosnika kao moralnom mjerom i 
vidom solidarnosti te razumijevanja 
krize. Klub predlaže utvrđivanje 
osnovnice za izračun plaća državnih 
dužnosnika u 2009. godini u iznosu 
od 5108,84 kune. Ta osnovica odno-
sila bi se na državne dužnosnike 
utvrđene Zakonom o obvezama i 
pravima državnih dužnosnika.

S rješenjima ponuđenima u Ko-
načnom prijedlogu zakona o izmjeni 
Zakona o obvezama i pravima dr-
žavnih dužnosnika, predlagatelj ko-
jega je Vlada RH, zastupnike je 
upoznao predstavnik predlagatelja, 
državni tajnik Središnjeg državnog 
ureda za upravu Antun Palarić. Slo-

žio se sa zastupnicom Antunović da 
Vladin prijedlog i prijedlog Kluba 
zastupnika SDP-a imaju sličan cilj.

Zakon o obvezama i pravima dr-
žavnih dužnosnika utvrđuje obveze i 
prava državnih dužnosnika u tijeli-
ma državne vlasti. Odredbom članka 
12. stavka 1. Zakona propisano je da 
se plaće dužnosnika utvrđuju mno-
ženjem osnovice za obračun plaće s 
koeficijentom utvrđenim za određe-
ne dužnosnike, s tim da je osnovica 
za obračun plaće dužnosnika jedna-
ka osnovici za obračun plaće držav-
nih službenika i namještenika. Za-
konom su propisani i koeficijenti za 
izračun plaća dužnosnika.

MIŠLJENJE VLADE
Polazeći od toga da su Zakonom o 

obvezama i pravima državnih duž-
nosnika kao posebnim zakonom 
cjelovito utvrđene obveze i prava 
državnih dužnosnika, Vlada Repu-
blike Hrvatske ocjenjuje potrebnim 
jasno propisati da se osnovica za 
obračun plaća državnih dužnosnika 
određuje posebnom odlukom Vlade 

PRIJEDLOG ZAKONA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE ZA IZRAČUN PLAĆA DRŽAVNIH 
DUŽNOSNIKA u 2009. GODINI (Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a); PRIJEDLOG I KONAČNI 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH 
DUŽNOSNIKA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Osnovicu za dužnosničke plaće ubuduće 
će određivati Vlada
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Republike Hrvatske, a ne veziva-
njem uz osnovicu za obračun plaće 
državnih službenika i namještenika. 
Izmjenom Zakona o obvezama i 
pravima državnih dužnosnika izbje-
gnuto je ponavljanje i pojednostav-
ljen izričaj. Vladi Republike Hrvat-
ske daje se ovlast da svojom odlu-
kom propisuje osnovicu za obračun 
dužnosničkih plaća.

RADNA TIJELA
Odbor za Ustav, Poslovnik i po-

litički sustav nakon provedene ra-
sprave, većinom glasova odlučio je 
nepodržati Prijedlog Kluba zastu-
pnika SDP-a. Odbor podržava Mi-
šljenje Vlade Republike Hrvatske, u 
kojem stoji da se osnovica za obra-
čun plaće dužnosnika, propisana u 
Zakonu o obvezama i pravima dr-
žavnih dužnosnika, može mijenjati 
samo izmjenama toga Zakona. Nai-
me, Vlada ne podržava Prijedlog 
zakona o utvrđivanju osnovice za 
izračun plaća državnih dužnosnika u 
2009. godini, čiji je predlagatelj 
Klub zastupnika SDP-a.

Ni Odbor za zakonodavstvo ne 
podupire Prijedlog Kluba zastupnika 
SDP-a iz razloga utvrđenih u Mi-
šljenju Vlade Republike Hrvatske.

Većina članova Odbora za izbor, 
imenovanja i upravne poslove u 
raspravi na Odboru izrazila je mi-
šljenje da se jedino izmjenama i do-
punama Zakona o obvezama i pravi-
ma državnih dužnosnika može 
predložiti smanjenje osnovice za 
obračun dužnosničkih plaća, što je 
sukladno mišljenju Vlade RH. Stoga 
je Odbor, nakon provedene rasprave, 
predložio Saboru da ne prihvati Pri-
jedlog zakona o utvrđivanju osnovi-
ce za izračun plaća državnih dužno-
snika u 2009. godini, u tekstu kako 
ga je predložio Klub zastupnika 
SDP-a.

Odbor za Ustav, Poslovnik i po-
litički sustav nakon provedene ra-
sprave, jednoglasno je predložio Sa-
boru donošenje Zakona o izmjeni 
Zakona o obvezama i pravima dr-

žavnih dužnosnika, u tekstu u kojem 
ga je predložila Vlada Republike 
Hrvatske hitnim postupkom. Isto 
predlaže i Odbor za zakonodav-
stvo, koji na tekst Konačnog prijed-
loga zakona nema primjedbi.

RASPRAVA
O zakonskim prijedlozima vođena 

je objedinjena rasprava na 9. plenar-
noj sjednici Hrvatskoga sabora 18. 
ožujka 2009. Nakon uvodnih riječi 
predstavnika predlagatelja, Željke 
Antunović u ime Kluba zastupnika 
SDP-a te Antuna Palarića u ime 
Vlade Republike Hrvatske – uslije-
dila je rasprava po klubovima zastu-
pnika.

Što s ostalima u javnom 
sektoru?

U ime Kluba zastupnika IDS-a, 
Damir Kajin postavio je pitanje što 
će biti s plaćama u ostalim javnim 
servisima i poduzećima, kao što je 
„Hrvatska radiotelevizija”, „HEP”, 
„Hrvatske vode”, jer „u tim servisi-
ma stotine ljudi dobiva daleko veće 
plaće od ministara”.

Smatra da Sindikat državnih služ-
benika i namještenika nikako ne 
smije pristati na smanjenje osnovice, 
„ne zbog toga što bi i naša osnovica 
bila niža, nego iz jednostavnog ra-
zloga što ta osnovica kod državne 
uprave ne smije više padati”, nagla-
sio je Kajin. Naglašava da treba 
utvrditi krivca za situaciju. „Ja tvr-
dim da je to HDZ-ova Vlada. No, 
ako se nešto u zemlji treba mijenjati 
da bi se krenulo nabolje, onda tvr-
dim da treba mijenjati vlast koja nas 
je do ovoga dovela i tu leži primarni 
problem nacije”.

U ime Kluba zastupnika HNS-a 
govorio je Goran Beus Richem-
bergh. Napominje da se smanjenje 
plaća premijeru, ministrima i ostalim 
državnim dužnosnicima ne može i 
ne smije nazivati antirecesijskom 
mjerom iz razloga što financijski 
efekti koji mogu proisteći iz tih za-

hvata „definitivno neće bitno utjeca-
ti na gospodarsku situaciju u Hrvat-
skoj”. Ipak, na simboličnoj razini to 
je važan signal koji govori o solidar-
nosti dužnosnika s običnim građani-
ma. „Ne radi se o nikakvoj antirece-
sijskoj mjeri, već obvezi svakog 
javnog dužnosnika da shvati da nje-
gova plaća ide iz plaća građana i da 
se radi o solidarnosti koja je moralna 
kategorija, u ovom slučaju i naša 
moralna obveza”. Zaključio je da će 
HNS podržati oba prijedloga.

U ime Kluba zastupnika SDP-a 
govorio je Zvonimir Mršić.

Osvrnuo se na raspravu riječima: 
„Mi danas raspravljamo o tome je li 
potrebno smanjenje 6% ili 10%, 
umjesto da doista upremo sve svoje 
potencijale i da konačno Hrvatski 
sabor raspravlja ono što je bitno, a to 
je plan izlaska iz krize. Ali hrvatski 
parlament je vjerojatno jedini parla-
ment u Europi koji o tome nije ra-
spravljao, jer Vlada još do danas nije 
uputila ni jedan suvisli prijedlog u 
Hrvatski sabor kako da se izvučemo 
iz krize”.

Ipak, zaključio je da će Klub podr-
žati Vladin prijedlog i „spreman je 
razgovarati i usuglasiti iznos sma-
njivanja plaća, ali smo prije i iznad 
svega za to da vidimo kako izvući 
državu iz krize”.

U ime Kluba zastupnika HD-
SSB-a govorio je Boro Grubišić.

Osvrnuo se na Vladin prijedlog po 
kojem bi osnovicu za obračun plaće 
dužnosnika ubuduće određivala 
Vlada Republike Hrvatske, što znači 
da bi Vlada, temeljem tog prijedlo-
ga, određivala plaću i zastupnicima. 
„To znači da Vlada RH zapravo mo-
že raditi što god hoće. Govorio sam 
o dostojanstvu Hrvatskoga sabora i 
saborskih zastupnika, a samim ovim 
prijedlogom sve je jasno rečeno”. 
No, „HDSSB kao stranka koja je 
odgovorna svojim biračima i hrvat-
skom narodu pristat će na bilo koji 
prijedlog u svezi s ovim”.

No, Grubišić pita tko je dopustio 
da upravljački timovi iz ustanova u 
vlasništvu države, kao što su npr. 
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„Hrvatske vode”, „Hrvatske šume”, 
„Hrvatske željeznice”, „Hrvatska 
elektroprivreda” itd, imaju bitno 
drugačije plaće od dužnosničkih, 
mnogo veće plaće, s bitno drugači-
jim koeficijentima, menadžerskim 
ugovorima itd. Ista je stvar i s plaća-
ma nekih lokalnih dužnosnika u je-
dinicama lokalne i područne samou-
prave, čije su plaće nerijetko znatno 
veće od plaća članova hrvatske Vla-
de ili zastupnika, komentirao je 
Grubišić.

U ime predlagača, Kluba zastu-
pnika SDP-a, Željka Antunović re-
kla je da plaće treba vezati uz kreta-
nja u gospodarstvu. Smatra da krite-
riji moraju biti jasni u oba slučaja, 
kako kad su u pitanju plaće dužno-
snika, tako i kad su u pitanju plaće 
službenika i namještenika, „ali sva-
kako da mi dužnosnici ipak trebamo 
pokazati višu razinu solidarizacije 
sa stanjem u društvu”.

U pojedinačnoj raspravi govorili 
su: Gordan Maras (SDP), Borislav 
Matković (HDZ), Miljenko Dorić 
(HNS) te Dragutin Lesar (nezavi-
sni) koji je istaknuo da ni jedan ni 
drugi prijedlog nisu nikakve „anti-
krizne mjere, jer ušteda ili novčani 
efekt primjene jednog ili drugog 
prijedloga zakona nije u takvom 
iznosu da bi ga se moglo nazvati za-
konom iz antirecesijskog paketa”. 
Ipak, jedan i drugi prijedlog iznose 
politički stav da državni dužnosnici 
u vrijeme ekonomske krize moraju 
snositi posljedice krize u kojoj se 
država našla. Posljednji je u pojedi-
načnoj raspravi govorio Zoran Vin-
ković (SDP).

Državni tajnik Antun Palarić re-
kao je da se Vladinim prijedlogom 
zakona daje primjer kako će državni 
dužnosnici biti prvi na kojima će se 
štedjeti. Zahvalio je svima koji su 
podržali da se državni dužnosnici u 

svojim plaćama razdvoje od plaća 
državnih službenika s kojima Vlada 
nastavlja socijalni dijalog. Time je 
zaključena rasprava.

Zastupnici su na 9. sjednici Hr-
vatskoga sabora, 20. ožujka 
2009., sukladno mišljenju Vlade 
Republike Hrvatske i saborskih 
radnih tijela, većinom glasova 
(74 „za” i 26 „protiv”) donijeli 
Zaključak kojim se ne prihvaća 
Prijedlog zakona o utvrđivanju 
osnovice za izračun plaća držav-
nih dužnosnika u 2009. godini 
predlagatelja Kluba zastupnika 
SDP-a.

Zakon o izmjeni Zakona o obve-
zama i pravima državnih dužno-
snika, čiji je predlagatelj Vlada 
Republike Hrvatske, donesen je 
jednoglasno, sa 100 glasova „za”, 
na 9. sjednici Hrvatskoga sabora, 
20. ožujka 2009. godine.

S.Š.

Na 9. sjednici Sabor je – hitnim 
postupkom – izmijenio sva tri za-
konska propisa radi usklađivanja 
s noveliranim Zakonom o lokalnoj 
samoupravi. Kako je uvodno po-
jasnio predstavnik predlagatelja, 
riječ je o tehničkim izmjenama, 
odnosno prenošenju ovlasti s uki-
nutih poglavarstava jedinica lo-
kalne samouprave na neposredno 
izabrane lokalne čelnike. O ponu-
đenim zakonskim prijedlozima 
provedena je objedinjena raspra-
va 19. ožujka, a glasovalo se 20. 
ožujka.

O PRIJEDLOZIMA

Razloge predloženih promjena 
zastupnicima je uvodno obrazložio 
Davor Mrduljaš, državni tajnik u 
Ministarstvu zaštite okoliša, prostor-
nog uređenja i graditeljstva. Napo-
menuo je da su izmjenama Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ukinuta općinska, grad-
ska i županijska poglavarstva, a nji-
hove ovlasti prenesene na nova tijela 
izvršne vlasti. To će ubuduće (nakon 
lokalnih izbora) biti neposredno iza-
brani općinski načelnici, gradona-

čelnici i župani. Radi nesmetanog 
rada tijela jedinica lokalne samou-
prave i poslovi u oblasti prostornog 
planiranja, komunalnog gospodar-
stva i dr., koji su dosad bili u nadlež-
nosti poglavarstava jedinica lokalne 
samouprave, prenose se u nadležnost 
lokalnih čelnika, odnosno predstav-
ničkih tijela. To se, primjerice, od-
nosi na poslove u vezi s osnivanjem 
zavoda za prostorno uređenje župa-
nija, odnosno grada Zagreba, utvrđi-
vanje konačnih prijedloga prostornih 
planova, imenovanje povjerenstava 
za ocjenu arhitektonske uspješnosti 

PRIJEDLOZI I KONAČNI PRIJEDLOZI ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA: O PROSTORNOM 
UREĐENJU I GRADNJI; KOMUNALNOM GOSPODARSTVU; DRUŠTVENO POTICANOJ 
STANOGRADNJI
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Usklađivanje sa Zakonom o lokalnoj 
samoupravi
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idejnog projekta te na poslove gos-
podarenja nekretninama jedinice lo-
kalne područne samouprave, itd.

Predviđeno je da će novelirani za-
koni stupiti na snagu istoga dana kad i 
odluke o raspisivanju predstojećih lo-
kalnih izbora, zaključio je Mrduljaš.

RADNA TIJELA
U okviru pripremne rasprave spo-

menute zakonske prijedloge razmo-
trila su i poduprla saborska radna ti-
jela Odbor za prostorno uređenje i 
graditeljstvo je ukazao na potrebu 
da nadležno Ministarstvo ili Središ-
nji državni ured za upravu izradi 
naputak za lokalne jedinice, vezano 
uz promijenjene nadležnosti njiho-
vih predstavničkih, odnosno izvršnih 
tijela. Na taj bi se način osigurali 
uvjeti za lakšu i učinkovitiju proved-
bu zakonskih novela koje se donose 
radi usklađivanja sa Zakonom o lo-
kalnoj samoupravi. U raspravi je 
istaknuta i važnost nastavka eduka-
cije vezano uz provedbu Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji na lo-
kalnoj razini.

Na sjednici Odbora za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupra-
vu izražena je dvojba oko kriterija 
raspodjele izvršnih ovlasti dosadaš-
njih poglavarstava između neposred-
no biranih lokalnih čelnika i pred-
stavničkog tijela. U skladu s tim Od-
bor je utvrdio niz amandmana na 
predložene zakonske tekstove. Suge-
rirao je, ponajprije, da se odredbe o 
njihovu stupanju na snagu usuglase 
sa završnom odredbom noveliranog 
Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regio-
nalnoj) samoupravi. Riječ je o dopuni 
kojom se precizira da dosadašnja op-
ćinska, gradska i županijska pogla-
varstva nastavljaju s radom do stupa-
nja na dužnost općinskog načelnika, 
gradonačelnika i župana izabranih na 
neposrednim izborima”.

Odbor je uložio i dva amandmana 
na tekstove konačnih prijedloga za-
kona o prostornom uređenju i o ko-
munalnom gospodarstvu. Predložio 

je, među ostalim, da u slučaju kad je 
osnivač zavoda za prostorno uređe-
nje županija ili Grad Zagreb, osni-
vačka prava ostvaruje župan odno-
sno gradonačelnik Grada Zagreba. 
Založio se i za to da poslove gospo-
darenja nekretninama, do osnivanja 
posebnog Fonda, obavljaju lokalni 
čelnici, a ne predstavnička tijela je-
dinica lokalne samouprave. Mišlje-
nja je da bi oni trebali davati sugla-
snost i na promjenu cijena, odnosno 
tarifa komunalnih usluga. Po mišlje-
nju članova Odbora u ingerenciji 
općinskih načelnika i gradonačelni-
ka trebalo bi biti i imenovanje i razr-
ješenje upravitelja vlastitog pogona 
koji je lokalna jedinica osnovala radi 
obavljanja komunalnih poslova.

Odbor za zakonodavstvo zakon-
ski prijedlog podržao je bez obrazlo-
ženja.

RASPRAVA
Nakon uvodničara i izvjestitelja 

radnih tijela, riječ su dobili pred-
stavnici klubova zastupnika.

Glasnogovornik Kluba zastupni-
ka HDZ-a, Jerko Rošin, posebno 
se osvrnuo na predložene izmjene 
Zakona o društveno poticanoj stano-
gradnji koje njegove stranačke kole-
ge podupiru. Logično je – kaže – da 
uvjete, mjerila i postupak za određi-
vanje reda prvenstva na kupnju sta-
na, u skladu sa zakonskim uvjetima, 
umjesto poglavarstava ubuduće 
utvrđuju izvršna tijela jedinica lo-
kalne samouprave, ovisno o lokal-
nim potrebama i prilikama. Dakako, 
red prvenstva u skladu s kojim će 
Agencija prodavati stanove i dalje bi 
određivala lokalna samouprava.

Predstavnik Kluba zastupnika 
HNS-a, dr.sc. Miljenko Dorić pod-
sjetio je na činjenicu da se zakonski 
okvir za neposredne izbore lokalnih 
čelnika pripremao nekoliko godina. 
Nedopustivo je, stoga, da smo se do-
veli u situaciju da 7,8 tjedana prije 
lokalnih izbora definiramo njihove 
nadležnosti, negodovao je. Osim to-
ga, nije nam jasna ni logika prenoše-

nja nadležnosti s bivših poglavarstava 
na predstavnička i izvršna tijela 
(obrazloženje predlagatelja je skro-
mno) a nije usklađena ni terminologi-
ja. S takvom praksom moramo defi-
nitivno prekinuti, napominje Dorić.

Za razliku od predlagatelja, Dra-
gutin Lesar (neovisni) smatra da bi 
neki poslovi/ovlasti u oblasti pro-
stornog planiranja, barem u prvom 
mandatu, trebale biti u ingerenciji 
predstavničkog tijela lokalne jedini-
ce, a ne lokalnog čelnika. To se u 
prvom redu odnosi na povjeravanje 
izrade prostornih planova županije 
odnosno Grada Zagreba, utvrđivanje 
Nacrta konačnog prijedloga prostor-
nog plana i izvješća o provedenoj 
javnoj raspravi, te izbor povjeren-
stva za ocjenjivanje arhitektonske 
uspješnosti idejnih rješenja kod iz-
davanja lokacijske dozvole.

Predstavnička tijela trebala bi od-
lučivati i o objavi odluke o priku-
pljanju ponuda za koncesije te za 
obavljanje određenih komunalnih 
poslova. Uvjeren je, kaže, da bi se u 
tom slučaju smanjile mogućnosti 
korupcije.

U pojedinačnoj raspravi su još su-
djelovali: Dubravka Šuica (HDZ), 
Zoran Vinković (SDP), dr.sc. Želj-
ko Jovanović (SDP), Borislav 
Matković (HDZ), Vedran Rožić 
(HDZ), Krešimir Gulić(HDZ), 
Jerko Rošin (HDZ), Ingrid Anti-
čević-Marinović (SDP) i Boro 
Grubišić (HDSSB).

U završnom osvrtu državni tajnik 
je izvijestio zastupnike da predlaga-
telj prihvaća amandmane Odbora za 
lokalnu i područnu (regionalnu) sa-
moupravu na sva tri zakonska pri-
jedloga.

U nastavku sjednice, 20. ožujka, 
Sabor je jednoglasno (103 glasa 
„za”) donio Zakon o izmjenama 
Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji, Zakon o izmjenama Za-
kona o komunalnom gospodarstvu 
(102 „za”) te Zakon o izmjeni Za-
kona o društveno poticanoj stano-
gradnji (102 glasa „za”).

M.Ko.
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Zastupnici su o Prijedlogu iz-
mjena Zakona o posebnom porezu 
na duhanske proizvode rasprav-
ljali na 9. Sjednici, 19. ožujka 
2009.

Izmjenama Zakona želi se uskla-
diti postojeće zakonodavstvo s 
uvođenjem europske trošarinske 
osnovice od 1000 cigareta.

O PRIJEDLOGU
Prijedlog izmjena Zakona dodatno 

je, u ime predlagatelja, obrazložio 
državni tajnik u Ministarstvu finan-
cija, mr.sc. Zdravko Marić. Izmje-
nama Zakona, rekao je, među osta-
lim, da se Zakon usklađuje s europ-
skim zakonodavstvom.

Uvodi se trošarinska osnovica od 
1000 cigareta i jedinstvena specifič-
na stopa poreza od 180 kn na 1000 
cigareta, uz zadržavanje 30-postot-
nog posebnog proporcionalnog pore-
za od maloprodajne cijene cigareta.

RADNA TIJELA
Raspravu o predloženim izmjena-

ma Zakona o posebnom porezu na 
duhanske proizvode proveli su i 
predložili da ih se prihvati Odbor za 
poljoprivredu, ribarstvo i ruralni 
razvoj, Odbor za zakonodavstvo, 
Odbor za europske integracije te 
Odbor za financije i državni pro-
račun.

RASPRAVA
Nakon uvodnog izlaganja pred-

stavnika predlagatelja u ime Kluba 
zastupnika IDS-a o izmjenama Za-
kona je Damir Kajin. Nameti na 
cigarete mijenjaju se drugi put ove 
godine zbog primjedbi koje je eu-
ropska administracija imala na pret-
hodne promjene Zakona koje su, 
prema njihovom mišljenju, diskri-

minirale strane proizvođače, podsje-
tio je. Kajin je u nastavku izlaganja 
napomenuo kako je načelno protiv 
bilo kakvog monopola, osim u slu-
čaju monopola hrvatskih proizvođa-
ča, u ovom slučaju Adris grupe, te 
da će se on suzdržati od glasovanja 
jer taj monopol pridonosi punjenju 
proračuna. Na kraju je zaključio da 
je svjestan obveze koju Hrvatska 
ima prema Europskoj uniji i da su 
ove Izmjene nužne, no da će unatoč 
tome biti suzdržan prilikom glaso-
vanja, jer će hrvatski proizvođač, 
donošenjem zakona, biti oštećen.

Zastupnicima se potom obratio 
Stjepan Kundić, u ime Kluba za-
stupnika HDZ-a, rekavši u uvodu 
da su već prethodne izmjene Zakona 
o posebnom porezu na duhanske 
proizvode djelomično usklađene s 
europskom pravnom stečevinom, a 
da se novim izmjenama u potpunosti 
usklađuje Zakon. Izmjenama Zako-
na uvodi se jedinstvena specifična 
stopa posebnog poreza u iznosu od 
180 kn za tisuću cigareta, uz zadrža-
vanje proporcionalnog posebnog 
poreza 30% od maloprodajne cijene. 
Na kraju je istaknuo da je Europska 
komisija pozdravila odluku Vlade, 
ali da traži što hitniju primjenu Za-
kona pa se zbog toga Klub zastupni-
ka HDZ-a zalaže za hitno usvajanje 
Izmjena zakona o posebnom porezu 
na duhanske proizvode.

U ime Kluba zastupnika SDP-a 
predložene izmjene Zakona o po-
sebnom porezu na duhanske proi-
zvode zastupnicima je komentirao 
Nenad Stazić, uvodno istaknuvši da 
su prethodne izmjene Zakona, pri-
hvaćene krajem 2008. godine, već 
bile usklađene s europskim zakono-
davstvom, no da su tim izmjenama 
uvedene i različite stope poreza ve-
zane uz sastav cigareta, odnosno uz 
udio domaćeg duhana u cigaretama. 
Sukladno tome uvedene su 3 stope 

poreza, a izjednačavanje tih stopa, u 
skladu s europskom praksom, treba 
biti uvedeno 1. siječnja 2010.

Na taj se način željelo čim duže 
štiti domaće proizvođače duhana, 
nastavio je Stazić. Izrazio je sumnju 
u motive predlaganja sadašnjih iz-
mjena i razloge za žurbom u izjed-
načavanju stope poreza kada su pre-
govori ionako blokirani, a datum 
ulaska u EU nepoznat.

U nastavku je zaključio da se očito 
radi o zaštiti interesa stranih velikih 
kompanija jer nove EU direktive ni-
je ni bilo.

Ističući kako se u Hrvatskoj već 
sada plaćaju jedne od najskupljih 
cigareta u okružju, smatra da će 
izjednačavanje stope poreza za po-
sljedicu imati i šverc, veći uvoz ci-
gareta, i kupnju preko granice, a 
najteža posljedica, bit će uništenje 
domaće proizvodnje duhana.

Na kraju je istaknuo da bi trebalo 
prihvatiti prijedlog Odbora za poljo-
privredu da se umjesto hitnog po-
stupka provede prvo čitanje ili će 
Klub zastupnika SDP-a odbiti Pri-
jedlog izmjena Zakona.

U ime predlagatelja, u raspravu 
se zatim uključio državni tajnik mr. 
sc. Zdravko Marić. Rekao je da 
Vlada ne može i neće prihvatiti mi-
šljenje Odbora za poljoprivredu, 
već da će inzistirati na hitnom po-
stupku jer to od nas traži Europska 
komisija, a i obvezali smo se na to 
potpisivanjem SSP-a. Državni taj-
nik je završno dodao da je prerano 
govoriti o visini cijena cigareta i 
posljedicama jer na cijene ne utječu 
samo trošarine već i poslovna poli-
tika kompanija i samo tržište te su 
se pri izradi zakona vodili najopti-
malnijim modelom.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vali su: Dragica Zgrebec (SDP), 
Slavko Linić (SDP), Gordan Ma-
ras (SDP), dr.Sc. Dragutin Boda-

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSEBNOM POREZU 
NA DUHANSKE PROIZVODE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
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koš (SDP), Josip Đakić (HDZ) i 
dr.sc. Goran Marić (HDZ).

Zastupnicima se potom završno 
obratio državni tajnik dr.sc. Zdrav-
ko Marić istaknuvši da se predlaga-
telj pri izradi izmjena Zakona nije 
osvrtao na savjete multinacionalnih 
duhanskih kompanija ili lobija, već 
se vodio isključivo interesima do-
maćih proizvođača i prerađivača tj. 
interesima Republike Hrvatske. Taj-
nik je dodao da je teško uskladiti sva 
mišljenja, ali da smatra da predlože-

ni model ipak neće dovesti do zna-
čajnijeg rasta cijena cigareta. Što se 
bojazni oko punjenja proračuna tiče, 
izrazio je nadu da će se puniti u skla-
du s predviđanjima Vlade, ali i istra-
živanjima Svjetske banke. Završno 
je zahvalio zastupnicima na kon-
struktivnoj raspravi.

Glasovanje o izmjenama Za-
kona o posebnom porezu na du-
hanske proizvode provedeno je 
20. ožujka 2009. Zastupnici su 
tom prigodom odbili prijedlog 

Odbora za poljoprivredu, ribar-
stvo i ruralni razvoj da se o Pri-
jedlogu provede još jedno (dru-
go) čitanje sa, 74 glasa „protiv” i 
26 glasova „za”. Nakon toga za-
stupnici su pristupili glasovanju 
o Konačnom prijedlogu zakona 
o izmjeni Zakona o posebnom 
porezu na duhanske proizvode i 
prihvatili ga većinom glasova 
(74 „za”, 24 „protiv” i 2 „suzdr-
žana”).

V.G.

Zastupnici su 11. ožujka 2009. 
na dnevnom redu imali Prijedlog 
zakona o preuzimanju dioničkih 
društava.

Predloženim zakonom namjerava 
se Zakon izmijeniti i dopuniti u di-
jelu koji se odnosi na prekršajne 
odredbe te na primjenu odredbi 
Zakona u prijelaznom razdoblju, 
točnije na obveze objavljivanja 
ponude za preuzimanje koje su na-
stale u vrijeme važenja ranijeg Za-
kona o preuzimanju dioničkih dru-
štava. Zakonom se regulira i pobli-
že definira i pojam ciljnog društva 
u situacijama kada ono nije uređe-

no odredbama Zakona o tržištu ka-
pitala.

Odbor za financije i državni 
proračun, Odbor za pravosuđe i 
Odbor za zakonodavstvo podupiru 
donošenje Zakona, a ovaj potonji 
podnosi nekoliko amandmana koji-
ma se nomotehnički uređuju izričaji.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a 
Goran Marić drži da je dioničar-
stvo jedan od temelja učinkovitog 
gospodarstva i jedan od važnijih 
čimbenika koji pridonose razvoju 
tržišnog natjecanja i konkurentno-
sti u društvu te podržava donošenje 
Zakona.

U ime Kluba zastupnika SDP-a 
Davor Bernardić kazao je da će Klub 
pri odlučivanju biti suzdržan budući da 
je bio protiv Zakona o tržištu kapitala, 
koji je s predloženim tijesno povezan.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vali su: Gordan Maras (SDP), Da-
vor Huška (HDZ), Željko Turk 
(HDZ), Nevenka Majdenić (HDZ) 
i Ante Kulušić (HDZ).

Zastupnici su 13. ožujka 2009. 
sa 73 glasa „za”, 1 „protiv” i 24 
„suzdržana” donijeli Zakon o iz-
mjenama i dopunama Zakona o 
preuzimanju dioničkih društava.

I.Č.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zastupnici su na 9. sjednici, 11. 
ožujka 2009. godine, raspravljali, 
po hitnom postupku, o Prijedlogu 
i Konačnom prijedlogu zakona o 
izmjeni Zakona o elektroničkoj 
trgovini.

Zakon o elektroničkoj trgovini 
uređuje pružanje usluga informacij-
skog društva, odgovornost davatelja 
usluga informacijskog društva te 
pravila u vezi sa sklapanjem ugovora 

u elektroničkom obliku. Europska 
komisija uputila je mišljenje da rje-
šenja sadržana u članaku 4. stavku 
2., podstavcima 4. i 9. Zakona o iz-
mjenama i dopunama Zakona o elek-
troničkoj trgovini iz 2008. godine 
preširoko postavljaju iznimke s obzi-
rom na to da ih navedeni dodatak di-
rektive određuje u užem obliku.

Širim definiranjem iznimaka u 
primjeni općeg pravila utječe se na 

slobodu obavljanja usluga infor-
macijskog društva na jedinstvenom 
tržištu Europske unije, odnosno 
ograničava se mogućnost pružanja 
tih usluga na tržištu Republike Hr-
vatske u većem opsegu nego što je 
to predviđeno i dopušteno navede-
nim Dodatkom Direktive o elektro-
ničkoj trgovini. To, prema mišlje-
nju Europske komisije, nije pri-
hvatljivo.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ 
TRGOVINI
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
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Slijedom navedenog ukazuje se 

neophodnim izvršiti korekciju teksta 
zakona te ga uskladiti s gore navede-
nim stavom Europske komisije, po-
sebice imajući u vidu činjenicu da je 
izmjena članka 4. Zakona o elektro-
ničkoj trgovini preuzeta kao obveza 
prilikom zatvaranja Poglavlja 10. – 
Informacijsko društvo i mediji.

Slijedeća radna tijela poduprla su 
prihvaćanje predloženog zakona: 
Odbor za zakonodavstvo, Odbor 
za europske integracije, Odbor 
za informiranje, informatizaciju 
i medije te Odbor za gospodar-
stvo.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a 
govorio je zastupnik Dragan Kova-
čević. Podsjetivši na važnost dono-
šenja Zakona o elektroničkoj trgo-
vini 2003. godine, zastupnik je do-
dao kako je nužno povećati zaštitu 
od mogućih zloporaba virtualnih 
transakcija u procesu trgovine. Pod-
sjetio je i na obvezu preuzetu pri 

zatvaranju poglavlja 10 u pregovo-
rima s EU, te da će Klub zastupnika 
HDZ-a podržati predloženu izmjenu 
Zakona.

Zastupnik Zdenko Franić govo-
rio je u ime Kluba zastupnika 
SDP-a. U svom izlaganju osvrnuo 
se na sve veći rast i ulogu ICT sekto-
ra u svjetskom gospodarstvu. Nagla-
sio je kako će Klub zastupnika 
SDP-a podržati Prijedlog, no pod-
sjetio da je taj Zakon bio na dnev-
nom redu Sabora i prije par mjeseci 
pa se hrvatska strana već tada trebala 
bolje pripremiti i poštovati direktive 
Europske komisije.

U ime Kluba zastupnika HNS-a 
govorio je zastupnik Željko Vin-
celj. Zastupnik je, osvrnuvši se na 
legislativu koja pokriva predmetno 
područje, kritizirao pristup u for-
mulaciji zakonskih promjena, koji 
nije u duhu hrvatske pravne prak-
se, već se isključivo formulira na-
vođenjem europskih direktiva. Za-

vršno je izjavio kako će njegov 
Klub poduprijeti predloženu iz-
mjenu.

U pojedinačnoj raspravi govorili 
su: Gordan Maras (SDP), Neven-
ka Majdenić (HDZ), Nevenka 
Marinović (HDZ), Željko Turk 
(HDZ) i Krešimir Ćosić (HDZ).

Završni osvrt dala je državna tajni-
ca u Ministarstvu gospodarstva, rada 
i poduzetništva Tamara Obrado-
vić-Mazal. U vezi s izrečenim prigo-
vorima rekla je kako hrvatska strana 
ne može predvidjeti tempo izmjena 
europskog zakonodavstva te će i da-
lje biti neizbježne izmjene već uskla-
đenih zakona. Zahvalila je zastupni-
cima na konstruktivnoj raspravi.

Zastupnici su, 13. ožujka 2009., 
većinom glasova (sa 100 „za”, 1 
„suzdržanim” i 1 „protiv”), pri-
hvatili Konačni prijedlog zakona 
o izmjeni Zakona o elektroničkoj 
trgovini.

A.F.

Zastupnici su na 9. sjednici, 19. 
ožujka 2009., raspravljali, po hit-
nom postupku, o Prijedlogu i Ko-
načnom prijedlogu zakona o izmje-
nama Zakona o tehničkoj kulturi.

Predloženim zakonom mijenja se 
Zakon o tehničkoj kulturi tako da 
poslovi koji su do sada bili u nad-
ležnosti općinskog, gradskog, žu-
panijskog poglavarstva i poglavar-
stva Grada Zagreba budu dodijelje-
ni u nadležnost predstavničkog ti-
jela jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave odnosno 
predstavničkog tijela Grada Zagre-
ba ili općinskog načelnika, grado-
načelnika, gradonačelnika Grada 
Zagreba odnosno župana. Nadalje, 
Zakon o tehničkoj kulturi ne po-
znaje pojam „djeca s posebnim po-
trebama”, kojim su obuhvaćena 
darovita djeca kao i djeca s teško-

ćama, pa je u Zakonu potrebno ri-
ječi: „darovita i hendikepirana dje-
ca” zamijeniti riječima „djeca s 
posebnim potrebama”.

Slijedeća radna tijela poduprla su 
prihvaćanje predloženog zakona: 
Odbor za zakonodavstvo, Odbor 
za obrazovanje, znanost i kulturu 
te Odbor za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu.

U raspravi po klubovima, u ime 
Kluba zastupnika HDZ-a govorila 
je zastupnica Ivanka Roksandić. 
Rekavši kako se predloženim zako-
nom nastavlja usklađivanje dijela 
zakonodavstva s novim Zakonom o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi, zastupnica je istaknula 
važnost tehničke kulture u procesu 
obrazovanja. Dodala je da će Klub 
zastupnika HDZ-a podržati donoše-
nje Zakona.

U pojedinačnoj raspravi govorili 
su: Suzana Bilić Vardić (HDZ) i 
Anton Mance (HDZ).

Završni osvrt dao je državni tajnik 
u Ministarstvu znanosti, obrazova-
nja i športa Želimir Janjić. Zahva-
livši zastupnicima na potpori Prijed-
logu, rekao je da je ministarstvo za-
hvalno svima koji na bilo koji način 
podupiru tehničku kulturu i obrazo-
vanje.

Prihvaćeni su amandmani Odbora 
za zakonodavstvo te amandman 
zastupnice Ivanke Roksandić koji-
ma se nomotehnički uređuje izričaj 
Prijedloga zakona.

Zastupnici su, 20. ožujka 2009., 
jednoglasno (sa 101 glasom „za”), 
prihvatili Konačni prijedlog zako-
na o izmjenama Zakona o tehnič-
koj kulturi.

A.F.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TEHNIČKOJ 
KULTURI
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
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Zastupnici su o sva tri prijedlo-
ga zakona raspravljali objedinje-
no, na 9. sjednici, 19. ožujka 2009.

Izmjene zakona nužne su radi 
usklađivanja sa Zakonom o lokal-
noj i područnoj (regionalnoj) sa-
moupravi i izmijenjenim ulogama 
općinskih načelnika, gradonačel-
nika i župana.

Državni tajnik u Ministarstvu unu-
tarnjih poslova, Ivica Buconjić do-
datno je obrazložio prijedloge izmje-
na triju zakona, ističući da je osnovni 
razlog predlaganja Izmjena usklađi-
vanje nekih njihovih odredbi sa Za-
konom o lokalnoj i područnoj (regio-
nalnoj) samoupravi. Naime, nastavio 
je Buconjić, budući da se općinski 
načelnici, gradonačelnici i župani po 
novom Zakonu o izboru općinskih 
načelnika, gradonačelnika i župana 
biraju na direktnim izborima, ovlasti 
općinskih, gradskih i županijskih 
poglavarstava prebacile su se na op-
ćinske načelnike, gradonačelnike i 
župane. S time u vezi trebalo je te 
odredbe ugraditi i u predložena tri 
zakona, rekao je državni tajnik.

Raspravu o tri zakonska prijedloga 
proveli su saborski Odbor Za zako-
nodavstvo, Odbor za unutarnju 
politiku i nacionalnu sigurnost i 
Odbor za lokalnu i područnu (re-
gionalnu) samoupravu. Aman-
dmane na prijedloge zakona dali su 
Odbor za lokalnu i područnu (re-
gionalnu) samoupravu, Odbor za 
zakonodavstvo te zastupnici SDP-a 
Dino Kozlevac i Ivan Hanžek.

Nakon uvodnih napomena pred-
stavnika predlagatelja raspravu o 
predloženim izmjenama u ime 
Kluba zastupnika HDZ-a otvorio 
je zastupnik Berislav Rončević 
istaknuvši uvodno da se izmjenama 
tih zakona pristupilo radi usklađi-
vanja sa Zakonom o lokalnoj i po-
dručnoj (regionalnoj) samoupravi. 
Budući da prema tom zakonu nad-
ležnost bivših poglavarstava prela-
zi na načelnike, gradonačelnike i 
župane, bilo je potrebno unijeti te 
izmjene i u predložene zakone, re-
kao je u nastavku Rončević. Kao 
posebnost, istaknuo je da se kod 
izmjena Zakona o vatrogastvu 

osnivanje javnih vatrogasnih po-
strojbi prebacuje na predstavnička 
tijela lokalne samouprave. Na kraju 
izlaganja je naglasio da će Klub 
zastupnika HDZ-a podržati predlo-
žene izmjene zakona.

U ime Kluba zastupnika HSS-a 
zastupnicima se obratio Stanko Gr-
čić i istaknuo da HSS pozdravlja 
napore koje Vlada poduzima u cilju 
usklađivanja niza propisa s odredba-
ma Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi. Na kraju 
izlaganja je naglasio da Klub zastu-
pnika HSS nema primjedbi na pred-
ložene izmjene i da će podržati nji-
hovo izglasavanje.

U pojedinačnoj raspravi, koja je 
potom uslijedila, sudjelovali su za-
stupnici Franjo Lucić (HDZ), 
Branko Kutija (HDZ) i Borislav 
Matković (HDZ).

Glasovalo se, sukladno poslov-
ničkim odredbama, odvojeno. 
Svaki prijedlog prihvaćen je 20. 
ožujka 2009. jednoglasno, sa 101 
glasom „za”.

V.G.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD 
POŽARA; PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O 
VATROGASTVU; PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O 
ZAŠTITI I SPAŠAVANJU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zastupnici su o Prijedlogu izmje-
na i dopuna Zakona o obveznim 
osiguranjima u prometu rasprav-
ljali na 9. sjednici 11. ožujka 2009.

Prijedlogom zakona Republika 
Hrvatska usklađuje svoje zakono-
davstvo s pravnom stečevinom EU. 
U konkretnom slučaju, usklađiva-

nje je vezano uz politiku zračnog 
prometa i europski zračni prostor.

O PRIJEDLOGU
Prijedlog zakona zastupnicima je 

dodatno obrazložio državni tajnik u 
Ministarstvu financija, mr.sc. 

Zdravko Marić uvodno ističući ka-
ko se Zakonom preciznije definiraju 
već postojeće odredbe koje se uskla-
đuju s europskom direktivom iz 
2004. godine koja uređuje zahtjeve 
za osiguranjima kod zračnih prije-
voznika i operatera zrakoplova. U 
nastavku je još napomenuo kako će 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Preciziranje odredbi o zračnom prometu
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usvajanje tih izmjena zakona služiti 
zatvaranju poglavlja pregovora o 
zračnom prometu, a unaprijedit će 
se i zrakoplovstvo u Republici Hr-
vatskoj preciznijim definiranjem 
pojmova zračni prijevoznik, opera-
ter zrakoplova te osiguranje zračnog 
prijevoznika.

RADNA TIJELA
O Prijedlogu zakona su rasprav-

ljali i predložili da ga se prihvati sa-
borski odbori: za financije i državni 
proračun; za europske integraci-
je; za zakonodavstvo (koji je pod-
nio amandman pravno-tehničke 
prirode te Odbor za pomorstvo, 
promet i veze.

RASPRAVA
U ime Kluba zastupnika SDP-a 

raspravu o Prijedlogu zakona otvo-
rio je zastupnik Ivan Hanžek uvod-
no istaknuvši da Klub zastupnika 
SDP-a podržava prijedlog izmjena i 
dopuna Zakona i da na njega nema 
primjedbi.

U nastavku izlaganja osvrnuo se 
na situaciju na području autoosigu-
ranja. Ustvrdio je da pojedinci i fir-
me registriraju vozila na područjima 

na kojima su najmanja davanja iako 
tamo ne prometuju. Ukazao je na 
potrebu šire rasprave o cijelom pro-
blemu autoosiguranja i decentraliza-
ciji plaćanja.

Zastupnik mr.sc. Davor Huška 
nastavio je raspravu u ime Kluba 
zastupnika HDZ-a, osvrnuvši se na 
izmjene i dopune Zakona o obve-
znim osiguranjima u prometu. Tim 
će izmjenama Hrvatska ispuniti 
mjerila za zatvaranje 14. poglavlja 
pregovora, Prometne politike, jer će 
tim izmjenama Hrvatska provesti 
prvu fazu Sporazuma o europskom 
zajedničkom zračnom prostoru. U 
nastavku je iznio osnovne definicije 
pojmova koji se uvode u Zakon, od 
zračnog prijevoznika do operatera 
zrakoplova, završno ističući da će 
Zakon dovesti do preciznije i jasnije 
primjene. Na kraju izlaganja je na-
glasio da će zastupnik Kluba HDZ-a 
podržati donošenje izmjena i dopuna 
Zakona. Složio se sa zastupnikom 
Hanžekom o potrebi reguliranja pro-
blematike osiguranja vozila.

Slijedeći je, u ime Kluba zastupni-
ka HNS-a govorio zastupnik Željko 
Vincelj rekavši kako će HNS podržati 
predložene izmjene i dopune Zakona 
jer se njima rješavaju manjkavosti 
postojećeg zakona, a i zakon se uskla-

đuje s europskom praksom i zahtjevi-
ma. U nastavku izlaganja je istaknuo 
kako naš najveći problem nije imple-
mentacija zakona, već njegova pri-
mjena. Nedostaje nam službenika s 
iskustvom u zrakoplovstvu, a to nam 
donosi negativne ocjene Federalne 
uprave zračnog prometa, većinom 
zbog kašnjenja s osnivanjem agencije 
za civilno zrakoplovstvo. To je i ra-
zlog, rekao je na kraju, zbog kojeg 
naše zrakoplovne tvrtke ne smiju le-
tjeti u SAD. Pozvao je Vladu da hitno 
reagira i riješi problem agencije.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vali su: dr.sc. Goran Marić (HDZ), 
Željko Turk (HDZ), mr.sc. Ivan 
Bagarić (HDZ) te Ingrid Antiče-
vić-Marinović (SDP).

Zastupnicima se završno obratio i 
zahvalio na konstruktivnoj raspravi i 
podršci državni tajnik Zdravko 
Marić, te u ime Vlade prihvatio 
amandmane koje je podnio Odbor 
za zakonodavstvo.

Zastupnici su o Prijedlogu iz-
mjena i dopuna Zakona o obve-
znim osiguranjima u prometu 
glasovali 13. ožujka 2009. i pri-
hvatili ga većinom glasova, (95 
„za”, jednim „suzdržanim” i jed-
nim „protiv”).

V.G.

Hrvatski sabor je 26. ožujka 
2009. na dnevnom redu imao gore 
navedeni Prijedlog zakona.

Uzimajući u obzir činjenicu da su 
kontrola i nadzor nad higijenskim 
uvjetima u objektima pod sanitarnim 
nadzorom iznimno važni epidemio-
loški mehanizmi u sprječavanju i 
suzbijanju zaraznih bolesti, zakonski 
prijedlog uvodi instrument kontrole 
mikrobiološke čistoće. U navedenim 
objektima bio bi to jedini objektivni 
način utvrđivanja i ocjenjivanja hi-
gijenskog stanja objekta, odnosno 

površina, pribora, ruku osoblja, a 
sve u cilju sprječavanja moguće 
kontaminacije.

Odbor za zdravstvo i socijalnu 
skrb te Odbor za zakonodavstvo 
podupiru donošenje Zakona, a ovaj 
potonji je podnio amandman, kojim 
se dorađuje izričaj (amandman pri-
hvaćen).

U ime Kluba zastupnika HDZ-a 
Karmela Caparin istaknula je da je 
stanje zaraznih bolesti u Hrvatskoj 
razmjerno povoljno. Međutim, epi-
demiološku situaciju treba smatrati 

potencijalno nesigurnom i izravno 
ovisnom o daljnjem neprekidnom 
protuepidemijskom i preventivnom 
radu. Klub zastupnika HDZ-a podr-
žava donošenje Zakona, zaključila 
je zastupnica Caparin.

Miljenko Dorić u ime Kluba za-
stupnika HNS-a podržao je dono-
šenje Zakona, ali je sugerirao preci-
znije definiranje institucija i ustano-
va koje detektiraju epidemiološke 
indikacije (članak 39.).

U ime Kluba zastupnika SDP-a 
Mirando Mrsić podržava Prijedlog 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
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JAVNE POTREBE U KULTURI

zakona te smatra da ima još prostora 
za poboljšanja.

U pojedinačnoj raspravi sudjelovali 
su: Stjepan Kundić (HDZ), Stjepan 

Milinković (HDZ), Dragutin Boda-
koš (SDP) i Goran Heffer (SDP).

Zastupnici su 27. ožujka 2009. 
jednoglasno (112 glasova „za”) 

donijeli Zakon o izmjenama i do-
punama Zakona o zaštiti pučan-
stva od zaraznih bolesti.

I.Č.

Hrvatski sabor je 19. ožujka 
2009. na dnevnom redu imao na-
vedeni Prijedlog zakona.

Stupanjem na snagu Zakona o iz-
mjenama i dopunama Zakona o lo-
kalnoj i područnoj (regionalnoj) sa-
moupravi i Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o Gradu Zagrebu 
ukidaju se općinsko, gradsko i žu-
panijsko poglavarstvo kao izvršna 
tijela općina, gradova i županija, 
odnosno ukida se Gradsko pogla-
varstvo Grada Zagreba. U tom kon-
tekstu potrebno je uskladiti članak 

9a. Zakona o financiranju javnih 
potreba u kulturi.

Odbor za zakonodavstvo, Odbor 
za obrazovanje, znanost i kulturu 
te Odbor za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu podupiru 
donošenje Zakona.

Zastupnik Emil Tomljanović 
podnio je amandman kojim se 
odredbe Zakona usklađuju sa za-
vršnom odredbom Zakona o izmje-
nama i dopunama Zakona o lokal-
noj i područnoj (regionalnoj) sa-
moupravi.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a 
Suzana Bilić-Vardić naglasila je da s 
programom javnih potreba u kulturi 
obuhvaćaju svi oblici poticanja i pro-
micanja kulture i kulturnih djelatnosti, 
što doprinosi razvitku i unapređenju 
svekolikog kulturnog života u Repu-
blici Hrvatskoj. Klub zastupnika 
HDZ-a podržava donošenje Zakona.

Zastupnici su 20. ožujka 2009. jed-
noglasno sa 101 glasom „za”, donije-
li Zakon o izmjeni Zakona o financi-
ranju javnih potreba u kulturi.

I.Č.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U 
KULTURI
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Predloženim zakonom potvrđu-
je se Sporazum između Vlade 
Republike Hrvatske i Vlade Re-
publike Mađarske kojim se regu-
liraju, među ostalim, pitanja me-
đusobne razmjene informacija, 
mjera traganja i prekograničnih 
izvida.

O tome je Hrvatski sabor ra-
spravljao 12. ožujka 2009. godine.

Odbor za zakonodavstvo, Odbor 
za unutarnju politiku i nacionalnu 
sigurnost te Odbor za pravosuđe 
predložili su Hrvatskom saboru da 
donese predloženi zakon.

Na sjednici Hrvatskoga sabora 
uvodno je govorio državni tajnik u 
Ministarstvu unutarnjih poslova Ivi-
ca Buconjić. Kriminal ne poznaje 
nacionalne granice. Sporazum će 
pridonijeti da one ne postoje ni izme-
đu policija dviju država, rekao je.

Klub zastupnika HDZ-a podržat 
će predloženi zakon. Smatra da će 
Sporazum poboljšati suradnju nad-
ležnih tijela dviju država u borbi 
protiv kriminala, izvijestio je Beri-
slav Rončević.

Sporazum je dobra osnova za jačanje 
suradnje nadležnih tijela dviju država 

u borbi protiv prekograničnog krimi-
nala, rekao je Stanko Grčić u ime 
Kluba zastupnika HSS-a. Klub podr-
žava donošenje predloženog zakona.

Pojedinačno je raspravljao samo 
Tomislav Čuljak (HDZ).

Hrvatski je sabor hitnim po-
stupkom 13. ožujka 2009. godine 
donio Zakon o potvrđivanju Spo-
razuma između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Republike Ma-
đarske o suradnji u borbi protiv 
prekograničnog kriminala (99 
„za”, 1 „suzdržan”).

Đ.K.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU 
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O SURADNJI U BORBI 
PROTIV PREKOGRANIČNOG KRIMINALA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
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Predloženim zakonom želi se 
izrijekom precizirati status člano-
va suradnika Akademije, propisati 
okvirne uvjete za izbor članova 
Akademije, napose trajanje man-
data članova Predsjedništva Aka-
demije.

Hrvatski je sabor o Prijedlogu 
zakona raspravljao 12. ožujka 
2009.

O PRIJEDLOGU
Zakonskim se aktom predlaže da 

članovi suradnici HAZU-a, čiji 
mandat sada traje deset godina te su 
okvirni uvjeti njihova izbora propi-
sani Statutom Akademije, sada budu 
regulirani Zakonom, tako da njihovo 
članstvo bude doživotno kao i osta-
lih članova Akademije (redovitih, 
počasnih i dopisnih).

Predlaže se također da se odredba 
o četverogodišnjem trajanju man-
data članova Predsjedništva primi-
jeni i na članove Predsjedništva 
kojima je mandat u tijeku na dan 
stupanja na snagu Zakona te propi-
suje obveza usklađivanja Statuta 
Akademije s odredbama Zakona u 
roku od šest mjeseci od njegova 
stupanja na snagu.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podu-

pire donošenje Zakona, uz prijedlog 
da se prigodom utvrđivanja Konač-

nog prijedloga zakona u članku 2. 
izostave riječi: „u pravilu, mlađi”, 
jer ti pojmovi nisu određeni odnosno 
teško su odredivi.

U raspravi u Odboru za obrazo-
vanje, znanost i kulturu, uz ostalo, 
sugerirano je predlagatelju da u pri-
premi Konačnog prijedlog zakona 
ispita rješenje o unošenju odredbe 
prema kojoj bi nakon dva reizbora u 
status člana suradnika članstvo u 
tom statusu bilo doživotno, osim ako 
član suradnik ne bi bio izabran za 
redovnog člana Akademije. Također 
valja ispitati treba li u Konačni pri-
jedlog zakona unijeti odredbu prema 
kojoj nakon određene životne dobi 
član suradnik ostaje u tom zvanju, 
osim ako ne bi bio izabran za redov-
nog člana.

RASPRAVA
U ime predlagatelja o zakonskom 

je prijedlogu govorio državni tajnik 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa dr. sc. Dražen Vikić Topić. 
Istaknuo je kako mandat članova 
čelnog tijela nacionalnih akademija 
u većini država u svijetu traje četiri 
godine te je prevladalo mišljenje da 
i u HAZU mandat članova Predsjed-
ništva treba trajati toliko. Sadašnji 
mandat članova Predsjedništva u 
trajanju od tri godine pokazao se 
prekratkim za ostvarenje pojedinih 
programa i projekata u Akademiji, 
posebno zbog toga što je velik dio 

vremena opterećen provođenjem iz-
bora novih članova, koji traje naj-
manje šest mjeseci, a provodi se 
svake druge godine.

Stavove Kluba zastupnika 
HNS-a prenio je dr. sc. Miljenko 
Dorić. Usprotivio se odredbi o če-
tverogodišnjem mandatu članova 
Predsjedništva HAZU, smatrajući 
da članovi Akademije ne bi stalno 
trebali dokazivati svoj rad kako bi 
prešli u viša zvanja. „Ni jedan kole-
ga iznad 60 godina ne bi trebao vo-
diti znanstveni projekt ili program 
da bi prešao iz jednog u drugi sta-
tus”, naglasio je zastupnik Dorić.

Klub zastupnika HDZ-a podržat 
će predložene izmjene, izvijestio je 
dr. sc. Andrija Hebrang. Podržao 
je odredbu o četverogodišnjem man-
datu članova Predsjedništva HAZU, 
ali bi trebalo, kaže, razmotriti pri-
jedlog Odbora za znanost, obrazova-
nje i kulturu o ideji po kojoj bi član-
stvo člana suradnika Akademije po-
stalo doživotno tek nakon dva reiz-
bora, osim ako ne bi bio izabran za 
redovitog člana.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vali su: dr. sc. Goran Marić (HDZ) 
i dr. sc. Krešimir Ćosić (HDZ).

Zastupnici su većinom glasova 
(88 glasa „za” i 13 „suzdržanih”), 
13. ožujka 2009. prihvatili Prijed-
log zakona o izmjenama i dopuna-
ma Zakona o Hrvatskoj akademiji 
znanosti i umjetnosti.

J.Š.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ AKADEMIJI 
ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Otkloniti dvojbe o statusu članova 
suradnika
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PODRUČJA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA

Predloženom izmjenom Zakona 
sjedište Zagrebačke županije 
umjesto sadašnje lokacije – grada 
Zagreba – postala bi Velika Gori-
ca. Hrvatski sabor, nakon raspra-
ve vođene na 9. sjednici, 12. ožujka 
2009., nije podržao Prijedlog za-
kona, sukladno mišljenju radnih 
tijela i Vlade Republike Hrvatske.

O PRIJEDLOGU
U prikazu Prijedloga poslužili smo 

se izlaganjem predstavnika predla-
gatelja, zastupnika Kluba zastupnika 
HNS-a Gorana Beusa Richember-
gha. Klub predlaže izmjenu Zakona 
o područjima županija, gradova i 
općina u Republici Hrvatskoj po 
kojoj bi sjedište Zagrebačke župani-
je postala Velika Gorica, za razliku 
od sadašnjeg sjedišta te županije u 
Gradu Zagrebu. Beus je istaknuo da 
je Zagrebačka županija jedina župa-
nija u Republici Hrvatskoj čije se 
sjedište ne nalazi na njenom teritori-
ju, a što je „u sukobu i s Europskom 
poveljom o lokalnoj samoupravi”.

Podsjetio je da se Zagrebačka žu-
panija sastoji od 9 gradova i 25 op-
ćina, a najveći grad županije je Ve-
lika Gorica sa 70 tisuća stanovnika. 
Napomenuo je da je sjecište svih 
prometnih pravaca šire zagrebačke 
zone upravo u Velikoj Gorici, koja 
je i ekonomski najvažniji dio žu-
panije.

Beus pita može li se efikasno ra-
zvijati područna samouprava, iden-
titet Zagrebačke županije i funkcio-
nalnost službi, ako je središte župa-
nije izmješteno s područja županije. 

Također, troškovi održavanja dislo-
cirane uprave su iznimno veliki.

„Na području Zagrebačke župani-
je u kojoj se nalaze najfrekventnije 
prometnice u Hrvatskoj i međuna-
rodna zračna luka, ne postoji nijedna 
postaja prometne policije”, kritičan 
je Beus. Također, na području Za-
grebačke županije ne postoji nijedno 
registracijsko područje za motorna 
vozila, što znači da sva vozila koja 
se registriraju na području županije 
nose oznaku ZG i ulaze u prvu zonu 
rizika kod osiguravajućih društava, 
komentira Beus.

Zaključio je da Klub predlaže da 
se sjedište Zagrebačke županije pre-
seli na njen teritorij, „ali ne na način 
da Velika Gorica bude ta koja će 
uzeti sve sebi”. Klub predlaže da 
Zagrebačka županija bude prva žu-
panija koja će pokazati kako u regi-
onalnoj samoupravi može funkcio-
nalno djelovati decentralizacija. 
„Nema nikakvih razloga da neke 
službe županijskoga karaktera ne 
budu smještene u Zelini, Jastrebar-
skom, Samoboru, Ivanić-Gradu, a 
sjedište župana i županijske skupšti-
ne bilo bi u Velikoj Gorici, kao gradu 
koji ima najbolju prometnu poveza-
nost i u kojem je moguće organizira-
ti te službe”, izjavio je Beus.

MIŠLJENJE VLADE RH
Vlada Republike Hrvatske ne po-

država Prijedlog zakona o izmjeni i 
dopuni Zakona o područjima župa-
nija, gradova i općina u Republici 
Hrvatskoj. Navodi da sve jedinice 
lokalne samouprave u Zagrebačkoj 

županiji gravitiraju Gradu Zagrebu 
kao kulturnom, znanstvenom, gos-
podarskom i prometnom središtu, a 
Grad Zagreb i Zagrebačka županija 
čine prirodnu cjelinu. Tako Zagre-
bačka županija okružuje Grad Za-
greb i prirodno je, povijesno, pro-
metno i gospodarski vezana uz Grad 
Zagreb. Stoga, Vlada RH ocjenjuje 
da nema valjanog razloga za pro-
mjenu Zakona, na način da se sjedi-
šte Zagrebačke županije premjesti u 
Veliku Goricu, stoji u Mišljenju.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo i Od-

bor za lokalnu i područnu (regio-
nalnu) samoupravu nisu podržali 
Prijedlog zakona iz razloga navede-
nih u mišljenju Vlade Republike 
Hrvatske.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi predstavnika 

predlagatelja Gorana Beusa Ri-
chembergha, u ime Kluba zastu-
pnika HDZ-a govorio je Stjepan 
Kundić. Podsjetio je da se HDZ još 
2003. godine zalagao da sjedište Za-
grebačke županije bude u Velikoj 
Gorici, no upravo su županijski vi-
jećnici HNS-a i SDP-a tada odlučili 
da sjedište županije bude u Zagrebu.

Ipak, nesporno je, drži Kundić, da 
sve jedinice lokalne samouprave u 
Zagrebačkoj županiji gravitiraju 
Gradu Zagrebu kao kulturnom, 
znanstvenom, gospodarskom i pro-
metnom središtu, što je i Vladin stav. 
Suglasan s ocjenom Vlade RH Klub 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, 
GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a

Sjedište Zagrebačke županije ostaje 
Grad Zagreb
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zastupnika HDZ-a neće podržati 
Prijedlog, zaključio je Kundić.

Arsen Bauk govorio je u ime 
Kluba zastupnika SDP-a. Klub će 
podržati Prijedlog Kluba zastupnika 
HNS-a, posebice iz razloga što je 
Zagrebačka županija jedina župani-
ja koja nema središte na svom teri-
toriju. Također, ta županija nema ni 
jednu registarsku oznaku sa svog 
područja. „Zagrebačka županija na 
neki način tretira se županijom dru-
gog reda”, mišljenje je Arsena Bau-
ka. Klub smatra da Zagrebačka žu-
panija treba imati središte na svom 

teritoriju, pa će Klub podržati do-
nošenje zakona kojim bi Velika 
Gorica postala središte Zagrebačke 
županije.

U pojedinačnoj raspravi govorio 
je Krunoslav Markovinović 
(HDZ).

U svom završnom osvrtu Goran 
Beus Richembergh podsjetio je da 
je Hrvatska demokratska zajednica 
sve donedavno zastupala tezu da 
sjedište Zagrebačke županije treba 
preseliti iz Grada Zagreba u Veliku 
Goricu. Drži logičnim da županija 
svoje službe i sjedište ima na svom 

području, što je ekonomski isplativo 
i opravdano jer službe trebaju biti 
blizu građanima.

Zastupnici su na 9. sjednici, 13. 
ožujka 2009. godine, većinom gla-
sova (71 glas „za”, 3 „suzdržana” i 
29 „protiv”), sukladno prijedlozi-
ma saborskih radnih tijela i mi-
šljenju Vlade RH, donijeli Zaklju-
čak o neprihvaćanju Prijedloga 
zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o područjima županija, 
gradova i općina u Republici Hr-
vatskoj.

S.Š.

Prolongirati otplatu stambenih 
kredita građanima koji su ostali 
bez radnog mjesta, smisao je 
predloženog zakona.

Hrvatski je sabor o njemu ra-
spravljao 18. ožujka 2009. godine.

O PRIJEDLOGU
S obzirom na recesiju u Republici 

Hrvatskoj jedna od najugroženijih ka-
tegorija stanovništva su nezaposlene 
osobe. Očekuje se i značajan novi gu-
bitak radnih mjesta, navodi predlaga-
telj. Predlaže da se utvrdi obveza kre-
ditnih institucija da omoguće korisni-
cima stambenih kredita, koji su ostali 
bez posla, prolongirati otplatu u 2009. 
godini. To se odnosi na osobe koje su 
na Zavodu za zapošljavanje od 1. 11. 
2008. do 31.12. 2009. godine.

MIŠLJENJE VLADE 
REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske ne 
podržava predloženi zakon. Smatra 
da bi se njime korisnike stambenih 
kredita dovelo u neravnopravan po-

ložaj jer ih se dijeli na dvije grupe. 
Na one koji ne bi imali pravo na 
mogućnost prolongacije jer su ostali 
bez radnog mjesta prije 1. studenoga 
2008. godine i one koji bi imali to 
pravo jer su ostali bez radnog mjesta 
nakon 1. studenoga 2008. godine.

RADNA TIJELA
Nadležni odbori predložili su Hr-

vatskom saboru da ne prihvati Prijed-
log. Odbor za zakonodavstvo to 
obrazlaže razlozima iz mišljenja Vla-
de Republike Hrvatske. U Odboru za 
financije i državni proračun prevla-
dalo je mišljenje da nema potrebe za 
primjenom državnog intervencioniz-
ma. Radi se isključivo o ugovornom 
odnosu između poslovnih banaka i 
komitenata. Za prolongaciju otplate 
banke već imaju zakonsku mogućnost 
u okviru općih uvjeta poslovanja, re-
čeno je u raspravi.

RASPRAVA
Prijedlog je iz paketa antirecesij-

skih mjera koje je predložio Klub 

zastupnika SDP-a, naglasio je Slav-
ko Linić uvodno u ime predlagate-
lja. Evidentno je da je broj nezapo-
slenih u Hrvatskoj vrlo visok. Dio 
njih ima stambene kredite i sada su u 
nepovoljnom položaju. Klub je svje-
stan da će snažnije banke u Hrvat-
skoj u takvoj situaciji biti korektne 
prema svojim dužnicima. No, boji-
mo se, veli, da dobar dio ostalog 
bankarskoga sustava to neće biti u 
mogućnosti i ocjenjujemo da će doći 
do neravnopravnosti građana. Ovo 
je jedna od mogućih mjera, ako već 
Vlada ne reagira svojima, rekao je, 
među ostalim. Prihvaćamo primjed-
bu Vlade Republike Hrvatske i u 
drugom čitanju predložit ćemo rje-
šenje da svi građani koji su na Zavo-
du za zapošljavanje imaju pravo na 
prologanciju stambenih kredita, re-
kao je.

Mjere za ublažavanje 
negativnih posljedica

U ime Vlade Republike Hrvat-
ske govorio je dr. sc. Zdravko Ma-
rić, državni tajnik u Ministarstvu fi-

PRIJEDLOG ZAKONA O PROLONGACIJI OTPLATE STAMBENIH KREDITA U 2009. GODINI
Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Poštovati ugovore



IHS
3. IV. 2009.

BROJ
505

23
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nancija. Cijeli paket antirecesijskih 
mjera Vlade Republike Hrvatske 
usmjeren je na zadržavanje radnih 
mjesta i ublažavanje negativnih po-
sljedica sadašnje situacije. Neke 
mjere se već provode. Promišljaju se 
i dodatne, prema razvoju situacije 
kako bi ovu, a vjerojatno i sljedeću 
godinu, prošli što bezbolnije. Pose-
ban naglasak je i na oživljavanju tr-
žišta nekretnina i daljnje stambeno 
zbrinjavanje hrvatskih građana, re-
kao je, osvrnuvši se i na predstojeći 
rebalans proračuna.

Klub zastupnika HDZ-a smatra 
da bi se primjenom predloženoga 
zakona narušila mnoga temeljna na-
čela pravnog sustava, uključujući i 
načelo nediskriminacije, izvijestio je 
dr.sc. Goran Marić. Na stambenim 
kreditima poslovne su banke u 9 go-
dina ostvarile 10,5 milijardi dobiti. 
To upućuje da banke mogu izaći usu-
sret onima koji nisu u mogućnosti 
redovito otplaćivati stambeni kredit. 
Klub smatra da nema nikakve potre-
be za određenom primjenom držav-
nog intervencionizma, što sadržava 
predloženi zakon. Ne podržava ga.

Ideja predlagatelja je dobra, rekao 
je Mile Horvat u ime Kluba zastu-
pnika SDSS-a. No, zaključeni ugo-
vori se moraju poštovati. Predloženi 
zakon trebalo bi doraditi kao mjere 
prema bankama. I to u smislu da ne 
povećavaju kamate, da posluju u 
skladu s ovim vremenom i po prin-
cipima po kojima posluju u svojim 
matičnim državama. Upozorio je 
ujedno da je pitanje i kako će seljaci, 
zbog promjena na tržištu, vraćati 
svoje kredite za mini-farme.

Radi se o egzistencijalnom proble-
mu mladih ljudi i za to moramo 
imati sluha za rješavanje, rekao je 
dr.sc. Miljenko Dorić u ime Kluba 
zastupnika HNS-a. Ako treba po-
praviti predloženi zakon učinimo to, 
ali ne ostavljajmo sve na razini vir-
tualnih mjera, rekao je.

Klub zastupnika SDP-a ističe da 
nitko predloženim zakonom neće 
izgubiti. Prolongirat će se otplate 
kredita i zaštitit će se građane, na-
glasio je u ime Kluba Davor Ber-
nardić. Banke moraju biti spremne 
dijeliti sudbinu hrvatskoga gospo-
darstva i hrvatskih građana, a pitanje 
je samo je li na to spremna Vlada, 
rekao je, među ostalim.

Potaknuti potrošnju

Svjetska kriza nije jedini razlog 
za ovo stanje, uglavnom smo sami 
krivi, naglasio je Damir Kajin ja-
vivši se u ime Kluba zastupnika 
IDS-a. Treba povećati potrošnju, 
trgovinu, proizvodnju i to mogu 
preuzeti jedino banke. Svoje kama-
te trebaju prepoloviti, početi vraća-
ti dobit koju su ostvarili na hrvat-
skom tržištu i očuvati radna mjesta, 
rekao je, među ostalim. Podržao je 
predloženi zakon, ali i naglasio da 
je suština čitave priče što je naš 
vanjski dug veći od domaćega 
BDP-a, a suverenitet nam mogu 
ugrožavati drugorazredne europske 
i svjetske banke. Osvrnuo se i na 
izjavu ministra financija „da možda 
neće biti novca ni za plaće niti mi-
rovine”, rekavši da se to ne smije 
dogoditi.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vali su: Gordan Maras (SDP), Bo-
ris Kunst (HDZ), Dragica Zgrebec 
(SDP), Nenad Stazić (SDP), dr.sc. 
Goran Marić (HDZ), Nadica Jelaš 
(SDP), Arsen Bauk (SDP), Neven-
ka Majdenić (HDZ), Zvonimir 
Mršić (SDP), Boro Grubišić (HD-
SSB) i Željka Antunović (SDP).

Damir Kajin u petominutnoj ra-
spravi u ime Kluba zastupnika IDS-a 
naglasio je da treba primarno spasiti 
radna mjesta.

Državni tajnik dr.sc. Zdravko 
Marić tijekom rasprave u svojim 
javljanjima naglasio je da Vlada 
Republike Hrvatske ne ostaje samo 
na apelima prema bankama već je 
svojim mjerama utjecala da kamate 
dodatno ne povećavaju. Ponovio je i 
da ministar Šuker nije svojim izja-
vama prikazivao katastrofične situa-
cije. Postoje određene teškoće i po-
remećaji pri isplati plaća i mirovina, 
no isplaćuju se i na tome ćemo 
ustrajati, ponovio je.

U završnom osvrtu Slavko Linić, 
u ime predlagatelja, ponovio je da su 
banke u Hrvatskoj u privilegiranom 
položaju. Ostvaruju visoke profite i 
ne plaćaju porez na kapitalnu dobit. 
Moraju imati sluha za gospodarstvo 
i građane vjerovnike.

Hrvatski je sabor 20. ožujka 2009, 
sukladno prijedlozima radnih tijela 
i mišljenju Vlade Republike Hrvat-
ske, donio zaključak da se ne pri-
hvaća Prijedlog zakona o prolonga-
ciji otplate stambenih kredita u 
2009. godini („za” zaključak glaso-
valo 74, a „protiv” 26 zastupnika).

Đ.K.
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Ocjenjujući potrebnim na dru-
gačiji način urediti pravo zastu-
pnika na mirovinu Vlada Republi-
ke Hrvatske uputila je predloženi 
zakonski akt o kojem je Hrvatski 
sabor raspravljao na sjednici 26. 
ožujka 2009. Novim se rješenjima 
pooštravaju kriteriji za stjecanje 
zastupničkih mirovina.

O PRIJEDLOGU
Kako je uvodno obrazložio Antun 

Palarić, državni tajnik Središnjeg 
državnog ureda za upravu, zakon-
skim se prijedlogom mijenjaju uvjeti 
za odlazak zastupnika u mirovinu. 
Jedan od uvjeta za ostvarivanje pra-
va na zastupničku mirovinu je naj-
manje četiri godine obnašanja zastu-
pničkog mandata, a ne kao dosad 
dvije godine i jedan dan. U zastu-
pnički mandat više se ne bi uračuna-
valo vrijeme u kojemu mu je mandat 
zastupnika mirovao, dok je on obna-
šao neku drugu dužnost.

Zastupnici bi u mirovinu odlazili s 
najmanje 25, umjesto dosadašnjih 
20 godina radnoga staža. Povećana 
je i dobna granica za odlazak u mi-
rovinu. Za muškarce to je sa 55 na 
60 godina, odnosno sa 50 na 55 go-
dina života za žene.

Novi bi se uvjeti primjenjivali na 
dan konstituiranja Hrvatskog sabora, 
nakon provedenih prvih sljedećih 
izbora za zastupnike u Sabor.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo i Od-

bor za Ustav, Poslovnik i politički 

sustav predložili su Saboru da pri-
hvati Prijedlog zakona.

RASPRAVA

Zastupnik na sedam radnih 
mjesta

Klub zastupnika HDZ-a podu-
prijet će predloženi zakon, izvijestio 
je dr. sc. Andrija Hebrang. Ustvrdio 
je da se zastupnike napada dijelom 
zbog dezinformacija, a dijelom zbog 
politikantstva. Upozorio je na opću 
hajku na zastupnike u Saboru. „Upra-
vo smo se odrekli 10% svojih plaća, 
ali i 1000 kuna za plaćanje parkirali-
šta u obližnjoj garaži i jedini smo 
zastupnici u svijetu koji su se odrekli 
prava da svojim vozilom dođemo do 
radnog mjesta”, rekao je zastupnik 
Hebrang. Ocijenio je da je dio sma-
njenja zastupničkih prava opravdan, 
ali da dio nije, i posljedica je opće 
hajke na zastupničke mandate.

Tvrdi da su zastupničke plaće u 
odnosu na BDP najmanje u Europi. 
„Nemamo ništa protiv da u ovim 
teškim vremenima dijelimo sudbinu 
svog naroda i da imamo najmanji 
postotak plaća u odnosu na BDP u 
Europi”, nastavlja zastupnik He-
brang. Tvrdi da su zastupnici u Hr-
vatskom saboru u još težem položaju 
od svojih kolega u Europi jer nemaju 
pravo na plaćeni mobitel, službeni 
auto i parking.

Odbacio je kritike da zastupnici 
koji nisu u saborskim klupama ne 
rade svoj posao. Prazna klupa ne 
znači da zastupnik ne radi, nego da 

je na jednom od svojih sedam radnih 
mjesta. Uz sudjelovanje na sjednici, 
tu je i priprema za raspravu na ple-
narnoj sjednici, rad u odborima, 
parlamentarnim izaslanstvima, po-
vjerenstvima i delegacijama te u iz-
bornoj jedinici. Neki zastupnici još 
besplatno rade i u svojim matičnim 
profesijama.

Dodao je da o težini zastupničkog 
posla govore i zdravstveni podaci o 
visokom krvnom tlaku zastupnika i 
bolestima.

Vjesnici glasovanja

Predloženim se zakonom pooštra-
vaju uvjeti za stjecanje prava na sa-
borsku mirovinu i Klub zastupnika 
HSS-a to podržava, rekla je Marija-
na Petir. Primijetila je kako se na 
zastupničke mirovine neopravdano 
gleda kao na „simbol postojećih 
društvenih razlika u Hrvatskoj”. Po-
stoje, kaže, zastupnici koji dobro i 
koji loše rade te da ih treba odvojiti i 
tako smanjiti hajku na sve. „S više 
dobrih ljudi u politici i politika će 
biti bolja”, rekla je Petir.

Imala je prijedlog glede odredbe 
po kojoj se pravo na zastupničku 
mirovinu stječe nakon najmanje četi-
ri godine obnašanja zastupničke 
dužnosti. Ne sumnjajući u dobru na-
mjeru predloženog, Petir upozorava 
na mogućnost da se izbori održe u 
kraćem roku od četiri godine. U ta-
kvoj situaciji, kaže, zastupnik koji je 
odradio redovni mandat ne bi dose-
gnuo četiri godine zastupničkog sta-
ža. Podsjeća da je zastupnicima ak-
tualnog saziva Sabora mandat počeo 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA 
U HRVATSKOM SABORU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Promijenjeni uvjeti za stjecanje 
zastupničke mirovine
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12. siječnja 2008. nakon konstituira-
nja Vlade Republike Hrvatske i go-
tovo dva mjeseca nakon provedenih 
izbora. Postoji, dakle, mogućnost da 
zastupnik odradi cijeli mandat do 
raspisivanja slijedećih redovnih iz-
bora (npr. u prosincu 2011.), a da ne 
ostvari puni četverogodišnji mandat. 
Iako će nova zakonska rješenja važiti 
tek od sljedećih parlamentarnih iz-
bora, jasno je da će i u narednom 
mandatu biti teško ostvariti puni če-
tverogodišnji zastupnički staž. Stoga 
bi bilo bolje propisati da zastupnik 
mora biti na toj dužnosti za razdoblje 
koje odgovara redovnom mandatu.

Damir Kajin (Klub zastupnika 
IDS-a) smatra da zastupnike uglav-
nom napadaju oni koji su u daleko 
privilegiranijoj poziciji. Ustvrdio je 
da se narušavanjem digniteta Hrvat-
skoga sabora na neki način dovodi u 
pitanje vjerodostojnost svake politi-
ke pa i zemlje u cjelini. Predložio je 
da zastupnička mirovina za jedan 
saborski mandat iznosi 45% prosječ-
ne zastupničke plaće te da se pro-
porcionalno povećava za 10% za 
svaki odrađeni mandat više u sabor-
skim klupama. Izrazio je zadovolj-
stvo što se predloženi zakon razma-
tra u dva čitanja.

Stavove Kluba zastupnika 
HNS-a prenio je Goran Beus Ri-
chembergh. Upitao je pridonose li 
površnom i senzacionalističkom pi-
sanju medija o parlamentarcima i 

neki sami zastupnici. Tako se i po 
pet puta šalju na doradu neki propisi. 
„Zamislite što bi bilo s tvorničkim 
radnikom čiji se proizvod pet puta 
šalje na doradu”, upitao je zastupni-
ke. No, nisu svi zastupnici isti, jer 
neki ozbiljno i predano rade svoj 
posao, a neki ne. Postoje, kaže, neki 
zastupnici koji u Sabor dolaze samo 
petkom i po njima se zna koji je dan 
u tjednu. Oni su vjesnici glasovanja 
o točkama o kojima je provedena 
rasprava, kaže zastupnik Beus Ri-
chembergh.

Mjerila

Da radu Hrvatskoga sabora ne 
pridonose svi zastupnici jednako, 
primijetio je i Boro Grubišić (Klub 
zastupnika HDSSB). Podržao je 
predloženi zakon i zauzeo se za uvo-
đenje mjerila za učinkovitost zastu-
pnika. „Postoje mjerila i mogućnosti 
da se odvoje radnici od neradnika”, 
poručio je.

Dragutin Lesar (nezavisni) obja-
snio je zašto neće podržati predlože-
ni zakon u prvom čitanju. Zakono-
davac predlaže da se stroži kriteriji 
za zastupničke mirovine primjenjuju 
od konstituiranja slijedećeg saziva 
Sabora (2012.), a Lesara zanima za-
što se zakon ne bi odnosio i na aktu-
alni saziv Sabora. Na opasku nekih 
da se tako ukidaju stečena prava 
podsjeća da je usvojen zakon o „sa-

borskim mirovinama” iz 1995. imao 
retroaktivnu primjenu. I dok je „za-
stupnička mirovina” ostvarena po 
zakonu iz 1995. u odnosu na pro-
sječnu mirovinu u državi iznosila 
1:2, danas prosječna povlaštena mi-
rovina članova Vlade i Sabora iznosi 
1:4,6. Vlada bi trebala jednokratno 
smanjiti visinu tih mirovina, kao što 
je to učinila Vlada 2001. U protiv-
nom, ocjenjuje da će za dvije godine 
povlaštene mirovine u odnosu na 
prosječnu mirovinu u Hrvatskoj 
iznositi 1:6.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vali su: Boris Kunst (HDZ), dr. sc. 
Miljenko Dorić (HNS) i Krunoslav 
Markovinović (HDZ).

U završnoj riječi državni tajnik 
Antun Palarić rekao je da je Vlada 
predloženim zakonom željela saču-
vati dignitet saborskih zastupnika i 
riješiti neke nelogičnosti. Predlaga-
telj će u konačnom zakonskom pri-
jedlogu u prijelaznim odredbama 
točno odrediti na koga se zakon 
ubuduće primjenjuje i što je s osoba-
ma koje su stekle prava po ranije 
važećim propisima.

U nastavku sjednice, 27. ožujka, 
zastupnici su većinom glasova (85 
„za”, 23 „protiv” i 4 „suzdržana”) 
prihvatili Prijedlog zakona o iz-
mjenama Zakona o pravima i 
dužnostima zastupnika u Hrvat-
skom saboru.

J.Š.

Predložene izmjene i dopune 
Zakona usklađuju se sa Zakonom 
o audiovizualnim djelatnostima, 
Zakonom o izmjenama i dopuna-
ma Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi i Zako-
nom o izmjenama i dopunama 
Zakona o Gradu Zagrebu.

Hrvatski je sabor o tome ra-
spravljao 12. ožujka 2009. godine.

O PRIJEDLOGU

Zakonom o audiovizualnim dje-
latnostima osnovan je Hrvatski au-
diovizualni centar, neovisno tijelo 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURNIM VIJEĆIMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Ukida se Kulturno vijeće za film i 
kinematografiju
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koje preuzima poslove s područja 
audiovizualnih djelatnosti. Navedeni 
poslovi više ne spadaju u djelokrug 
Ministarstva kulture pa je tako pre-
stao i razlog postojanja Kulturnog 
vijeća za film i kinematografiju pri 
Ministarstvu kulture.

Izmjenama i dopunama Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi te Zakona o Gradu Za-
grebu ukidaju se općinsko, gradsko i 
županijsko poglavarstvo kao izvršna 
tijela općine, grada i županije, odno-
sno Gradsko poglavarstvo Grada 
Zagreba. U tom smislu potrebno je 
Zakon o kulturnim vijećima uskladi-
ti s predloženim rješenjima u spo-
menutim zakonima.

RADNA TIJELA
Odbor za obrazovanje, znanost i 

kulturu te Odbor za lokalnu i po-
dručnu (regionalnu) samoupravu 
predložili su Saboru da prihvati Pri-
jedlog zakona. Odbor za zakono-
davstvo podupire donošenje Zako-

na, uz prijedlog da se pri utvrđivanju 
teksta Konačnog prijedloga zakona 
dan stupanja na snagu utvrdi suklad-
no rješenjima sadržanima u prijedlo-
zima zakona kojima se uređuje lo-
kalna i područna (regionalna) samo-
uprava, odnosno Grad Zagreb.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi ministra kul-

ture mr. sc. Bože Biškupića, uslije-
dila je rasprava po klubovima. Za-
stupnik dr. sc. Miljenko Dorić naja-
vio je da će Klub zastupnika HNS-a 
podržati Prijedlog zakona. Donoše-
njem Zakona o kulturnim vijećima 
kulturnim je djelatnicima omoguće-
no da se uključe u rad Ministarstva 
kulture i sudjeluju u kreiranju kultur-
ne politike u Republici Hrvatskoj. 
Takva bi vertikalna komunikacija 
dobrodošla glede kulturnog turizma 
jer u ljetnim mjesecima, kaže, mno-
gim je manjim mjestima potrebna 
pomoć u definiranju sadržaja kultur-
ne ponude. Zanimalo ga je postoji li 

takva komunikacija glede kulturnog 
turizma. Napominje da riznice mno-
gih naših muzeja sadrže prelijepe 
predmete s određenih lokaliteta, a 
njihovi bi se odljevci mogli turistima 
nuditi kao hrvatski suveniri.

Klub zastupnika HDZ-a glasovat 
će za Prijedlog zakona, ustvrdila je 
Suzana Bilić-Vardić. Primijetila je da 
dan stupanja na snagu Zakona treba na 
odgovarajući način utvrditi sukladno 
rješenjima u zakonskim prijedlozima 
kojima se uređuje lokalna i područna 
samouprava, odnosno Grad Zagreb.

U završnom osvrtu ministar Biš-
kupić osvrnuo se na raspravu, ustvr-
divši da Ministarstvo vodi brigu o 
razvoju kulturnog turizma i pritom 
posebno izdvojio primjer dobre su-
radnje s nekim muzejima (Sisak i 
Dubrovnik).

Zastupnici su jednoglasno, sa 98 
glasova „za”, 13. ožujka 2009. pri-
hvatili Prijedlog zakona o izmje-
nama i dopunama Zakona o kul-
turnim vijećima.

J.Š.

Prihvaćanjem i provođenjem 
predloženih izmjena i dopuna Za-
kona iskorijenit će se najgori obli-
ci huliganstva na športskim natje-
canjima, navodi predlagatelj.

Hrvatski je sabor o predloženom 
zakonu raspravljao 20. ožujka 
2009. godine.

O PRIJEDLOGU
Konačni prijedlog zakona sadrži 

razlike u odnosu na Prijedlog zakona 
jer su prihvaćene neke primjedbe iz 
rasprave u prvom čitanju. Tako se 
sada u protupravna ponašanja ubraja 

posjedovanje ili konzumiranje alko-
hola za vrijeme dolaska i odlaska sa 
športskog natjecanja. Protupravno 
ponašanje je i pokušaj ulaska, dola-
zak i boravak na prostoru športskog 
objekta u alkoholiziranom stanju 
iznad 0,8 promila alkohola u krvi. 
Takvo ponašanje je i maskiranje lica 
radi prikrivanja identiteta, kad je uz 
to ostvareno neko protupravno po-
našanje. Policiju se ovlašćuje da za-
traži od službenih osoba, koje vode 
športsko natjecanje, da prekinu na-
tjecanje, privremeno ili trajno, uko-
liko prijeti opasnost za sigurnost 
gledatelja i natjecatelja.

U zaštitnim mjerama zabrane do-
laska na određena športska natjeca-
nja u inozemstvo više nema odredbe 
o obvezi oduzimanja putovnice.

RADNA TIJELA
Nadležna radna tijela predložila su 

Hrvatskom saboru donošenje pred-
loženog zakona. Odbor za Ustav, 
Poslovnik i politički sustav i Od-
bor za zakonodavstvo imali su 
određene prijedloge i primjedbe 
(primjerice, da su redarima dane ne-
ke ovlasti policije). U Odboru za 
ljudska prava i prava nacionalnih 

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU 
NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zaštititi navijače
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ZAKON O SPRJEČAVANJU NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA

manjina izraženo je mišljenje da 
nije jasna namjera predlagatelja kad 
se omogućuje prodaja i distribucija 
alkohola na natjecanjima koja nisu 
visoko rizična. Istaknuto je da se 
ovakvim rješenjima šalje kriva po-
ruka navijačima i nanosi šteta svima, 
osobito djeci. Odbor za pravosuđe 
podnio je tri amandmana (prihvaće-
ni). Jednim od njih traži da se briše 
odredba o protupravnom ponašanju 
koja propisuje stroža ograničenja 
izvan stadiona nego na stadionu. U 
raspravi na Odboru za obitelj, mla-
dež i šport dio članova izrazilo je 
bojazan da se maloljetnicima omo-
gućuje lakši pristup alkoholu na na-
tjecanjima.

AMANDMANI ZASTUPNIKA
Na Konačni prijedlog dr.sc. Ivo 

Josipović (nezavisni) podnio je de-
vet amandmana (neke kasnije povu-
kao). Jednim od njih traži da policija 
može naložiti da se, privremeno ili 
trajno, prekine športsko natjecanje 
kad je došlo do protupravnog pona-
šanja (nije prihvaćen). Marija Lu-
garić (SDP) i Milanka Opačić 
(SDP) predlažu da se odredba o za-
brani unošenja alkoholnih pića u 
športski objekt odnosi i na druga pi-
ća koja sadrže više od 2 posto alko-
hola (amandman prihvaćen). To je 
bio i dio amandmana Gordane So-
bol (SDP). Drugim dijelom zatražila 
je da se dopuštena koncentracija u 
krvi alkohola vrati na prvotnu odred-
bu od 0,5 promila. Tu je i zahtjev za 
brisanjem odredbe kojom se iznimno 
može dopustiti prodaja i distribucija 
alkoholnih pića na športskim natje-
canjima koja nisu označena kao vi-
sokorizična (nije prihvaćen).

RASPRAVA
Na sjednici Hrvatskoga sabora 

uvodno je u ime predlagatelja govo-
rila potpredsjednica Vlade Republi-
ke Hrvatske Đurđa Adlešič. Konač-
ni prijedlog rezultat je i rasprava o 
ovoj temi u kojoj su sudjelovali 

stručnjaci različitih profila, pred-
stavnici navijačkih udruga i ljudi s 
iskustvom u drugim zemljama, koje 
su se dosad uspješno borile s tim 
problemima. Prijedlog ima svrhu 
zaštititi navijače i garantirati im si-
gurnost na svim športskim priredba-
ma, rekla je.

Klub zastupnika HDZ-a prihva-
ća Konačni prijedlog, izvijestio je 
Vedran Rožić. Naši navijači su di-
ljem svijeta dobivali najveće pohva-
le za bodrenje svoje nacionalne vr-
ste. No, manji dio navijača iskače iz 
zakonskog ponašanja i zato je po-
trebno donijeti zakon kako bi se 
spriječila devijantna ponašanja.

To je važno i kompleksno pitanje, 
a da se očekuje da će ga riješiti pred-
loženi zakon, rekao je Ratko Gajica 
u ime Kluba zastupnika SDSS-a. 
Podržat ćemo predloženi zakon jer 
treba nešto hitno učiniti. No, cijeli 
problem gledamo kroz četiri razine 
odgovornosti, među kojima su i od-
govornost obrazovnih ustanova i 
odgovornost javnoga prostora (poli-
tičkoga i medijskog).

Klub zastupnika HNS-a glasovat 
će za predloženi zakon, prenio je 
Zlatko Horvat. Odredbe na koje 
smo imali primjedbe u prvom čita-
nju izmijenjene su (primjerice, odu-
stalo se od oduzimanja putovnice). 
Moramo imati volje i snage za pro-
vođenje ovog zakona. Potrebna je i 
pomoć pravosudnih tijela i svih 
športskih saveza.

Usvojiti engleski model

U Konačnom prijedlogu zakona 
izostalo je sve ono što je predlagatelj 
u prvom čitanju navodio kao argu-
mentaciju za kvalitetu zakona, rekao 
je Šime Lučin javljajući se u ime 
Kluba zastupnika SDP-a. Trebali 
smo usvojili engleski model koji čini 
vlasnike stadiona, športske klubove 
i saveze odgovornima za sigurnost 
na terenu. Sada imamo situaciju da 
država mora plaćati velik broj poli-
cajaca za provođenje tog reda i si-
gurnosti, a nogometni savez će ubi-

rati golem novac od ulaznica, tran-
sfera, reklama. To je nedopustivo, 
naglasio je, među ostalim. Klub 
predlaže da Hrvatski sabor zaduži 
Vladu Republike Hrvatske da nakon 
godinu dana primjene ovog zakona 
dostavi Saboru analizu njegove pro-
vedbe.

Klub zastupnika nacionalnih 
manjina podržat će predloženi za-
kon, izvijestio je dr.sc. Šemso Tan-
ković (SDAH; zast. albanske, boš-
njačke, crnogorske, makedonske i 
slovenske nac. manjine). On može 
omogućiti da u Hrvatskoj učinimo 
kvalitetan iskorak i budemo pred-
vodnici pozitivnih promjena u šport-
skim događajima u Europi i svijetu.

Predloženi zakon je koristan i 
Klub zastupnika IDS-a glasovat će 
za njega, rekao je Damir Kajin. 
Hrvatska mora sprječavati nerede na 
stadionima, koncertima pa i jedno 
fašističko divljanje na športskim te-
renima i uz njih.

Odgovarajući na primjedbe iz ra-
sprave potpredsjednica Vlade Repu-
blike Hrvatske Đurđa Adlešič ista-
knula je da je zakon doista osjetljiv i 
kompleksan. Zadire i u ljudska prava 
i bilo je teško postići kvalitetu.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vali su: Dragutin Lesar (nezavisni), 
Gordana Sobol (SDP), Arsen Ba-
uk (SDP), Gordan Maras (SDP), 
Šime Lučin (SDP), Josip Leko 
(SDP), Šimo Đurđević (HDZ), Mi-
le Horvat (SDSS; zast. srpske na-
cionalne manjine), Perica Bukić 
(HDZ), Ivica Pančić (SDP), Ingrid 
Antičević-Marinović (SDP) i Boro 
Grubišić (HDSSB).

Time je rasprava bila završena.
Hrvatski je sabor 27. ožujka 

2009. godine donio Zakon o izmje-
nama i dopunama Zakona o spr-
ječavanju nereda na športskim 
natjecanjima, zajedno s prihvaće-
nim amandmanima (80 „za”, 25 
„protiv” i 3 „suzdržana”). Prihva-
ćen je i zaključak što ga je predlo-
žio Klub zastupnika SDP-a o po-
trebnoj analizi provedbe Zakona.

Đ.K.



HRVATSKI SABOR

IHS
3. IV. 2009.

BROJ
505

28

Hrvatski sabor je na 9. sjednici, 
18. ožujka 2009., raspravljao o 
Prijedlogu odluke o uplati sred-
stava iz Državnog proračuna Re-
publike Hrvatske za 2009. godinu 
u temeljni kapital, subvenciju ka-
mata i udio u kreditima Hrvatske 
banke za obnovu i razvitak.

O PRIJEDLOGU
Prijedlog odluke dodatno je, u ime 

predlagatelja – Kluba zastupnika 
SDP-a, obrazložila zastupnica Dra-
gica Zgrebec. Odlukom bi se u Dr-
žavnom proračunu za 2009. godinu 
osigurala uplata u temeljni kapital 
HBOR-a do visine utvrđene Zako-
nom o osnivanju te banke, dakle do 
iznosa od 7 milijardi kuna. Također 
bi se, dodala je, povećala sredstva za 
subvenciju kamata i udio u krediti-
ma, s planiranih 290 na 500 milijuna 
kuna. Kako je HBOR u dosadašnjem 
radu stekao ugled značajne financij-
ske institucije koja sustavno prati 
razvojne i izvozne komponente hr-
vatskog gospodarstva, tom bi se 
uplatom podigao kreditni rejting 
banke, čime bi se olakšalo njezino 
zaduživanje u inozemstvu po po-
voljnijim uvjetima.

MIŠLJENJE VLADE
Vlada Republike Hrvatske nije 

podržala Prijedlog odluke, među 
ostalim, i zbog toga što predlagatelj 
nije predložio kojim bi se korisnici-
ma Državnog proračuna za 2009. 
godinu trebala uskratiti ili smanjiti 
planirana sredstva u iznosu od 7,5 
milijardi kuna.

RADNA TIJELA

Odbor za zakonodavstvo i Od-
bor za financije i državni proračun 
nisu poduprli predloženu odluku.

RASPRAVA
Nakon uvodnog izlaganja pred-

stavnice predlagatelja u ime Kluba 
zastupnika HDZ-a govorio je za-
stupnik Goran Marić. Rekavši kako 
je predložena odluka dobra, zastu-
pnik je upozorio na izrazito loš tre-
nutak za njezino donošenje. U vre-
menu financijske krize, objasnio je, 
uvjeti pod kojima bi se Republika 
Hrvatska zadužila na financijskom 
tržištu da namakne predložena sred-
stva, bili bi znatno nepovoljniji od 
uvjeta pod kojima bi ta sredstva bila 
uplaćena u temeljni kapital i pod 
kojim uvjetima bi ih HBOR plasirao 
u gospodarstvo. Zastupnik je pod-
sjetio da je HBOR nedavno pokre-
nuo novi program kreditiranja proi-
zvodnje u vrijednosti od tri milijarde 
kuna. Na kraju je izvijestio da Klub 
zastupnika HDZ-a neće podržati 
predstavljeni Prijedlog odluke.

Zastupnik Zlatko Koračević govo-
rio je u ime Kluba zastupnika HNS-a. 
Najavivši podršku predloženoj odluci, 
zastupnik je naglasio da je to konkretan 
prijedlog za suočavanje s recesijom te 
da je uplata u temeljni kapital Banke 
zakonska obveza Vlade.

Zastupnik se nadalje osvrnuo na 
važnu ulogu HBOR-a u praćenju hr-
vatskih izvoznika, naglasivši kako, 
zbog smanjene likvidnosti, u posljed-
nje vrijeme ni HBOR ne može pratiti 
sve kvalitetne projekte. U nastavku 

izlaganja Zlatko Koračević je upozo-
rio na praksu HBOR-a da sredstva 
plasira putem poslovnih banaka, upi-
tavši se koliko je to u interesu podu-
zetnika u manjim sredinama i manjih 
banaka u hrvatskom vlasništvu koji 
su ionako u nepovoljnijem položaju 
pri dobivanju kredita.

Gordan Maras govoreći u ime 
Kluba zastupnika SDP-a, ponovio 
je prijedlog i visinu uplata. Rekao je 
da taj iznos treba namaknuti iz onih 
rashoda unutar državnog proračuna 
koji su planirani za investicije koje 
nisu brzo isplative, dok bi u ovom 
trenutku prioritet trebala biti pomoć 
gospodarstvu.

Iznijevši komparativne prednosti 
HBOR-a u odnosu na rad drugih po-
slovnih banaka, zastupnik je naglasio 
kako je nužno toj banci osigurati 
sredstva kako bi ih ona mogla plasi-
rati gospodarstvenicima, a prven-
stveno izvoznicima i poljoprivredi.

U pojedinačnoj raspravi govorio je 
zastupnik Davor Bernardić (SDP).

Završni osvrt u ime predlagatelja 
dala je zastupnica Dragica Zgrebec. 
Smatra da je Prijedlog stigao u pravo 
vrijeme, pred rebalans Proračuna, a 
da država u ovoj teškoj gospodarskoj 
situaciji mora podnijeti najveći teret 
antirecesijskih mjera.

Zastupnici su, 20. ožujka 2009., 
većinom glasova (74 „za” i 26 „pro-
tiv”), donijeli Zaključak kojim se 
ne prihvaća Prijedlog odluke o 
uplati sredstava iz Državnog prora-
čuna Republike Hrvatske za 2009. 
godinu u temeljni kapital, subven-
ciju kamata i udio u kreditima Hr-
vatske banke za obnovu i razvitak.

A.F.

PRIJEDLOG ODLUKE O UPLATI SREDSTAVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE 
HRVATSKE ZA 2009. GODINU U TEMELJNI KAPITAL, SUBVENCIJU KAMATA I UDIO U 
KREDITIMA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK
Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
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Zastupnici su na 9. sjednici, 19. 
ožujka 2009., raspravljali o Pri-
jedlogu odluke o proglašenju „Da-
na svjesnosti o mucanju u Repu-
blici Hrvatskoj”, čijim prihvaća-
njem bi se 22. listopada proglasio 
Danom svjesnosti o mucanju u 
Hrvatskoj.

Državna tajnica u Ministarstvu 
zdravstva i socijalne skrbi Dorica 
Nikolić dodatno je obrazložila Pri-
jedlog, rekavši da 2,4% ukupne po-
pulacije ima problema s mucanjem. 
Kako se već od 1998. godine, 22. li-
stopada praktički obilježava kao 
Međunarodni dan svjesnosti o mu-
canju, prijedlog Vlade RH jest da se 
dan 22. listopada proglasi „Danom 
svjesnosti o mucanju u Republici 
Hrvatskoj”.

Odbor za zakonodavstvo i Odbor 
za zdravstvo i socijalnu skrb podupr-
li su prihvaćanje predloženog zakona.

Nakon uvodnog izlaganja pred-
stavnice predlagatelja, u ime Kluba 
zastupnika HDZ-a govorio je Stje-
pan Milinković. Zastupnik je upo-
znao nazočne s medicinskim objaš-
njenjima fenomena mucanja te je 
izrazio nadu da će proglašenje Dana 
svjesnosti o mucanju pozitivno utje-
cati na senzibiliziranje javnosti za 
taj problem.

Zastupnik Željko Jovanović po-
držao je donošenje Odluke u ime 
Kluba zastupnika SDP-a, dodavši 
kako je osim simboličnih gesta po-
trebno uložiti dodatna sredstva i na-
pore od nadležnog ministarstva kako 
bi se osigurao dovoljan broj logope-

da i psihologa u svim dijelovima 
Hrvatske.

U ime Kluba zastupnika HNS-a 
zastupnik Miljenko Dorić je rekao 
da će Klub zastupnika HNS-a podu-
prijeti Prijedlog.

U pojedinačnoj raspravi govorili 
su zastupnici Stjepan Kundić 
(HDZ), Brankica Crljenko (SDP) 
i Nedjeljka Klarić (HDZ).

Završni osvrt dala je državna taj-
nica u Ministarstvu zdravstva i soci-
jalne skrbi Dorica Nikolić zahvaliv-
ši se na prijedlozima za poboljšanje 
logopedske djelatnosti u Hrvatskoj.

Zastupnici su, 20. ožujka 2009., 
jednoglasno (sa 101 glasom „za”), 
donijeli Odluku o proglašenju Da-
na svjesnosti o mucanju.

A.F.

PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU „DANA SVJESNOSTI O MUCANJU U REPUBLICI 
HRVATSKOJ”
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Većinom glasova zastupnika, 
Hrvatski je sabor na svojoj 9. 
sjednici, 13. ožujka 2009. godine, 
donio Odluku o razrješenju pred-
sjednika i dijela članova Nacio-
nalnog vijeća za znanost te o ime-
novanju predsjednika i dijela čla-
nova Nacionalnog vijeća za zna-
nost.

O PRIJEDLOGU
U ime predlagatelja, Vlade Repu-

blike Hrvatske, Dražen Vikić Topić, 
državni tajnik u Ministarstvu znano-

sti, obrazovanja i športa, izložio je 
Prijedlog odluke.

Podsjetio je da je Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, propisano da predsjed-
nika i članove Nacionalnog vijeća 
za znanost imenuje Hrvatski sabor, 
na prijedlog hrvatske Vlade, a teme-
ljem prijedloga koje podnose: znan-
stveni instituti, Rektorski zbor, sve-
učilišni senati, Vijeće veleučilišta i 
visokih škola, Hrvatska akademija 
znanosti i umjetnosti, Hrvatska gos-
podarska komora, udruge posloda-
vaca, sindikati u znanosti te znan-

stvenici i članovi akademske zajed-
nice. Svi pobrojani prijedloge pod-
nose temeljem javno objavljenog 
poziva za predlaganje kandidata. 
Vijeće ima 12 članova i predsjedni-
ka, čiji je mandat 4 godine. Svake 
dvije godine mijenja se polovica 
članova Vijeća i time postiže konti-
nuitet u radu tog tijela.

Nakon objave javnog poziva za 
predlaganje kandidata za predsjedni-
ka i šest članova Nacionalnog vijeća 
za znanost, Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa razmotrilo je 
pristigle prijedloge te predlaže za 

PRIJEDLOZI ODLUKA O RAZRJEŠENJU DOSADAŠNJEG PREDSJEDNIKA I DIJELA 
ČLANOVA TE O IMENOVANJU NOVOG PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA 
NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Kontinuitet u radu Nacionalnog vijeća za 
znanost
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predsjednika Nacionalnog vijeća za 
znanost prof. dr. sc. Krešimira Pa-
velića, a za članove: akademika Mi-
lana Moguša za područje humani-
stičkih znanosti, prof. dr. sc. Josipa 
Brnića za područje tehničkih znano-
sti, prof. dr. sc. Iliju Živkovića za 
područje društvenih znanosti, prof. 
dr. sc. Gordana Lauca iz gospodar-
stva, prof. dr. sc. Miljenka Grgića 
za umjetničko područje i doc. dr. sc. 
Antu Ćurkovića iz gospodarstva.

Ujedno, zbog isteka mandata, 
predlaže razriješiti dužnosti pred-
sjednika Nacionalnog vijeća za zna-
nost prof. dr. sc. Krešimira Pavelića, 
te slijedeće članove Vijeća: akade-
mika Mislava Ježića, prof. dr. sc. 
Šimuna Anđelinovića, prof. dr. sc. 
Josipa Brnića, prof. dr. sc. Nikolu 
Bublea, dr. sc. Krunoslava Kovače-
vića i doc. dr. sc. Alemku Markotić.

RADNA TIJELA
Odbor za obrazovanje, znanost i 

kulturu nakon provedene rasprave 
donio je Zaključak kojim predlaže 
Hrvatskome saboru donošenje Odlu-
ke o razrješenju dosadašnjeg pred-
sjednika i dijela članova Nacionalnog 
vijeća za znanost te Odluku o imeno-
vanju novog predsjednika i dijela čla-
nova Nacionalnog vijeća za znanost.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi Dražena Vi-

kića Topića, rasprava o predloženoj 

Odluci vođena je 12. ožujka 2009. U 
ime Kluba zastupnika SDP-a go-
vorio je Gvozden Srećko Flego. 
Osvrnuo se na razrješenje i izbor 
predsjednika Nacionalnog vijeća za 
znanost, rekavši da je aktualni pred-
sjednik Vijeća za znanost ujedno 
kandidat hrvatske Vlade za novog 
predsjednika Vijeća. Klub smatra da 
postoje brojni razlozi protiv tog 
imenovanja, a prvi je da je „gospo-
din Krešimir Pavelić predugo u ra-
zličitim tijelima koja odlučuju o 
znanosti u Hrvatskoj”. Klub smatra 
da je stanje znanosti u Hrvatskoj 
dosta loše, s gledišta kadrova, infra-
strukture, organizacije, financija, 
učinaka znanstveno-istraživačke 
djelatnosti i broja patenata. Po nave-
denima i mnogima drugim parame-
trima „Krešimir Pavelić predugo je 
član Nacionalnog vijeća za znanost, 
a da za takvo stanje ne bi bio dosta 
ozbiljno suodgovoran”.

Protiv reizbora dosadašnjeg 
predsjednika

Stoga je Klub protiv njegovog po-
novnog izbora za predsjednika Na-
cionalnog vijeća za znanost. „Uopće 
ne ulazimo u znanstvene kompeten-
cije gospodina Pavelića, ali se u do-
sadašnjem njegovom djelovanju po-
kazalo da je nesposoban voditi stra-
tegijsku djelatnost Nacionalnog vi-
jeća za znanost”.

U ime Kluba zastupnika HNS-a 
govorio je Miljenko Dorić. „Ako 

ćemo dignuti ruku za Pavelića, mora 
obećati da neće biti kontinuiteta u 
odnosu na dosadašnju politiku, jer 
sve smijemo osigurati, samo ne kon-
tinuitet ovakvog načina rada u zna-
nosti i visokom obrazovanju”, zapo-
čeo je svoje izlaganje i očitovanje o 
Prijedlogu odluke u ime Kluba za-
stupnika HNS-a Miljenko Dorić. 
Napomenuo je da se prethodno mora 
znati u kom pravcu se Hrvatska ra-
zvija, koji su državni prioriteti, a tek 
potom, na tu razvojnu strategiju tre-
ba se naslanjati čitav sustav obrazo-
vanja i znanosti, znanstvenih istraži-
vanja, prijenosa tehnologija itd. Do-
rić je naglasio da Nacionalno vijeće 
treba znati kako da svoj rad prilago-
di razvojnoj strategiji države i da 
treba znati „što Vlada želi i koji su 
razvojni prioriteti”. Zaključio je da 
će Klub podržati imenovanje Paveli-
ća za predsjednika Vijeća, „samo 
pod uvjetom da obeća da neće biti 
kontinuiteta u odnosu na dosadašnji 
način rada koji je potpuno nepri-
hvatljiv”.

Zastupnici su 13. ožujka 2009. 
godine, većinom glasova (80 „za” i 
24 „protiv”) donijeli Odluku o ra-
zrješenju dosadašnjeg predsjedni-
ka i dijela članova Nacionalnog 
vijeća za znanost.

Također, većinom glasova (74 
„za”, 5 „suzdržanih” i 25 „protiv”) 
donijeli su odluku o imenovanju 
predsjednika i dijela članova Na-
cionalnog vijeća za znanost.

S.Š.

Stvoriti pretpostavke za kvali-
tetnije uvjete rada Nacionalnog 
vijeća za praćenje provedbe Naci-
onalnog programa suzbijanja ko-

rupcije i omogućiti mu aktivniju 
ulogu, smisao je predložene odlu-
ke. Prijedlogom se Odluka o osni-
vanju Nacionalnog vijeća uskla-

đuje sa Strategijom i Akcijskim 
planom uz Strategiju. Rasprava o 
toj temi provedena je 12. ožujka 
2009.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NACIONALNOM VIJEĆU 
ZA PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE
Predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Za uspješniju borbu s korupcijom
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NACIONALNI PROGRAM SUZBIJANJA KORUPCIJE

O PRIJEDLOGU ODLUKE

Nacionalnim programom suzbija-
nja korupcije 2006–2008. predviđeno 
je osnivanje Nacionalnog vijeća za 
praćenje provedbe Nacionalnog pro-
grama, a sve u svrhu jačanja nadzora 
nad tijelima zaduženim za provedbu 
Programa. S tim u svezi Sabor je u 
srpnju 2006. donio Odluku o Nacio-
nalnom vijeću za praćenje provedbe 
Nacionalnog programa suzbijanja 
korupcije. Dvije godine kasnije do-
nošenjem Strategije suzbijanja ko-
rupcije provedena je revizija Nacio-
nalnog programa s ciljem unapređe-
nja svih oblika borbe protiv korupcije. 
Tom je prilikom istaknuta potreba ja-
čanja uloge Nacionalnog vijeća koje 
treba imati proaktivnu ulogu u nad-
zoru provedbe Strategije. Akcijski 
plan uz Strategiju predviđa donošenje 
izmijenjene Odluke o Nacionalnom 
vijeću za praćenje provedbe Nacio-
nalnog programa suzbijanja korupcije 
i dodjeljivanje administrativno-teh-
ničke pomoći Vijeću kako bi moglo 
učinkovitije odrađivati svoju zadaću.

U svezi s tim Odbor za Ustav, Po-
slovnik i politički sustav uputio je 
Saboru Prijedlog odluke kojom po-
najprije mijenja naziv Odluke i Naci-
onalnog vijeća u Nacionalno vijeće za 
praćenje provedbe Strategije suzbija-
nja korupcije. Također propisuje da 
Nacionalno vijeće nadzire i prati pro-
vedbu Strategije suzbijanja korupcije. 
Uz predsjednika i potpredsjednika 
Vijeće bi imalo još devet članova. 
Predsjednik Nacionalnog vijeća bira 
se iz reda oporbenih zastupnika, a 
potpredsjednik iz reda zastupnika 
parlamentarne većine. Ostala tri člana 
Nacionalnog vijeća iz reda zastupnika 
birala bi se na način da je jedan iz reda 
zastupnika parlamentarne većine, a 
dva iz reda parlamentarne manjine.

RASPRAVA

Dobri preduvjeti
Ana Lovrin je izvijestila da Klub 

zastupnika HDZ-a podupire Pri-

jedlog odluke, jer je na tragu zacrta-
nog u Strategiji suzbijanja korupcije 
i Akcijskom planu.

Svi se slažu s činjenicom da je 
korupcija prisutna u društvu i da je 
treba smanjiti, odnosno potpuno 
suzbiti, a predložena odluka je korak 
naprijed u omogućavanju uspješnije 
borbe protiv te rak-rane našega druš-
tva te će je Klub zastupnika HSS-a 
podržati, rekao je Stanko Grčić. 
Klub podupire sve izmjene takve 
naravi, jer pridonose jačanju svih 
oblika borbe protiv korupcije, odno-
sno unaprjeđenju pravnog i institu-
cionalnog okvira za učinkovito i su-
stavno suzbijanje te pošasti.

U kraćem istupu dr. sc. Željko Jo-
vanović je zamjerio što mu nije pru-
žena prilika da o Prijedlogu odluke 
raspravlja i kao predsjednik Nacio-
nalnog vijeća za praćenje provedbe 
Strategije suzbijanja korupcije. Pre-
nio je stoga stavove Kluba zastu-
pnika SDP-a koji podržava Prijedlog 
odluke. Strategija, Akcijski plan i 
predložena odluka samo su dobri 
preduvjeti u borbi za suzbijanje ko-
rupcije, ali se na tome ne može stati. 
Rezultati u toj borbi nisu proporcio-
nalni zacrtanom u donesenim doku-
mentima. Jako je bitno, kaže, poka-
zati da politička volja na suzbijanju 
korupcije nije samo mrtvo slovo na 
papiru nego da se takva volja osjeća 
svakodnevno u radu Sabora i svih 
institucija Vlade Republike Hrvat-
ske. Na raspolaganju imamo alate za 
borbu s korupcijom ali se oni ne ko-
riste dovoljno. Osnovna je uloga 
Nacionalnog vijeća da potakne vlast 
(od najniže do najviše razine) da 
učinkovitije koristi te alate. Dobro je 
što se predloženim izmjenama Naci-
onalnom vijeću osigurava struč-
no-administrativna podrška Hrvat-
skoga sabora kako bi se u većoj 
mjeri posvetilo pritužbama građana.

Dvojbe

Klub zastupnika HNS-a također 
će podržati Prijedlog odluke kojom 
bi Nacionalno vijeće dobilo aktivni-

ju ulogu u obavljanju zacrtane zada-
će, rekao je dr. sc. Miljenko Dorić. 
Mišljenja je da je tekst predložene 
odluke korektan.

Dragutin Lesar (nezavisni) je 
ustvrdio da ne može glasovati za 
Prijedlog odluke sve dok se ne rašči-
ste neke dvojbe koje je iznio u na-
stavku. Svojedobno donesena Odlu-
ka o osnivanju Nacionalnog vijeća 
pozivala se na Ustav, Nacionalni 
program suzbijanja korupcije i Po-
slovnika Hrvatskoga sabora. U pred-
loženoj odluci predlagatelj se više 
ne poziva na odredbu članka 43. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora. Na 
taj način, kaže Lesar, Nacionalno 
vijeće gubi status radnog tijela Hr-
vatskoga sabora i postaje „nadtijelo” 
samo za potrebe dokazivanja Euro-
pi, odnosno radno tijelo bez ovlasti 
pred Parlamentom koje ga je osno-
vao. Zastupnik ne vidi razlog zašto 
Vijeće ne bi moglo podnositi zakone 
i amandmane i biti matično radno 
tijelo u razmatranju dokumenata 
povezanih sa Strategijom suzbijanja 
korupcije. Inzistirao je na rješavanju 
te nedoumice, jer pitanje statusa 
Nacionalnog vijeća, kaže, nije samo 
formalno nego i suštinsko.

Predsjednik Odbora za Ustav, Po-
slovnik i politički sustav Vladimir 
Šeks pozvao se na jednoglasnu od-
luku Odbora prema kojoj Nacional-
no vijeće nije stalno radno tijelo.

U pojedinačnoj raspravi dr. sc. 
Željko Jovanović je rekao da bi 
Nacionalno vijeće u narednom peri-
odu trebalo biti još aktivnije u nad-
zoru provedbe Strategije suzbijanja 
korupcije.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vala je samo Ingrid Antičević-Ma-
rinović (SDP).

Zastupnici Hrvatskog sabora 
većinom su glasova 13. ožujka 
2009. (102 „za” i 1 „suzdržanim”) 
donijeli Odluku o izmjenama i 
dopunama Odluke o Nacionalnom 
vijeću za praćenje provedbe Naci-
onalnog programa suzbijanja ko-
rupcije.

J.Š.
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Predsjednik Sabora Bebić primio austrijskog 
ministra Spindeleggera

(Zagreb, 16. travnja 2009.) Predsjednik Hrvatskoga sa-
bora Luka Bebić uvodno je predstavio gostima djelovanje 
Hrvatskoga sabora kroz povijest, istaknuvši da je jedan od 
najstarijih parlamenata Europe. Bilateralni politički odnosi 
Austrije i Hrvatske su tradicionalno vrlo dobri i prijatelj-
ski, ocijenio je predsjednik Sabora Luka Bebić. Predsjed-
nik je također zahvalio na svim potporama koje je Austrija 
do sada pružala Hrvatskoj, posebice na području približa-
vanja Europskoj uniji, od nezavisnosti pa sve do danas.

Savezni ministar za europske i međunarodne poslove 
Republike Austrije Michael Spindelegger istaknuo je da 
će Austrija svesrdno podržavati Hrvatsku i dalje kako bi 
što prije ostvarila članstvo u Europskoj uniji. Spindeleg-
ger je kazao da Austrija podupire proširenje Europske 
unije i drži da je na tom polju Hrvatska poduzela velike 
napore u procesu zadanih reformi te kako pogranični 
spor između Hrvatske i Slovenije ne bi trebao zaustaviti 
proces primitka Hrvatske u EU.

U nastavku razgovora o slovenskoj blokadi pregova-
račkog procesa s EU i mogućim rješenjima graničnog 
pitanja između dviju zemalja, predsjednik Sabora Luka 
Bebić istaknuo je da bilateralna pitanja trebaju biti jasno 
odvojena od pristupnih pregovora te pokazao spremnost i 

otvorenost Hrvatske za konstruktivni dijalog sa Sloveni-
jom. Hrvatska podupire rješenje razgraničenja na temelju 
međunarodnog prava pred međunarodnim pravosudnim 
tijelom, otvorena je i za razmatranje drugih prijedloga, 
ali ne podupire odricanje od suvereniteta, kazao je Bebić. 
Hrvatska podržava integracije zemalja jugoistočne Euro-
pe u EU i NATO te je spremna ponuditi sve tehničke do-
kumente koje ima na raspolaganju zemljama regije kako 
bi ubrzale svoj put prema europskoj perspektivi, naglasio 
je predsjednik Bebić.

Predsjednik Sabora Luka Bebić i katarski emir, 
Šeik Hamad Bin Khalif Al-Thani

(Zagreb, 23. travnja 2009.) Dvojica dužnosnika su raz-
govarali o ukupnim bilateralnim odnosima koji su ocije-
njeni kao prijateljski, te se razvijaju uzlaznom putanjom, 
prije svega na području gospodarstva.

Glavni naglasak razgovora je bio na mogućnostima 
intenziviranja gospodarske suradnje, za koju postoji sna-
žan interes u obje države. Katar je posebno zainteresiran 
za izgradnju terminala za ukapljeni plin u Hrvatskoj kao 
i suradnju na području brodogradnje s obzirom na to da 
ima potrebu za brodovima za transport plina i naftnih 
proizvoda, a razmatrale su se i mogućnosti ulaganja u 
hrvatski turizam.

Protokolarne aktivnosti
Predsjednika Hrvatskoga sabora

Predsjednik Sabora Bebić s austrijskim ministrom Michaelom 
Spindeleggerom

Predsjednik Sabora Bebić i katarski emir, Šeik Hamad Bin Khalif 
Al-Thani
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PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić je katar-
skom emiru rekao kako će Hrvatski sabor sa svoje strane 
podržati hrvatsku vladu u njenim nastojanjima da unapri-
jedi suradnju s Katarom, posebice kada je riječ o usvaja-
nju odgovarajućih zakonskih rješenja koja će omogućiti 
transparentnost poslovanja na zadovoljstvo obje strane.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić s 
predsjednikom Rumunjske Traianom Basescuom

(Zagreb, 29. travnja 2009.) Predsjednik Hrvatskoga 
sabora Luka Bebić zahvalio je Rumunjskoj na podršci 
ulasku Hrvatske u Europsku uniju i NATO, te ga je izvi-
jestio o dinamici prilagodbe hrvatskog zakonodavstva 
europskoj pravnoj stečevini, kao i hrvatskim stavovima u 
vezi sa slovenskom blokadom hrvatskih pretpristupnih 
pregovora.

Rumunjski je predsjednik čestitao Hrvatskoj na ulasku 
u NATO nazvavši to „ekstremno važnim korakom” jer 
NATO jamči mir. Izrazio je želju da Hrvatska što prije 
uđe u Europsku uniju kao i osobno uvjerenje da se bilate-
ralni spor oko hrvatsko-slovenske granice treba riješiti 
na temelju međunarodnog prava. Istaknuo je kako u Eu-
ropskoj uniji parlamenti imaju važnu ulogu jer tijesne 
veze s parlamentima država članica EU mogu olakšati 
ulazak države kandidatkinje podržavši time suradnju 
parlamenata.

Predsjednik Sabora Bebić razgovarao s 
predsjednikom Skupštine Republike Kosovo 
Krasniqijem

(Zagreb, 29. travnja 2009.) Teme razgovora bile su bi-
lateralna pitanja, ali i problemi regije i problemi na putu 
u Europsku uniju obiju zemalja.

„Svjesni smo da su iskustvo i cijeli put koji je prešla 
Hrvatska na putu prema integriranju u Europsku uniju 
vrlo vrijedni i važni za Skupštinu Republike Kosova”, 
rekao je Krasniqi.

Bebić je naglasio da se Hrvatska ne zatvara, već otvara 
i želi pomoći i drugima u regiji te da želi pomoći stabili-
zaciju Kosova. Hrvatska „želi biti poveznica”, ali „ne 
želi biti davatelj specijalnih savjeta”, već pomoći drugi-
ma u procesu europskih integracija „dobrom namjerom, 
dobrom voljom”, rekao je Bebić. Osim političke poveza-
nosti Hrvatska će raditi na poboljšanju prometne poveza-
nosti, od slovenske do srpske granice, od Mađarske pre-
ma Bosni i Hercegovini, te prema Crnoj Gori, rekao je 
nadalje Bebić .

Obje su strane izrazile spremnost jačati odnose parla-
menata dviju zemalja.

Učinit ćemo sve da bismo otvorili nove putove i nove 
perspektive za još bolju suradnju dviju zemalja, rekao je 
Krasniqi te izrazio nadu da će Bebić prihvatiti poziv za 
posjet Skupštini Kosova.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić razgovaro s predsjed-
nikom Rumunjske Traianom Basescuom

Predsjednik Luka Bebić s predsjednikom Skupštine Republike 
Kosovo Krasniqijem
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Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić 
primio njemačkog veleposlanika Bernda Fischera 
i crnogorskog veleposlanika Branka Lukovca

(Zagreb, 2. travnja 2009.) U razgovoru s njemačkim 
veleposlanikom Fischerom predsjednik Sabora Bebić 
istaknuo je tradicionalno dobre i prijateljske bilateralne 
odnose, kao i kontinuiranu potporu Njemačke Hrvat-
skoj, posebice za ulazak u NATO i Europsku uniju, te 
je izrazio želju da se dobra, sada i partnerska suradnja 
Njemačke i Hrvatske nastavi u budućnosti. Predsjednik 
Sabora rekao je kako Hrvatska želi davati poticaj osta-
lim državama na području jugoistočne Europe da i one 
krenu istim putem kao i Hrvatska. „Ne želimo im stva-
rati probleme na tom putu ili usporavati taj proces, že-
limo, naprotiv, da cijelo područje što prije bude inte-
grirano u NATO i Europsku uniju”, rekao je predsjed-
nik Hrvatskoga sabora Luka Bebić. Njemački je vele-
poslanik Hrvatskoj čestitao na ulasku u punopravno 
članstvo u NATO-u nazvavši to „povijesnim događa-
jem od najveće važnosti” jer Hrvatska sada ima, kako 
je rekao, „kolektivno osigurane granice” te su „Zagreb, 
Zadar i Šibenik jednako sigurni kao Stuttgart, München 
i Berlin”.

Crnogorski veleposlanik Branko Lukovac čestitao je 
Hrvatskoj na ulasku u NATO ocijenivši to „velikim 
događajem i za Crnu Goru”. Izrazio je želju Crne Gore 
da s Hrvatskom nastavi dosadašnju dobru suradnju ka-
ko bi i Crna Gora što prije krenula putem prema NA-
TO-u i Europskoj uniji. U vezi s time zahvalio je Hrvat-
skoj na velikoj pomoći koju pruža Crnoj Gori kao i na 
ukazanom povjerenju crnogorskom rukovodstvu koje 
je pokazalo spremnost da „preuzme svoj dio odgovor-

nosti i pridonese prevladavanju problema na suvremen 
način”. Predsjednik Hrvatskoga sabora izrazio je zado-
voljstvo što su na izborima od 29. ožujka ove godine 
ponovno pobijedile proeuropske snage ocijenivši kako 
je „u nepune tri godine neovisnosti Crna Gora prošla 
dojmljivi put te može biti iznimno zadovoljna onime 
što je postigla”.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić 
primio u oproštajni posjet veleposlanika Ukrajine 
Markijana Lubkivskija

(Zagreb, 27. travnja 2009.) Dvojica su dužnosnika raz-
govarali o hrvatsko-ukrajinskim odnosima, koji su tradi-
cionalno dobri i prijateljski. Suglasili su se da se bilate-
ralni odnosi dobro razvijaju kao i da ima prostora za još 
tješnju suradnju dviju država, prvenstveno na području 
gospodarstva, a postoji obostrani interes i za nastavak 
dobre parlamentarne suradnje. Obostrano je zaključeno 
da je suspenzija viza za ukrajinske državljane tijekom 
turističke sezone važan korak u smjeru daljnje suradnje i 
zbližavanja Hrvatske i Ukrajine.

Ukrajinski je veleposlanik čestitao Hrvatskoj na ulasku 
u NATO, te je izrazio nadu da će Hrvatska brzo postati i 
članica Europske unije. Rekao je kako je „Hrvatska za 
Ukrajinu strateški partner u pogledu integracija u EU i 
NATO”. Posebno je zahvalio na brizi hrvatske Vlade za 
ukrajinsku manjinu u Hrvatskoj naglasivši kako je to pi-
tanje važno za odnose dviju država.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić i 
veleposlanik Republike Indije Pradeepa Singha

(Zagreb, 29. travnja 2009.) Predsjednik Sabora i indij-
ski veleposlanik razgovarali su o ukupnim bilateralnim 
odnosima koji su dobri i bez otvorenih pitanja, a dobra 
suradnja odvija se i na međunarodnom planu. Potvrđen 
je interes obiju strana za nastavkom suradnje na gospo-
darskom području, te se razgovaralo o nizu projekata na 
čijoj bi se realizaciji trebalo raditi u idućem razdoblju. 
Indija, koja je drugi po važnosti strateški partner EU, ove 
bi godine s Europskom unijom trebala zaključiti spora-
zum o slobodnoj trgovini, te će suradnja Hrvatske i Indi-
je, osim na bilateralnoj razini, u budućnosti biti moguća i 
u okviru EU, istaknuo je indijski veleposlanik koji je 
podržao što skoriji ulazak Hrvatske u Europsku uniju. 
Izrazio je i nadu da će se nakon parlamentarnih izbora, 
koji su upravo u tijeku u Indiji i traju do polovice svibnja, 
stvoriti uvjeti da se ostvari posjet predsjednika Hrvatsko-
ga sabora Indiji.

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA

Predsjednik Hrvatskoga sabora Bebić primio njemačkog velepo-
slanika Fischera i crnogorskog veleposlanika Lukovca
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Ivan Jarnjak primio direktora odjela za JI 
Europu u Konrad-Adenauer zakladi Jana 
Woischnika

(Zagreb, 1. travnja 2009.) Tema razgovora bila je bu-
dućnost političkih zaklada u Hrvatskoj, s osvrtom na vrlo 
dobru suradnju Ureda Zaklade Konrad-Adenauer u Hr-
vatskoj i Zaklade hrvatskoga državnog zavjeta, čiji je 
osnivač Hrvatska demokratska zajednica. Razgovaralo 
se o dosadašnjim zajedničkim aktivnostima te budućim 
temama i projektima na kojima dvije zaklade mogu sura-
đivati, u cilju razvoja demokracije u hrvatskom društvu.

Ivan Jarnjak zahvalio je Zakladi Konrad-Adenauer, re-
kavši da mnogi programi na planu razvoja demokracije 
ne bi bili riješeni bez angažmana te zaklade u Hrvatskoj. 
Jarnjak je rekao da bi od velike pomoći bila iskustva Za-
klade Konrad Adenauer na pitanjima koja se tiču funkci-
oniranja lokalne i područne samouprave u Europi, mo-
gućnost korištenja sredstava iz fondova EU, korištenja 
predpristupnih fondova za infrastrukturne projekte, te da 
bi se na tim temama mogle organizirati edukacije čelnika 
jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj. Zaklada Kon-
rad Adenauer podržava izgradnju demokratskog društva 
i pravne države, a jedno od konkretnih težišta aktivnosti 
Ureda te Zaklade u Hrvatskoj je upravo dijalog s politič-
kim strankama i politička komunikacija.

Jan Woischnik zanimao se za budućnost Zaklade hrvat-
skoga državnog zavjeta, posebice, kani li se ta zaklada u 
budućnosti odvojiti od Hrvatske demokratske zajednice i 
djelovati samostalno. Ivan Jarnjak odgovorio je da se 
političke zaklade mogu koristiti na dobrobit političke 
stranke i da one mogu imati vrlo veliku ulogu u životu 
stranke i njenom razvoju. Istaknuo je da je u fazi izrade 
Zakon o političkim zakladama koji bi trebao riješiti pita-
nje financiranja političkih zaklada, čime bi one mogle 
početi djelovati kao samostalne institucije. U ovom tre-
nutku one ovise o stranci i bez nje ne bi opstale. Naglasio 
je da Zaklada hrvatskog državnog zavjeta u budućnosti 
treba biti samostalna institucija, koja, iako programski 
bliska HDZ-u, nastupa samostalno, a zadatak bi joj tre-
bao biti razvoj demokracije u Hrvatskoj, te suradnja s 
nevladinim organizacijama.

Jan Woischnik čestitao je Hrvatskoj na velikom povije-
snom trenutku ulaska u članstvo NATO saveza koje će se 
zbiti trenutkom polaganja hrvatskog ratifikacijskog do-
kumenta u State Departmentu. Ivan Jarnjak rekao je da je 
Hrvatska prošla veliki put u kratko vrijeme, jer je još 
prije petnaestak godina bila korisnik mirovnih snaga me-
đunarodne zajednice, a danas je država koja izvozi sigur-
nost i odlučuje o rješavanju bitnih pitanja međunarodne 
zajednice.

Potpredsjednik Sabora Šeks primio princa 
Alberta II. od Monaka

(Zagreb, 21. travnja 2009.) Potpredsjednik Hrvatskoga 
sabora Vladimir Šeks primio je princa Alberta II. od Mo-
naka u sklopu njegovog službenog posjeta Republici Hr-
vatskoj. Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i monegaški 
princ razgovarali su o odnosima dviju zemalja, za koje su 
se suglasili da su prijateljski, da se dobro razvijaju, ali i 
da postoje još neiskorištene mogućnosti za tješnju surad-
nju. To se u prvom redu odnosi na područje gospodarstva, 
posebice turizma, te kulture i sporta.

Potpredsjednik Sabora izrazio je zahvalnost za pomoć 
Monaka u razminiranju područja u Hrvatskoj, prije svega 
nacionalnih parkova te parkova prirode. S obzirom na 
površinu i broj stanovnika, Monako je među vodećim 
zemljama po donacijama za razminiranje u Hrvatskoj, 

Protokolarne aktivnosti
saborskih dužnosnika

POTPREDSJEDNICI HRVATSKOGA SABORA

Ivan Jarnjak primio Jana Woischnika, direktora odjela za JI 
Europu u zakladi Konrad-Adenauer
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istaknuo je potpredsjednik Sabora Šeks. Kneževina Mo-
nako je ulagala sredstva u razminiranje Velebita, Pakleni-
ce i Kopačkog rita, a donirala je novac i za gradnju Centra 
za psihosocijalnu rehabilitaciju i reintegraciju djece žrta-
va mina u Rovinju.

Princ Albert II. od Monaka izrazio je zadovoljstvo što 
je Monako prepoznao hrvatske potrebe, te je Hrvatskoj 
mogao pomoći u njenoj teškoj situaciji. Govoreći o mo-
gućnostima suradnje dviju država rekao je kako postoji 
inicijativa da se organizira forum gospodarskih komora 
obje zemlje u Monaku radi predstavljanja hrvatskog gos-
podarstva, a postoje planovi i za predstavljanje hrvatske 
umjetnosti u Monaku s ciljem približavanja Hrvatske 
građanima Monaka. U pratnji princa Alberta II. od Mo-
naka bio je i predsjednik Nacionalnog vijeća Kneževine 
Monako Stéphane Valeri koji je pozvao saborsko izaslan-
stvo da dođe u skori posjet Monaku, kojom prigodom bi 
se uspostavile parlamentarne skupine prijateljstva i raz-
motrile mogućnosti daljnje suradnje Monaka i Hrvatske.

Boris Šprem i Željka Antunović primili državnu 
tajnicu za međunarodnu obranu i sigurnost 
Ujedinjenog Kraljevstva Ann Taylor

(Zagreb, 24. travnja 2009.) Predsjednik Odbora za 
obranu Hrvatskoga sabora Boris Šprem i potpredsjednica 
Hrvatskoga sabora i članica tog Odbora Željka Antunović 
primili su u radni posjet državnu tajnicu za međunarodnu 
obranu i sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva Velike Brita-
nije i Sjeverne Irske barunicu Ann Taylor. Uz barunicu 
Ann Taylor, sastanku je nazočio i britanski veleposlanik 
u Hrvatskoj David Blunt.

Boris Šprem upoznao je visoke goste s ulogom i nad-
ležnošću saborskog Odbora za obranu. Rekao je da se 
radi o novoosnovanom parlamentarnom tijelu kojemu je 
osnovni cilj provođenje civilnog nadzora nad radom 
Oružanih snaga i koje razmatra i podnaša zakonske pri-
jedloge koji se tiču obrambenog sektora. Zahvalio je na 
potpori i pomoći koju je Velika Britanija pružala Hrvat-
skoj tijekom procesa reformi hrvatskog obrambenog su-
stava i njegovog približavanja NATO standardima. Na-
glasio je da je Hrvatska svjesna odgovornosti svog član-
stva u NATO-u, kako na planu kolektivne sigurnosti Sa-
veza, tako i odgovornosti za stabilnost regije jugoistočne 
Europe. Razmijenjena su mišljenja o sudjelovanju pri-
padnika oružanih snaga u Mirovnoj misiji u Afganistanu. 
Šprem je izrazio nadu da će uskoro parlamentarna dele-
gacija Hrvatskoga sabora posjetiti hrvatske snage u Af-
ganistanu.

Razgovaralo se o bilateralnoj obrambenoj suradnji, a 
barunica Taylor sa zadovoljstvom je konstatirala vidljivu 
transformaciju hrvatskog obrambeno-sigurnosnog susta-
va, koja je rezultirala pristupanjem Hrvatske NATO-u, na 
čemu je Taylor Hrvatskoj uputila iskrene čestitke. Sa za-
dovoljstvom je obostrano ocijenjeno kako je suradnja na 
području obrane dviju zemalja iznimno dobra. U toj su-
radnji istaknuto mjesto imalo je i usavršavanje i školova-
nje hrvatskih časnika na prestižnim britanskim vojnim 
školama. Barunica Taylor istaknula je da Velika Britanija 
cijeni hrvatsko sudjelovanje u mirovnim misijama te hr-
vatski doprinos globalnoj sigurnosti. Smatra da je član-
stvo Hrvatske u NATO-u velik korak ne samo za Hrvat-
sku, već i za Savez, a posebno je važno za stabilnost i si-
gurnost regije jugoistočne Europe.

Potpredsjednica Hrvatskoga sabora i članica Odbora 
Željka Antunović izrazila je nadu da će se bilateralna su-
radnja Republike Hrvatske i Velike Britanije u obrambe-
nim pitanjima još više ojačati. Istaknula je da je u reform-
skim procesima hrvatskog obrambenog sustava od veli-
kog značaja bilo iskustvo i pomoć britanskih stručnjaka.

Britanski veleposlanik izrazio je žaljenje da je u hr-
vatskoj javnosti stvoren dojam da je Velika Britanija 
savjetovala svojim građanima da izbjegavaju Hrvatsku 
iz sigurnosnih razloga. Rekao je da London nije savjeto-
vao Britancima da izbjegavaju bilo koji dio Hrvatske, 
dapače, prema njegovim saznanjima ovogodišnji boo-
king za hrvatska odredišta i Jadran u nadolazećoj turi-
stičkoj sezoni pojačan je za 7 posto u odnosu na prošlo-
godišnji. Dodao je da Velika Britanija snažno podupire 
pristup Hrvatske Europskoj uniji i zalaže se za što brže 
prevladavanje trenutne blokade hrvatskog pregovarač-
kog procesa.

Potpredsjednik Sabora Šeks s princom Alberta II. od Monaka
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Vesna Pusić primila dužnosnicu Ministarstva 
vanjskih poslova Ujedinjene Kraljevine Velike 
Britanije i Sjeverne Irske Vivien Life

(Zagreb, 2. travnja 2009.) Predsjednica Nacionalnog 
odbora Vesna Pusić primila je zamjenicu ravnatelja 
Uprave za politička pitanja EU u Ministarstvu vanjskih 
poslova Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne 
Irske Vivien Life. Sugovornice su razmijenile stajališta o 
aktivnostima provođenja reformi koje Hrvatska poduzi-
ma u pregovaračkom procesu s EU. Predsjednica Nacio-
nalnog odbora Vesna Pusić, kao najvažnije područje re-
formi istaknula je pravosuđe, kao bazu za sve ostale re-
forme. U nastavku je Vesna Pusić predstavila rad i aktiv-
nosti Nacionalnog odbora, naglasivši da je Odbor tijelo 
koje se bavi strukturiranjem i praćenjem okvira u kojima 
se kreću pregovori s EU.

Razgovaralo se i o trenutnoj slovenskoj blokadi hrvat-
skih pristupnih pregovora te graničnom sporu sa Sloveni-
jom. Vivien Life naglasila je da Velika Britanija podržava 
proširenje Europske unije te očekuje da će Hrvatska pre-
mostiti trenutne prepreke i u bliskoj budućnosti postati 
punopravna članica Europske unije.

Predsjednik Odbora za financije i državni 
proračun Goran Marić primio predstavnike 
SIGMA-e

(Zagreb, 2. travnja 2009.) Predsjednik Odbora za fi-
nancije i državni proračun Hrvatskoga sabora Goran 
Marić održao je sastanak s predstavnicima SIGMA-e, 
institucije pri Europskoj komisiji koja pomaže razvoju 
sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sekto-

ru. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva 
financija Republike Hrvatske.

Predsjednik Odbora za financije i državni proračun 
Goran Marić uvodno je zahvalio predstavnicima SI-
GMA-e na kontinuiranom doprinosu jačanju unutarnje 
financijske kontrole javnog sektora u Hrvatskoj. Nagla-
sivši dobru suradnju s Ministarstvom financija, predstav-
nici SIGMA-e Klas Klaas i Joop Vrolijk izvijestili su 
predsjednika Odbora da će izvješće SIGMA-e biti temelj 
za ovogodišnje Izvješće Europske komisije o napretku 
Hrvatske, za pregovaračko poglavlje 32 – Financijski 
nadzor.

Središnja tema sastanka bila je uloga parlamenta, po-
sebno Odbora za financije i državni proračun u procesu 
donošenja državnog proračuna. Goran Marić upoznao je 
goste s načinom i djelokrugom Odbora. Istaknuvši kvali-
tetnu suradnju Odbora i Ministarstva financija, predsjed-
nik Odbora upozorio je na potrebu ranijeg dostavljanja 
Prijedloga državnog proračuna u saborsku proceduru ka-
ko bi Odbor za financije i državni proračun mogao što 
kvalitetnije provesti raspravu o državnom proračunu. U 
okviru razgovora o potrebi jednostavnije prezentacije 
proračuna, tj. smanjenja broja stavki u proračunu, usu-
glašeno je da treba težiti tome da se s klasifikacije na če-
tvrtoj razini uvede klasifikacija na trećoj razini. Predsjed-
nik Odbora za financije i državni proračun Goran Marić i 
predstavnici SIGMA-e Klas Klaas i Joop Vrolijk također 
su se složili da je potrebno vremenski uskladiti godišnji 
izvještaj Državne revizije s Godišnjim obračunom držav-
nog proračuna kako bi zastupnici imali bolju kontrolu 
nad proračunskim rashodima.

Predstavnici SIGMA-e zaključno su pozdravili nasta-
vak dobre suradnje s Odborom za financije i državni 
proračun Hrvatskoga sabora te s ostalim institucijama 
RH koje se bave kontrolom javnih financija.

Šemso Tanković primio visoku delegaciju 
Islamske zajednice Bosne i Hercegovine

(Zagreb, 18. travnja 2009.) Hrvatski je sabor posjetila 
delegacija najviših vjerskih dostojanstvenika iz susjedne 
Bosne i Hercegovine, na čelu s vrhovnim vjerskim po-
glavarom Mustafom Cerićem. U delegaciji su bili i pred-
sjednik Sabora Islamske Zajednice Bosne i Hercegovine 
Edhem Bičakćić, glavni muftija Islamske Zajednice u 
Srbiji Muamer Zukorlić i drugi uzvanici.

Predsjednik Kluba zastupnika nacionalnih manjina 
Šemso Tanković s predsjednikom Odbora za ljudska prava 
i prava nacionalnih manjina Furiom Radinom i predsjed-
nikom Odbora za međuparlamentarnu suradnju Milora-
dom Pupovcem, bili su domaćini ovoj visokoj delegaciji.

DUŽNOSNICI HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik Odbora za financije i državni proračun Goran Marić 
s predstavnicima SIGMA-e
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Na sastanku se govorilo o multikonfesionalnosti u BiH. 

Šemso Tanković istaknuo je probleme Bošnjaka u drža-
vama, nastalim nakon raspada SFRJ, te njihovu potragu 
za identitetom – vjerskim i kulturnim. Mustafa Cerić je 
istaknuo kako najvažnijim smatra promoviranje manjin-
skih prava u demokratskom društvu, te toleranciju prema 
manjinama. „Ne treba čekati da vas drugi definira – sami 
se morate definirati prema drugome i samom sebi”, za-
ključio je. Također je zaključeno kako, dok nema mirne 
Bosne i Hercegovine, ni njeni susjedi ne mogu biti mirni, 
čime Bosna i Hercegovina time postaje važno pitanje i za 
zemlje članice Europske unije.

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario 
Zubović primio članove delegacije Republike 
Sudan

(Zagreb, 20. travnja 2009.) Predsjednik Odbora za 
vanjsku politiku Hrvatskoga sabora Mario Zubović i čla-
novi Odbora razgovarali su s članovima delegacije Repu-
blike Sudan koju je predvodio savjetnik predsjednika 
Republike Sudan Bona Malwal.

Sugovornici su se uvodno složili da su odnosi dviju 
zemalja dobri i bez otvorenih pitanja, no i da postoji velik 
prostor za unapređenje suradnje. Predsjednik Odbora za 
vanjsku politiku Mario Zubović upoznao je goste s aktu-
alnim stanjem u ostvarivanju vanjskopolitičkih ciljeva 
Hrvatske. Spomenuo je i da Oružane snage RH participi-
raju i u UN-ovoj mirovnoj misiji u Sudanu – UNMIS s 
petoricom časnika.

Savjetnik predsjednika Republike Sudan Bona Malwal 
rekao je kako je Hrvatska u kratkom roku prešla dug put, 
od zemlje kojoj je potrebna međunarodna pomoć do ne-
stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a i članice NATO-a. 
Malwal je upoznao hrvatske zastupnike s gospodarskom 
i političkom situacijom u zemlji, posebice izdvojivši sta-

vove vezane uz izdavanje uhidbenog naloga za predsjed-
nika Sudana Omara al-Bashira od Međunarodnog kazne-
nog suda (ICC) u Haagu. Članovi Odbora za vanjsku 
politiku izrazili su želju za intenziviranjem suradnje iz-
među Hrvatske i Sudana, posebice na polju gospodarstva 
i obrazovanja. Gospodarski potencijali Sudana jesu veli-
ki, složili su se sugovornici, no za njihovo puno ostvare-
nje potrebna je stabilnost u zemlji, ali i u čitavoj regiji.

Predsjednik Odbora za financije i državni proračun 
Goran Marić primio predstavnike SIGMA-e

(Zagreb, 28. travnja 2009.) Predsjednik Odbora za fi-
nancije i državni proračun Hrvatskoga sabora Goran 
Marić održao je sastanak s predstavnicima SIGMA-e, 
institucije pri Europskoj komisiji koja pomaže razvoju 
sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sekto-
ru. Na sastanku su bili nazočili i predstavnici Državnog 
ureda za reviziju.

Središnje teme sastanka bili su modaliteti suradnje sa-
borskog Odbora za financije i državni proračun i Držav-
nog ureda za reviziju. Predsjednik Odbora Goran Marić 
upoznao je goste s načinom rada Odbora, naglasivši kako 
je suradnja između ovih dvaju tijela na zadovoljavajućoj 
razini te bilježi kontinuirani napredak. Sugovornici su se 
složili da je potrebno uskladiti raspravu u parlamentu o 
godišnjim izvješćima Državnog ureda za reviziju s ra-
spravom o izvješćima o izvršavanju državnog proračuna 
za pojedinu godinu. Ovime bi se, složili su se, dodatno 
podigla kvaliteta rasprave i kontrole trošenja proračun-
skih sredstava.

Goran Marić podsjetio je da je Hrvatski sabor prilikom 
ovogodišnje rasprave o Izvješću Državnog ureda za revi-
ziju usvojio zaključke kojim se Izvješća Državnog ureda 
za reviziju dostavljaju nadležnim tijelima i institucijama 
radi utvrđivanja eventualnih kaznenih ili prekršajnih dje-
la te da se zadužuje Vlada Republike Hrvatske da do 30. 
lipnja 2009. izvijesti Hrvatski sabor o tome što je učinila 
na otklanjanju nepravilnosti utvrđenih revizijom, a koje 
se ponavljaju. Ovime, naglasio je, dodatno će se pojačati 
uloga Sabora kao nadzornog tijela nad radom Vlade.

U nastavku sastanka razgovaralo se o unapređenju re-
vizijskih izvješća glede učinkovitosti trošenja financij-
skih sredstava revidiranih subjekata. Predsjednik Odbora 
za financije i državni proračun Goran Marić pozdravio je 
tu ideju rekavši kako su takve revizije napredak u sustavu 
praćenja i kontrole javnih financija.

Predstavnici SIGMA-e zaključno su pozdravili nasta-
vak dobre suradnje s Odborom za financije i državni 
proračun Hrvatskoga sabora. Također su izvijestili pred-
sjednika Odbora da će izvješće SIGMA-e, koje će biti 
temelj za ovogodišnje Izvješće Europske komisije o na-
pretku Hrvatske, za pregovaračko poglavlje 32 – Finan-
cijski nadzor, biti zaključeno krajem svibnja.

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario Zubović s članovi-
ma delegacije Republike Sudan
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Potpredsjednik Sabora Mimica primio češkog 
veleposlanika Kühnla

(Zagreb, 1. travnja 2009.) Veleposlanik Karel Kühnl 
uvodno se osvrnuo na predsjedanje Češke Republike Vi-
jećem Europske unije. Kao prioritete češkog predsjedanja 
istaknuo je zalaganje za daljnje proširenje Europske unije 
s posebnim naglaskom na pristupanje Republike Hrvat-
ske Europskoj uniji.

Sugovornici su razmijenili stajališta o ulozi Hrvatskoga 
sabora u pregovaračkom procesu Republike Hrvatske s 
Europskom unijom. Nacionalni odbor i Odbor za europ-
ske integracije igraju značajnu ulogu u parlamentarnom 
praćenju pregovaračkog procesa, kazao je Neven Mimi-
ca. Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Neven Mimica i 
češki veleposlanik Kühnl u nastavku su razgovarali o 
mjerilima za otvaranje pojedinih pregovaračkih poglavlja 
s posebnim osvrtom na reforme koje je potrebno napravi-
ti u području brodogradnje i pravosuđa. Veleposlanik 
Kühnl izrazio je uvjerenje da će Hrvatska prevladati tre-
nutne prepreke u pregovaračkom procesu i što skorije 
postati punopravna članica Europske unije.

Potpredsjednik Sabora Mimica sastao se s 
poljskim veleposlanikom Tarkom

(Zagreb, 3. travnja 2009.) Potpredsjednik Hrvatskoga 
sabora i predsjednik saborskog Odbora za europske inte-
gracije Neven Mimica primio je u nastupni posjet vele-
poslanika Republike Poljske u Republici Hrvatskoj Wie-
slawa Tarku.

Veleposlanik Tarka čestitao je Hrvatskoj na ulasku u 
članstvo NATO-a, primijetivši da će time ojačati suradnja 
hrvatskih i poljskih snaga koje djeluju u Misiji u Afgani-
stanu. Dobra suradnja Hrvatske i Poljske konkretizirala 

se i na drugim poljima, pa tako uspješno surađuju mini-
starstva pravosuđa i unutarnjih poslova, a dogovara se i 
suradnja u sektoru poljoprivrede. Tarka se osvrnuo na 
uspješan posjet predsjednika Sejma Republike Poljske 
Bronislawa Komorowskog Hrvatskoj i jasnu poruku koju 
je tom prigodom iznio, a ta je da Poljska računa na Hr-
vatsku kao svog saveznika u EU i NATO-u i da se zalaže 
da Hrvatska što skorije postane punopravna članica EU-a. 
Tarka je izrazio uvjerenje da će sadašnja situacija, kad su 
u pitanju hrvatski pristupni pregovori, biti prevladana i 
da će se oni uskoro nastaviti.

Mimica je zahvalio Poljskoj na stalnoj potpori, kao i 
razumijevanju i uvažavanju hrvatskih stajališta. Govoreći 
o trenutnom statusu hrvatskih pristupnih pregovora, re-
kao je da Hrvatska podupire napore europskoga povjere-
nika za proširenje Ollija Rehna za pronalaskom rješenja 
koje će dovesti do deblokade pregovora i pomoći u rješa-
vanju graničnog prijepora između Hrvatske i Slovenije. 
No, Hrvatska inzistira na razdvajanju pitanja pregovora 
za članstvo od rješavanja graničnog spora između Hrvat-
ske i Slovenije te traži da se pitanje neriješene granice 
tretira kao pravno pitanje, koje treba riješiti pred među-
narodnom sudskom instancom.

Veleposlanik Tarka ponudio je Hrvatskoj pomoć Polj-
ske u prenošenju njenih iskustava iz uspješno provedene 
komunikacijske kampanje „Europa građanima” čiji je 
cilj bio podići potporu poljske javnosti za članstvo države 
u Europskoj uniji i pripremiti je za referendum. Poljska 
je tada uspjela znatno podići potporu građana za članstvo 
u EU, koja sada iznosi između 65 i 75 posto, što je veliki 
uspjeh.

Neven Mimica primio veleposlanika Slovačke 
Republike Romana Supeka

(Zagreb, 6. travnja 2009.) Obostrano je istaknuto da su 
odnosi Republike Hrvatske i Slovačke Republike tradici-
onalno dobri, bez otvorenih pitanja. Slovački veleposla-
nik čestitao je Hrvatskoj na punopravnom članstvu u 
NATO savezu, čime se stvaraju dodatne mogućnosti za 
jačanje suradnje između dviju država.

Neven Mimica ocijenio je međuparlamentarnu surad-
nju visokom ocjenom, napomenuvši da su brojni kontak-
ti srodnih parlamentarnih odbora, a Hrvatski će sabor 
uskoro posjetiti Odbor za europske poslove slovačkog 
parlamenta. Mimica je istaknuo da je Hrvatskoj itekako 
pomoglo slovačko iskustvo iz pregovaračkog procesa za 
članstvo u Europskoj uniji, a u nadolazećem vremenu 
više će se surađivati na pripremi Hrvatskoga sabora za 
vrijeme kad Hrvatska bude članica Unije, pa će i ta slo-
vačka iskustva biti dobrodošla. Roman Supek rekao je 

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA

Potpredsjednik Neven Mimica sastao se s veleposlanikom Tarkom
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kako je Slovačka otvorena i voljna za svaku vrstu pomoći 
Hrvatskoj na njenom europskom putu, jer želi što prije 

vidjeti Hrvatsku kao punopravnu članicu Unije. Razmi-
jenjena su mišljenja o trenutnom statusu hrvatskih pristu-
pnih pregovora i njihovom povezivanju uz otvoreno bila-
teralno pitanje granica između Hrvatske i Slovenije. 
Obostrano je ocijenjeno važnim da inicijativa Ollija Reh-
na i Europske komisije oko medijacije bude uspješna, da 
se pronađe prihvatljiv okvir te medijacije te da se odblo-
kiraju pregovori i omogući nastavak hrvatskog pristu-
pnog procesa prema punopravnom članstvu u Uniji.

Slovački veleposlanik istaknuo je da bi cilj medijacije 
trebao biti, s jedne strane otvaranje procesa rješavanja 
graničnog pitanja, a s druge strane nastavak pregovora. 
Dodao je da Hrvatska ima veliku potporu i razumijevanje 
mnogih članica EU za stav da se pitanje granica i pitanje 
pregovora trebaju razdvojiti, kao i da se neriješeno bila-
teralno pitanje ne treba koristiti za blokiranje pristupnih 
pregovora.

S.Š., I.Č., A.F.

Neven Mimica s veleposlanikom Slovačke Republike Supekom


