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RAD SABORSKIH TIJELA

1. srpnja 2009.

Odbor za pomorstvo, promet i veze
IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA  •
O OTOCIMA U 2008. GODINI

Odbor za europske integracije
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O DJELATNOSTIMA U ZDRAVSTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZU-
MIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I 
EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU RE-
PUBLIKE HRVATSKE U „MEHANIZMU ZAJED-
NICE ZA CIVILNU ZAŠTITU”
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCI-
RANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVAT-
SKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA U 
VEZI S NACIONALNIM PROGRAMOM ZA HR-
VATSKU U OKVIRU PROGRAMA IPA – KOMPO-
NENTA POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE IN-
STITUCIJA ZA 2008. GODINU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O CARINSKOJ  •
SLUŽBI

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽI-
ŠTU PLINA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
OTPADU

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA  •
O OTOCIMA U 2008. GODINI

Sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe 
Strategije suzbijanja korupcije
RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O PROVEDBI ANTI- •
KORUPCIJSKIH MJERA U PODRUČJU ODGO-
VORNOSTI DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA RH I 
UREDA ZA SUZBIJANJE ORGANIZIRANOG 
KRIMINALITETA RH

RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O PROVEDBI ANTI- •
KORUPCIJSKIH MJERA U PODRUČJU ODGO-
VORNOSTI MINISTARSTVA UNUTARNJIH PO-
SLOVA RH

Odbor za ravnopravnost spolova
IZVJEŠĆE O RADU ZA 2008. GODINU NACIO- •
NALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST REPUBLIKE 
HRVATSKE
PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HR- •
VATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2008. 
GODINU

Odbor za obitelj, mladež i šport
PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA  •
U OBITELJI
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI  •
ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE OPOJ-
NIH DROGA

2. srpnja 2009.

Odbor za obitelj, mladež i šport
PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA  •
U OBITELJI
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI  •
ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE OPOJ-
NIH DROGA

Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za prostorno 
uređenje i graditeljstvo
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O STRATEŠ-
KOJ PROCJENI OKOLIŠA UZ KONVENCIJU O 
PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ PREKO DR-
ŽAVNIH GRANICA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OT-
PADU
PRIJEDLOG STRATEGIJE ENERGETSKOG RA- •
ZVOJA RH

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
IZVJEŠĆE O RADU ZA GODINU 2008. NACIO- •
NALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST REPUBLIKE 
HRVATSKE

Rad saborskih tijela
srpanj 2009.
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Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i 

Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih 
agencija
PRIJEDLOG PROGRAMA RADA VIJEĆA ZA  •
GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJE-
ŠTAJNIH AGENCIJA

Odbor za turizam
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH 
PROIZVODA

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor 
za zakonodavstvo
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA IZMJENAMA ZAKONA O VLADI REPU-
BLIKE HRVATSKE – predlagatelj Vlada Republi-
ke Hrvatske
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJE-
LOKRUGU SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE 
UPRAVE

7. srpnja 2009.

Odbor za zakonodavstvo
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG O DJELAT- •
NOSTIMA U ZDRAVSTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZA-
ŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LI-
NIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM PO-
MORSKOM PROMETU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG O POTVR- •
ĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU STRANAKA 
SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA O PRAV-
NOM POLOŽAJU NJIHOVIH SNAGA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O PRAV-
NOM POLOŽAJU MEĐUNARODNIH VOJNIH 
ZAPOVJEDNIŠTAVA USPOSTAVLJENIH NA 
TEMELJU SJEVERNOATLANTSKOG UGO-
VORA
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI  •
ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOPORABE OPOJ-
NIH DROGA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLA-
DE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE 
REPUBLIKE NJEMAČKE O SURADNJI NA SUZ-

BIJANJU ORGANIZIRANOG I TEŠKOG KRIMI-
NALA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PO-
REZU NA DODANU VRIJEDNOST
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IGRAMA NA SREĆU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POŠTANSKIM USLUGAMA
PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM ME- •
DIJIMA

Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno 
gospodarstvo
PRIJEDLOG STRATEGIJE ENERGETSKOG RA- •
ZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE

Odbor za ravnopravnost spolova
IZVJEŠĆE O PROMICANJU SVIJESTI O RAVNO- •
PRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA U PROGRA-
MIMA HR-a I HTV-a NA HRT-u (RAZDOBLJE 
2008–2009.)
PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA  •
U OBITELJI

Odbor za razvoj i obnovu
STAMBENI PROBLEMI U HRVATSKOJ – JE LI  •
DRŽAVA DUŽNA POMOĆI U STAMBENOM 
ZBRINJAVANJU GRAĐANA?

Mandatno-imunitetno povjerenstvo
RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA MIROVANJE ZA- •
STUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA TOMI-
SLAVA IVIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTU-
PNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA 
JOSIPA SALAPIĆA
RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA PRESTANAK MI- •
ROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTU-
PNIKA dr.sc. IVE SANADERA I ZAHTJEVU O 
MIROVANJU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZA-
STUPNIKA dr.sc. IVE SANADERA

8. srpnja 2009.

Odbor za rad i socijalno partnerstvo
IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVAT- •
SKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 
ZA 2008. GODINU
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI  •
ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE OPOJ-
NIH DROGA
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE  •
ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 
ZA 2008. GODINU
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Odbor za pomorstvo, promet i veze
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA  •
I DOPUNAMA ZAKONA O LINIJSKOM I POVRE-
MENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

Odbor za europske integracije
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PO-
REZU NA DODANU VRIJEDNOST
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG O IGRAMA  •
NA SREĆU
PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM ME- •
DIJIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG O POŠTAN- •
SKIM USLUGAMA

Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno 
gospodarstvo
PRIJEDLOG STRATEGIJE ENERGETSKOG RA- •
ZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE

Odbor za obranu
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU 
STRANAKA SJEVERNOATLANTSKOG UGOVO-
RA O PRAVNOM POLOŽAJU NJIHOVIH SNAGA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O PRAVNOM 
POLOŽAJU MEĐUNARODNIH VOJNIH ZAPO-
VJEDNIŠTAVA USPOSTAVLJENIH NA TEMELJU 
SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA

Tematska sjednica Odbora za Hrvate izvan Republike 
Hrvatske pod nazivom: „Hrvati izvan Republike 
Hrvatske – suradnja i obveza”

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZA-
ŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LI-
NIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM PO-
MORSKOM PROMETU

Sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe 
Strategije suzbijanja korupcije
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG  •
VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE 
SUZBIJANJA KORUPCIJE;
POSLOVNIK O RADU NACIONALNOG VIJEĆA  •
ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBI-
JANJA KORUPCIJE

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZA-
ŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZNANSTVE-
NOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU

Odbor za pomorstvo, promet i veze
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POŠTANSKIM USLUGAMA

Odbor za financije i državni proračun
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PO-
REZU NA DODANU VRIJEDNOST
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IGRAMA NA SREĆU
POTICAJ ZAJEDNICA UDRUGA HVIDR-e GRA- •
DA ZAGREBA ZA IZMJENOM ZAKONA O DO-
PRINOSIMA

Odbor za zakonodavstvo
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLA-
DE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE 
REPUBLIKE NJEMAČKE O SURADNJI NA SUZ-
BIJANJU ORGANIZIRANOG I TEŠKOG KRIMI-
NALA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PO-
REZU NA DODANU VRIJEDNOST
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IGRAMA NA SREĆU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POŠTANSKIM USLUGAMA
PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM ME- •
DIJIMA

9. srpnja 2009.

Sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu 
sigurnost i Vijeća za građanski nadzor 
sigurnosno-obavještajnih agencija
PRIJEDLOG PROGRAMA RADA VIJEĆA ZA  •
GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJE-
ŠTAJNIH AGENCIJA

(Zatvorena) sjednica Odbora za unutarnju politiku i 
nacionalnu sigurnost
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UREDA VIJEĆA  •
ZA NACIONALNU SIGURNOST
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU SIGURNOSNO-OBA- •
VJEŠTAJNE AGENCIJE ZA 2008. GODINU
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GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU VOJNE SIGUR- •
NOSNO-OBAVJEŠTAJNE AGENCIJE ZA 2008. 
GODINU

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O DJELATNOSTIMA U ZDRAVSTVU
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPU- •
NAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI – predla-
gatelj: Klub zastupnika IDS-a

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
UTVRĐIVANJE LISTE KANDIDATA ZA IZBOR  •
PET ČLANOVA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a
IZVJEŠĆE O PROMICANJU SVIJESTI O RAVNO- •
PRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA U PROGRA-
MIMA HR-a I HTV-a TE NA HRT-u (RAZDOBLJE 
2008–2009.)
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VI- •
JEĆA HINE OD 1. SVIBNJA 2008. DO 30. TRAV-
NJA 2009. GODINE
PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM ME- •
DIJIMA

10. srpnja 2009.

Odbor za ravnopravnost spolova
PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM ME- •
DIJIMA
IZVJEŠĆE O RADU ZA 2008. GODINU NACIO- •
NALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST REPUBLIKE 
HRVATSKE

Odbor za pravosuđe
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU 
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE 
REPUBLIKE NJEMAČKE O SURADNJI NA 
SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG I TEŠKOG 
KRIMINALA
IMENOVANJE SUCA PREKRŠAJNOG SUDA U  •
SPLITU, OČITOVANJE MINISTARSTVA PRAVO-
SUĐA

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBO- •
RU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA OBRANU 
HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBO- •
RU ČLANA MANDATNO-IMUNITETNOG PO-
VJERENSTVA HRVATSKOGA SABORA;
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBO- •
RU ČLANA ODBORA ZA RATNE VETERANE 
HRVATSKOGA SABORA

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBO- •
RU ČLANA ODBORA ZA EUROPSKE INTEGRA-
CIJE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU  •
ČLANA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFOR-
MATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBO- •
RU ČLANOVA SAVJETA ZA ROBNE ZALIHE
PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU DONESENIH  •
RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SA-
BORA SAZIVA 11. SIJEČNJA O PRIZNAVANJU I 
PRESTANKU PRAVA NA PLAĆU, ZASTUPNIČKI 
PAUŠAL I ODVOJENI ŽIVOT

13. srpnja 2009.

Odbor za razvoj i obnovu
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG  •
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. 
GODINU
PRIJEDLOG NACIONALNOG PROGRAMA PRO- •
TUMINSKOG DJELOVANJA REPUBLIKE HR-
VATSKE

Odbor za financije i državni proračun
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG  •
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. 
GODINU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU 
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVAT-
SKE ZA 2009. GODINU

Odbor za pomorstvo, promet i veze
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRO- •
RAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU 
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVAT-
SKE ZA 2009. GODINU

Odbor za zakonodavstvo
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG  •
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. 
GODINU, S PRIJEDLOGOM IZMJENA I DOPUNA 
FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUN-
SKIH KORISNIKA ZA 2009. GODINU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU 
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVAT-
SKE ZA 2009. GODINU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORU-
ŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE
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Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno 
gospodarstvo
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG  •
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. 
GODINU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU 
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVAT-
SKE ZA 2009. GODINU
PRIJEDLOG STRATEGIJE ENERGETSKOG RA- •
ZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE – NASTAVAK 
RASPRAVE I GLASOVANJE

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG  •
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. 
GODINU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU 
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVAT-
SKE ZA 2009. GODINU

Odbor za obranu
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORU-
ŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE
PRIJEDLOG NACIONALNOG PROGRAMA PROTU- •
MINSKOG DJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE

Odbor za gospodarstvo
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG  •
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. 
GODINU
IZVJEŠĆE O PROVEDBI „NACIONALNOG PRO- •
GRAMA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE 
2007–2008”.

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG  •
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. 
GODINU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU DR-
ŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE 
ZA 2009. GODINU

Odbor za rad i socijalno partnerstvo
IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA  •
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU

Odbor za turizam
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRO- •
RAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU 
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVAT-
SKE ZA 2009. GODINU

Zajednička sjednica Odbora za zaštitu okoliša i 
Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG  •
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. 
GODINU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU 
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVAT-
SKE ZA 2009. GODINU.

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE 
REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE REPUBLI-
KE NJEMAČKE O SURADNJI NA SUZBIJANJU 
ORGANIZIRANOG I TEŠKOG KRIMINALA
PRIJEDLOG NACIONALNOG PROGRAMA PROTU- •
MINSKOG DJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG  •
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA GO-
DINU 2009.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVA- •
NJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE 
HRVATSKE ZA GODINU 2009.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA I DOPUNI ZAKONA O PRAVIMA I DUŽNO-
STIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 
– predlagatelj Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O SMANJENJU MIROVINA ODREĐENIH PRE-
MA ZAKONU O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZA-
STUPNIKA U HRVATSKOME SABORU – predla-
gatelj Vlada Republike Hrvatske

14. srpnja 2009.

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije 
suzbijanja korupcije
RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O PROVEDBI ANTI- •
KORUPCIJSKIH MJERA U PODRUČJU ODGO-
VORNOSTI MINISTARSTVA PRAVOSUĐA;
RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O PROVEDBI ANTI- •
KORUPCIJSKIH MJERA U PODRUČJU ODGO-
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VORNOSTI MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, 
RADA I PODUZETNIŠTVA

Odbor za pravosuđe
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJI- •
MA I SJEDIŠTIMA PREKRŠAJNIH SUDOVA – 
(TREĆE ČITANJE)

Mandatno-imunitetno povjerenstvo
RASPRAVA O PRESTANKU MIROVANJA ZA- •
STUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNICE SUN-
ČANE GLAVAK I PRESTANKU OBNAŠANJA 
ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZA-
STUPNICE MILIVOJA ŠKVORCA.

15. srpnja 2009.

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije 
suzbijanja korupcije
RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O PROVEDBI ANTI- •
KORUPCIJSKIH MJERA U PODRUČJU ODGO-
VORNOSTI DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA RH I 
UREDA ZA SUZBIJANJE ORGANIZIRANOG 
KRIMINALITETA RH
RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O PROVEDBI ANTI- •
KORUPCIJSKIH MJERA U PODRUČJU ODGO-
VORNOSTI MINISTARSTVA UNUTARNJIH PO-
SLOVA RH

17. srpnja 2009.

Odbor za vanjsku politiku
(Sjednica je zatvorena za javnost).

27. srpnja 2009.

Odbor za rad i socijalno partnerstvo
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG  •
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. 
GODINU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POSEBNOM POREZU NA PLAĆE, MIROVINE 
I DRUGE PRIMITKE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTPORI ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU 
PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME 
NEZAPOSLENOSTI
PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ  •
I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMO UPRAVI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU 
VRIJEDNOST

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA

Odbor za financije i državni proračun
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG  •
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. 
GODINU, uz prijedlog izmjena i dopuna Državnog 
proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu pod-
nose se i popratni materijali.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG 
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. 
GODINU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POSEBNOM POREZU NA PLAĆE, MIROVINE 
I DRUGE PRIMITKE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU 
VRIJEDNOST
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA ZAKONA O POSEBNIM PORE-
ZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA 
MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O NAKNADI ZA PRUŽANJE USLUGA U PO-
KRETNIM ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJ-
SKIM MREŽAMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG  •
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. 
GODINU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU 
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVAT-
SKE ZA 2009. GODINU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OB-
VEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Odbor za zakonodavstvo
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG  •
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. 
GODINU, S PRIJEDLOGOM IZMJENA I DOPUNA 
FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUN-
SKIH KORISNIKA ZA 2009. GODINU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU 
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVAT-
SKE ZA 2009. GODINU
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Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG  •
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. 
GODINU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG 
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. 
GODINU

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG  •
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. 
GODINU

Odbor za vanjsku politiku
(Sjednica je zatvorena za javnost)

Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno 
gospodarstvo
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG  •
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. 
GODINU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG 
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. 
GODINU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU 
VRIJEDNOST
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTPORI ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Odbor za gospodarstvo
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG  •
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. 
GODINU

Odbor za turizam
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG  •
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. 
GODINU.

Odbor za zakonodavstvo
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POSEBNOM POREZU NA PLAĆE, MIROVINE 
I DRUGE PRIMITKE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O PLAĆAMA U LOKALNOJ I /REGIONALNOJ/ 
SAMOUPRAVI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU 
VRIJEDNOST
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA ZAKONA O POSEBNIM PORE-

ZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA 
MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTPORI ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU 
PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME 
NEZAPOSLENOSTI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O NAKNADI ZA PRUŽANJE USLUGA U PO-
KRETNIM ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJ-
SKIM MREŽAMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OB-
VEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKOM I OSTA- •
LOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU NEPROCI-
JENJENOM U POSTUPKU PRETVORBE I PRIVA-
TIZACIJE

28. srpnja 2009.

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKOM I OSTA- •
LOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU NEPROCI-
JENJENOM U POSTUPKU PRETVORBE I PRIVA-
TIZACIJE

Odbor za turizam
PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKOM I OSTA- •
LOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU NEPROCI-
JENJENOM U POSTUPKU PRETVORBE I PRIVA-
TIZACIJE

Odbor za pravosuđe
PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKOM I OSTA- •
LOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU NEPROCI-
JENJENOM U POSTUPKU PRETVORBE I PRIVA-
TIZACIJE

Odbor za obranu
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O  •
IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SLUŽBI U 
ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

29. srpnja 2009.

Odbor za zakonodavstvo
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SLUŽBI 
U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HR-
VATSKE
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Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA  •
I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA GOSPODAR-
STVO HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLA- •
NA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA RAD I 
SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA 
SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBO- •
RU ČLANICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADEŽ I 
ŠPORT HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBO- •
RU ČLANA ODBORA ZA POMORSTVO, PRO-
MET I VEZE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA  •
I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA INFORMIRA-
NJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKO-
GA SABORA

PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU DONESENIH RJE- •
ŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA 
SAZIVA 11. SIJEČNJA O PRIZNAVANJU I PRESTAN-
KU PRAVA NA PLAĆU I ZASTUPNIČKI PAUŠAL
PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU DONESENOG  •
RJEŠENJA O PRIZNAVANJU PRAVA NA NAKNA-
DU PLAĆE NAKON PRESTANKA OBNAŠANJA 
ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI U HRVATSKOM SA-
BORU SAZIVA 11. SIJEČNJA 2008.
PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU DONESENOG  •
RJEŠENJA IMENOVANOM ČLANU ODBORA ZA 
PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA O PRI-
ZNAVANJU PRAVA NA MJESEČNU NOVČANU 
NAKNADU
PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU DONESENIH  •
RJEŠENJA O PRIZNAVANJU PRAVA NA PLAĆU 
SUDACA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HR-
VATSKE
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DRŽAVNA POTPORA POLJOPRIVREDI

PRIKAZ RADA:
–  11. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA ODRŽANE 20, 21. I 22. SVIBNJA, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 23, 

24. I 30. LIPNJA TE 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13. I 14. SRPNJA 2009. GODINE

Prikaz rasprave

Na 11. sjednici Sabor je hitnim 
postupkom donio još jedan zakon 
iz europskog paketa. Riječ je o 
propisu kojim se uređuje postu-
pna prilagodba postojećih modela 
potpore poljoprivredi,

u pretpristupnom razdoblju, 
sustavu Zajedničke poljoprivred-
ne politike EU. Kako je naglasio 
predstavnik predlagatelja, dono-
šenje predloženog Zakona Europ-
ska komisija smatra neformalnim 
mjerilom za zatvaranje pregovora 
o poglavlju 11. Poljoprivreda i ru-
ralni razvoj.

O PRIJEDLOGU
Ponuđena zakonska rješenja za-

stupnicima je na plenarnoj sjednici 
1. srpnja obrazložio Krešimir Ku-
terovac, državni tajnik u Ministar-
stvu poljoprivrede, ribarstva i rural-
nog razvoja. Osnovni cilj donošenja 
novog Zakona je usklađivanje do-
maćeg zakonodavstva u području 
mjera tržišno-cjenovne i politike ru-
ralnog razvoja sa zajedničkom po-
ljoprivrednom politikom EU. Pred-
loženim se uređuju državne potpore 
poljoprivredi u obliku izravnih pla-
ćanja poljoprivrednim gospodarstvi-
ma, u prijelaznom razdoblju 2009–

2010. te mjere ruralnog razvoja. 
Svrha – omogućiti poljoprivrednici-
ma da se što bolje pripreme za za-
htjevno tržište EU u pogledu konku-
rentnosti proizvodnje, standarda 
kvalitete i zdravstvene ispravnosti 
hrane. Naime, danom ulaska Hrvat-
ske u EU morat ćemo primjenjivati 
europski sustav potpora. Donošenje 
predloženog Zakona Europska ko-
misija smatra neformalnim mjerilom 
za zatvaranje pregovora o poglavlju 
11. – Poljoprivreda i ruralni razvoj, 
naglašava Kuterovac. Korisnici – 
poljoprivredna gospodarstva – ubu-
duće će moći ostvariti pravo na 
izravna plaćanja samo ako se u proi-
zvodnji pridržavaju općih standarda 
o zaštiti okoliša, sigurnosti hrane, 
dobrobiti životinja, itd. Zakonom je 
predviđena i edukacija poljoprivred-
nika te savjetovanje o pravilima koja 
će se primjenjivati pri korištenju dr-
žavnih potpora. Sustav izravnih pla-
ćanja se pojednostavljuje, tako da se 
smanjuje broj poticaja (više u biljnoj 
a manje u stočarskoj proizvodnji) te 
ujednačava dinamika isplata (poti-
caji za proizvodnju mlijeka i dalje 
će se isplaćivati mjesečno). Osniva 
se Agencija za plaćanje u poljopri-
vredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 
a predviđa se i umanjenje izravnih 

isplata korisnicima za prava iznad 
36.000,00 kn (po osnovnoj stopi od 
7 posto u ovoj i 8 posto u idućoj go-
dini, te dodatnoj stopi od 4 posto za 
prava iznad 2.160.000,00 kn). Ušte-
đena sredstva preusmjerila bi se za 
financiranje mjera ruralnog razvoja.

Među ostalim, mijenja se dosadaš-
nja struktura plaćanja u biljnoj proi-
zvodnji i stočarstvu te uređuju mjere 
ruralnog razvoja, sukladno EU mo-
delu – za poboljšanje konkurentnosti 
poljoprivrednog sektora, za očuva-
nje i poboljšanje okoliša i krajobra-
za, za poboljšanje kvalitete života u 
ruralnim područjima i diversifikaci-
ju ruralnog gospodarstva.

Zakon predviđa i određene pro-
mjene kod potpora koje iz svojih 
proračuna daju lokalne i regionalne 
jedinice. Do kraja 2010. one će moći 
dodjeljivati ta sredstva na dosadašnji 
način, a potom će financirati mjere 
ruralnog razvoja predviđene Zako-
nom. Dakako, svi programi morat će 
proći autorizaciju resornog Mini-
starstva.

RADNA TIJELA
U okviru pripremne rasprave pred-

loženi Zakon podržala su nadležna 
saborska radna tijela. Odbor za za-

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI POLJOPRIVREDI I 
RURALNOM RAZVOJU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Promjenom modela do veće konkurentnosti
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konodavstvo sugerirao je predlaga-
telju da pravno-tehnički dotjera 
članke 5. i 83. U raspravi na sjednici 
matičnog Odbora za poljoprivredu, 
ribarstvo i ruralni razvoj sudjelo-
vali su i predstavnici poljoprivrednih 
proizvođača, Saveza zadruga, Hrvat-
ske gospodarske komore, Hrvatske 
obrtničke komore, Hrvatskog seljač-
kog saveza i Hrvatskog lovačkog sa-
veza. Članovi Odbora založili su se 
za žurno donošenje nacionalnog pro-
grama ruralnog razvoja u okviru ko-
jeg bi se kreirao budući razvoj poljo-
privrede. Izraženo je nezadovoljstvo 
činjenicom da nije predviđeno poti-
canje povrtlarske proizvodnje u pla-
steničko-stakleničkim površinama 
izvan poticaja po hektaru, te na vanj-
skim površinama. Ocijenjeno je, 
među ostalim, da peradarsku proi-
zvodnju ne bi trebalo poticati jer je 
dostatna, ali je postavljeno pitanje 
pomoći peradarskim farmama.

Članovi Odbora za prostorno 
uređenje i graditeljstvo ukazali su 
na važnost kontrole zahtjeva za 
izravna plaćanja na terenu. U raspra-
vi je izraženo stajalište da uvjet za 
ostvarenje prava na izravna plaćanja 
treba biti obavljanje poljoprivredne 
djelatnosti, a ne vlasništvo ili posjed 
zemljišta ili stoke. Članovi Odbora 
založili su se i za izdašnije poticanje 
proizvodnje ljekovitog bilja radi 
proširenja poljoprivredne proizvod-
nje na otocima.

U raspravi na sjednici Odbora za 
lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu izraženo je mišljenje 
da nije prihvatljiv prijedlog da lo-
kalne jedinice za provođenje svojih 
programa potpore moraju dobiti 
odobrenje Ministarstva. Upozoreno 
je i na činjenicu da od 1. siječnja 
2011. više neće moći financirati pot-
pore koje se temelje na cijeni, koli-
čini, ili jedinici proizvoda, što će se 
negativno odraziti na razvoj poljo-
privrednog sektora.

Odbor za europske integracije 
utvrdio je da je Konačni prijedlog 
zakona usklađen s pravnom stečevi-
nom EU.

Prilagodba europskom sustavu 
potpora

Reforma državnih potpora u po-
ljoprivredi važna je ne samo radi 
našeg ulaska u Europsku uniju, nego 
u prvom redu zbog preživljavanja i 
napretka hrvatske poljoprivrede, na-
pomenula je dr.sc. Vesna Pusić, u 
ime Kluba zastupnika HNS-a. U 
Hrvatskoj trenutno postoji oko 200 
različitih vrsta poticaja koji se pla-
ćaju po različitim kriterijima, a ne 
daju željene učinke. Stoga se ide 
prema jedinstvenom modelu plaća-
nja, no činjenica da se ozbiljno re-
strukturiranje odgađa za razdoblje 
nakon ulaska zemlje u EU svjedoči 
o tome da se poljoprivrednici ne 
pripremaju za nove uvjete. Osnovni 
je problem u tome što unutar hrvat-
ske poljoprivrede nisu određeni pri-
oriteti, odnosno dijelovi proizvodnje 
koje bi država stimulirala. To je 
osnovni preduvjet za provođenje 
naznačenih reformi, jer kad uđemo u 
EU bit će prekasno da se proizvođa-
či preorijentiraju na proizvodnju u 
kojoj će moći biti konkurentni na 
europskom tržištu. Posebnu strategi-
ju treba napraviti za područja od 
posebne državne skrbi, brdsko-pla-
ninska i pogranična područja, gdje 
će se izravna plaćanja u poljoprivre-
di moći zadržati na duži rok, napo-
minje zastupnica. Kroz fondove za 
ruralni razvoj država treba promovi-
rati projekte poboljšanja kvalitete 
života na selu, što je posebice važno 
za mlade ljude koji su jedini poten-
cijalni nositelji drugačijeg pristupa 
poljoprivredi (kao obliku ekonom-
ske djelatnosti i vrsti poduzetništva). 
Trebalo bi osnovati centre za stručnu 
pomoć gdje bi poljoprivrednici mo-
gli dobiti informacije o uvjetima 
koje moraju zadovoljiti da bi se mo-
gli natjecati za poticaje.

Upozorila je i na činjenicu da Hr-
vatska gotovo uopće ne koristi sred-
stva EU za pomoć u poljoprivredi, 
već poticaje isplaćuje iz novca pore-
znih obveznika. Založila se za to da 
se trećina tih sredstava uloži u Dr-

žavnu garancijsku agenciju koja bi 
jamčila za novac dobiven iz europ-
skih fondova. Na kraju je izjavila da 
njene stranačke kolege podržavaju 
namjeru koja se Zakonom želi posti-
ći, ali to je samo kap u moru onoga 
što bi trebalo napraviti u sektoru 
poljoprivrede.

Osigurati pretpostavke za 
provedbu Zakona

Klub zastupnika SDP-a će glasa-
ti za prihvaćanje Zakona, ali očeku-
jemo ubrzane aktivnosti resornog 
Ministarstva za osiguranje pretpo-
stavki za njegovu primjenu, izjavila 
je Dragica Zgrebec. Naime, sma-
tramo da u proteklom razdoblju nisu 
napravljeni potrebni pomaci u re-
strukturiranju poljoprivredne proi-
zvodnje, unatoč stalnom povećanju 
proračunskih sredstava za te namje-
ne. Posljedice – Hrvatska je još uvi-
jek veliki uvoznik poljoprivrednih i 
prehrambenih proizvoda, iako ras-
polaže značajnim resursima za po-
ljoprivrednu proizvodnju. U protekle 
četiri godine deficit u robnoj razmje-
ni poljoprivrednih proizvoda s ino-
zemstvom ustalio se na oko 2 mili-
jarde kuna, nema vidljivih pomaka 
ni u povećanju konkurentnosti, samo 
mali broj proizvođača je u sustavu 
PDV-a, nema efikasnih projekata za 
okrupnjavanje zemljišta, itd. Tek se 
sada ozbiljnije govori o ruralnom 
razvoju, iako je Hrvatska izrazito 
ruralno i to nerazvijeno područje 
(državne potpore kroz mjere rural-
nog razvoja su skromne).

Unatoč povoljnijim sredstvima za 
kapitalna ulaganja ona su još uvijek 
preskupa, jer su ulaganja u poljopri-
vredu visoka, s dugim rokom povrata. 
Bitne promjene predlažu se upravo u 
sustavu izravnih plaćanja kakav danas 
primjenjujemo u Hrvatskoj. Budući 
da su te potpore i do 20 posto veće od 
onih u Europskoj uniji, neminovno će 
doći do njihova smanjivanja, kao i 
promjena u modelu plaćanja. Za pri-
mjenu Zakona treba donijeti i niz pro-
vedbenih propisa (predviđeno je vo-
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đenje raznih evidencija i dr.). Vlada je 
svojim amandmanom ponovo produ-
žila rok do kojeg nositelji obiteljskih 
gospodarstava moraju steći status ob-
veznika poreza na dohodak. Budući 
da je to uvjet za podnošenje zahtjeva 
za izravna plaćanja, država bi u prije-
laznom razdoblju morala osigurati 
uvjete za edukaciju poljoprivrednika 
kako bi mogli voditi poslovne knjige.

Nemamo puno manevarskog 
prostora

Budući da su potpore jedan od 
ključnih mehanizama provedbe po-
ljoprivredne politike u Republici 
Hrvatskoj predloženi Zakon je svo-
jevrsna mini-reforma u toj oblasti, 
konstatirao je Dragan Kovačević, 
predstavnik Kluba zastupnika 
HDZ-a.

Iako želimo povećati izdvajanja za 
tu namjenu, da bismo ojačali poljo-
privredne proizvođače i povećali 
proizvodnju, kao zemlja pristupnica 
EU nemamo puno manevarskog 
prostora. Naime, moramo uskladiti 
sustav potpora s europskim, a to 
znači smanjenje sredstava za tu na-
mjenu, jer Unija ima suficit u svim 
proizvodnjama. Ne ustrojimo li 
Agenciju za plaćanje, koja bi nadzi-
rala i isplatu potpora, nećemo moći 

ni eura podići iz europskih fondova, 
upozorava zastupnik.

Europska unija ide prema modelu 
jedinstvenog plaćanja po farmi, od-
nosno ka sustavu višestruko uvjeto-
vanih poticaja, podsjeća dalje. 
Ključni je cilj očuvati poljoprivred-
nu proizvodnju, ali tako da ona bude 
održiva te da udovoljava visokim 
standardima kvalitete, zaštite okoli-
ša i dobrobiti životinja. Jedan od 
osnovnih uvjeta za dobivanje potpo-
ra su i referentni prinosi, što bi tre-
balo jamčiti primjenu minimuma 
agrotehničkih mjera. Predviđa se da 
svi proizvođači koji primaju poticaje 
iznad 36 tisuća kuna, moraju ući u 
sustav stručnog savjetovanja.

U pojedinačnoj raspravi su sudje-
lovali: dr.sc. Dragutin Bodakoš 
(SDP), Marijana Petir (HSS), Jer-
ko Rošin (HDZ), Šime Lučin 
(SDP), Krešo Filipović (HDZ), 
Zlatko Koračević (HNS) i Biljana 
Borzan (SDP).

Izjašnjavanje

U nastavku sjednice, 3. srpnja, 
provedeno je izjašnjavanje o podne-
senim amandmanima. O amandman-
skim korekcijama Vlade RH nije se 
glasovalo, jer su podneseni u po-
slovničkom roku koji omogućuje da 

postanu sastavnim dijelom Konač-
nog prijedloga zakona. Podsjetimo, 
riječ je o izmjeni (članak 19.) koja 
omogućuje da se obveza registracije 
nositelja obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstava u sustav poreza na 
dohodak provede u dvije faze. Do 1. 
siječnja 2010. morat će se registrira-
ti samo oni koji u 2009. ostvare više 
od 12.000 kuna primitaka od izrav-
nih plaćanja. Do 1. siječnja 2011. to 
će morati učiniti i gospodarstva koja 
u prethodnoj godini ostvare više od 
7.200,00 kuna primitaka.

Predstavnik predlagatelja, Kreši-
mir Kuterovac izvijestio je zastu-
pnike da je Vlada uvažila amandma-
ne Kluba zastupnika HSS-a na 
članke 79. i 81. Zahvaljujući tome 
Pravilnik o načinu i provedbi mjera 
ruralnog razvoja moći će se donijeti 
i prije donošenja Nacionalnog pro-
grama ruralnog razvoja. Nije prihva-
ćen ni jedan od amandmana Šime 
Lučina (SDP) koji se zalagao za 
uvođenje izravnih potpora i za dora-
du plodova smokve.

Ishod – novi Zakon o državnoj 
potpori poljoprivredi i ruralnom 
razvoju izglasan je velikom veći-
nom zastupničkih glasova (100 
„za” i 2 „suzdržana”) zajedno s 
prihvaćenim amandmanima.

M.Ko.

Rasprava o zakonskom prijed-
logu provedena je 17. lipnja 2009. 
na 11. sjednici Hrvatskoga sabora. 
Zakonom se uređuju slijedeća pi-
tanja: istraživanje mineralnih si-
rovina i odobrenje za istraživanje, 
rezerve mineralnih sirovina, ru-
darski projekt, eksploatacija mi-
neralnih sirovina i koncesija za 
eksploataciju, gradnja rudarskih 

objekata i postrojenja, rudarski 
planovi i rudarska mjerenja, je-
dinstveni informacijski sustav mi-
neralnih sirovina, mjere zaštite na 
radu, sanacija okoliša i druga.

O PRIJEDLOGU
U prikazu Prijedloga poslužili smo 

se uvodnim izlaganjem predstavnika 

predlagatelja, državne tajnice u Mi-
nistarstvu gospodarstva, rada i podu-
zetništva Tamare Obradović Ma-
zal. Obrazložila je osnovne odredni-
ce Konačnog prijedloga zakona o 
rudarstvu, pri čemu je istaknula da se 
predloženim rješenjima uvode zna-
čajne novine u području rudarstva. 
One se prvenstveno odnose na veću 
transparentnost i veća jamstva tržiš-

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O RUDARSTVU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Racionalno iskorištavanje rudnog blaga



HRVATSKI SABOR

IHS
10. IX. 2009.

BROJ
510

14
nog natjecanja u postupku davanja 
odobrenja za istraživanje mineralnih 
sirovina temeljem javnog natječaja i 
eksploatacije mineralnih sirovina te-
meljem koncesije, također, putem 
javnog natječaja. Tu je nova podjela 
mineralnih sirovina, novosti u proce-
su dodjele koncesija, za eksploatacij-
ska polja i rudarske koncesije što je u 
potpunosti usklađeno s novim Zako-
nom o koncesijama.

Važnost predloženog Zakona je u 
tome što se njime završava proces 
usklađivanja zakonodavnog okvira 
Republike Hrvatske u području 
energetike i industrije s pravnom 
stečevinom EU, a cilj predloženih 
mjera je transparentno i racionalno 
iskorištavanje ležišta mineralnih si-
rovina. Novčana naknada za konce-
siju prihod je državnog proračuna i/
ili proračuna jedinica lokalne i po-
dručne samouprave.

Temeljno načelo je da se za eks-
ploataciju mineralnih sirovina daje 
koncesija, a na pitanja koncesije pri-
mjenjuju se odredbe Zakona o konce-
sijama. Polazeći od toga da je rudno 
blago dobro od interesa za Republiku 
Hrvatsku te da je njeno vlasništvo, 
Konačnim prijedlogom propisan je 
takav način iskorištavanja mineralnih 
sirovina koji jamči njihovu racionalnu 
eksploataciju i održivo korištenje, 
omogućavanje sigurne opskrbe mine-
ralnim sirovinama te osiguranje zašti-
te okoliša u svim područjima rudarske 
djelatnosti. Predlaže se donošenje 
Zakona po hitnom postupku, budući 
da se time hrvatsko zakonodavstvo 
usklađuje s propisima Europske unije. 
Državna tajnica na kraju je izvijestila 
da je Vlada RH podnijela amandman 
na tekst Konačnog prijedloga zakona. 
Amandmanom koji postaje sastavni 
dio teksta Konačnog prijedloga se 
preciznije propisuje što se obvezno 
prilaže ponudi za dobivanje koncesije 
za eksploataciju mineralnih sirovina.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podu-

pire donošenje Zakona, a na tekst 

Konačnog prijedloga podnio je ne-
koliko amandmana. Izdvajamo onaj 
kojim se predlaže obvezati Vladu 
Republike Hrvatske da, najkasnije u 
roku od šest mjeseci od dana stupa-
nja Zakona na snagu, podnese pri-
jedlog zakona kojim će se urediti 
osnivanje Hrvatske komore inženje-
ra rudarstva, geologije i naftnog ru-
darstva.

Odbor za lokalnu i područnu 
samoupravu nakon provedene ra-
sprave, jednoglasno je odlučio Sa-
boru predložiti donošenje Zakona, 
uz amandmansku intervenciju ko-
jom se predlaže utvrđivanje novčane 
naknade za koncesiju kao prihoda 
državnog proračuna i proračuna je-
dinica lokalne i područne samou-
prave.

Odbor za zaštitu okoliša nakon 
provedene rasprave odlučio je pred-
ložiti Saboru donošenje Zakona o 
rudarstvu, kao i Odbor za razvoj i 
obnovu.

Odbor za gospodarstvo nakon 
provedene rasprave jednoglasno je 
odlučio Saboru predložiti donošenje 
Zakona, uz dvije amandmanske in-
tervencije. Izdvajamo amandman 
temeljem kojeg se predlaže rok od 6 
mjeseci od dana stupanja na snagu 
predloženog Zakona u kojem mini-
star nadležan za rudarstvo treba do-
nijeti podzakonske propise temeljem 
odredbi Zakona.

I Odbor za prostorno uređenje i 
graditeljstvo nakon provedene ra-
sprave jednoglasno je odlučio pred-
ložiti Saboru donošenje Zakona te je 
uložio nekoliko amandmanskih in-
tervencija.

Odbor za europske integracije 
ustvrdio je da je Konačni prijedlog 
usklađen s pravnom stečevinom EU 
te da ispunjava obveze iz Sporazuma 
o stabilizaciji i pridruživanju.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi državne taj-

nice Tamare Obradović Mazal, 
uslijedila je rasprava po klubovima 
zastupnika.

Protiv hitnosti postupka

U ime Kluba zastupnika SDP-a 
govorio je Zdenko Franić, ista-
knuvši da Klub Prijedlog drži lošim, 
neprihvatljivim i neprovedivim. 
„Najnoviji Konačni prijedlog zako-
na o rudarstvu mnoga bitna pitanja 
koja su dosadašnjom regulativom 
bila jasno regulirana delegira u arbi-
trarno diskrecijsku domenu ministra 
i ministarstva”. Nadalje, ističu da se 
Prijedlogom opstruiraju brojni po-
kušaji formiranja odgovarajuće in-
ženjerske komore. Klub smatra da bi 
zakon trebalo donijeti u redovitoj 
proceduri, a da bi u izradu Prijedloga 
svakako trebalo uključiti stručnjake 
rudarske struke. U protivnom, Klub 
neće podržati donošenje zakona.

Ante Kulušić predstavio je stavo-
ve Kluba zastupnika HDZ-a. Klub 
podržava donošenje predloženog 
zakona kao završnog dijela procesa 
usklađivanja zakonodavnog okvira 
Republike Hrvatske u području 
energetike i industrije, u dijelu koji 
se odnosi na naftu i plin. Napominju 
da je važnost rudarstva kao gospo-
darske grane neosporna, jer se njome 
stvara nova vrijednost te potiče i 
podržava rad čitavog niza drugih 
proizvodnih gospodarskih grana kao 
što su energetika, graditeljstvo ili 
prerađivačka industrija.

Izostala saborska rasprava o 
Strategiji

Zlatko Koračević, iznoseći sta-
vove Kluba zastupnika HNS-a, 
napomenuo je da je rudarstvo i ek-
sploatacija mineralnih sirovina 
svugdje u svijetu, tako i u Hrvatskoj, 
jedna od baznih industrija. Za Klub 
je sporno to da nakon što je Vlada 
RH usvojila Strategiju gospodarenja 
mineralnim sirovinama (17. srpnja 
prošle godine), Hrvatski sabor tek 
sada raspravlja o zakonskim prijed-
lozima iz tog područja. „Smatram 
neodgovornim da o strateškom do-
kumentu kojeg je usvojila Vlada 
Hrvatski sabor nije imao prilike ra-
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spravljati”, iznio je zastupnik. Klub 
će biti protiv donošenja Zakona.

U pojedinačnoj raspravi govorila 
su: Ingrid Antičević-Marinović 
(SDP), Zdenko Franić (SDP) te 
Dragutin Lesar (nezavisni), koji se 
u raspravi kritički osvrnuo na odre-
đivanje naknade za eksploataciju 
mineralnih sirovina. Smatra da pred-
ložene odredbe općinama, gradovi-
ma i županijama ne donose nikakvu 
korist. U nastavku pojedinačne ra-
sprave govorio je Marin Brkarić 
(IDS). Time je rasprava zaključena.

Izjašnjavanje o amandmanima i 
glasovanje o Konačnom prijedlogu 

provedeno je 19. lipnja 2009. go-
dine. Državna tajnica Obradović 
Mazal konstatirala je da Vlada RH 
prihvaća amandman Odbora za 
gospodarstvo, ali da ne prihvaća 
amandman Odbora za lokalnu i 
područnu samoupravu. Naime, 
ovisno o tome na kojem području i 
za koje područje se daje koncesija 
za eksploatacijsko polje, ta novča-
na naknada je prihod državnog 
proračuna i/ili proračuna jedinica 
lokalne i područne samouprave. 
Državna tajnica je navela dva pri-
mjera, prvi gdje prihod od konce-
sije ide izravno i jedino u državni 

proračun te drugi gdje se on dijeli. 
Odbor za lokalnu i područnu sa-
moupravu potom je povukao taj 
amandman.

Državna tajnica izvijestila je da 
Vlada RH prihvaća amandmane Od-
bora za prostorno uređenje i gradi-
teljstvo kao i amandmane Odbora za 
zakonodavstvo te amandman Odbo-
ra za gospodarstvo.

Zastupnici su većinom glasova 
(73 „za”, 2 „suzdržana” i 37 „pro-
tiv”) prihvatili Konačni prijedlog 
zakona, zajedno s prihvaćenim 
amandmanima.

S.Š.

Zastupnici su o Prijedlogu iz-
mjena i dopuna Zakona rasprav-
ljali na 11. sjednici 17. lipnja 2009.

Izmjenama i dopunama postoje-
ćeg zakona pristupilo se radi nje-
gova usklađivanja s propisima 
Europske unije. Na taj način omo-
gućit će se domaćim proizvođači-
ma proizvoda s geografskim po-
drijetlom ista razina zaštite kao i 
proizvođačima s područja Unije.

O PRIJEDLOGU
Državni tajnik u Ministarstvu po-

ljoprivrede, ribarstva i ruralnog ra-
zvitka, Srećko Selanc dodatno je 
obrazložio prijedlog izmjena i dopu-
na Zakona. Uvodno je istaknuo da je 
temeljni zakon izglasan još prošle 
godine i usklađen s propisima Eu-
ropske unije. Dodatnim se preinaka-
ma pristupalo radi daljnjeg usklađi-

vanja s novim propisima Europske 
unije, koji omogućuju zaštitu soli i 
pamuka oznakama izvornosti ili ze-
mljopisnog podrijetla te novim nači-
nom označavanja registriranih proi-
zvoda. To u praksi znači, rekao je 
dalje, da se proizvod mora registri-
rati na nacionalnoj, ali i na europskoj 
razini. Proizvod dobiva oznaku 
izvornosti tek kada se to potvrdi i na 
europskom nivou, rekao je Selanc. 
U nastavku izlaganja, Selanc je još 
dodao da su za provedbu izmijenje-
nog zakona sredstva u proračunu 
već osigurana. Također, dodao je, 
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva 
i ruralnog razvitka predviđa donoše-
nje dvaju novih pravilnika, a u skla-
du s Nacionalnim programom pri-
druživanja Europskoj uniji. Pravil-
nici su vezani uz oznake izvornosti, 
zemljopisnog podrijetla poljopri-
vrednih i prehrambenih proizvoda te 

oznakama tradicionalnog ugleda 
poljoprivrednih i prehrambenih pro-
izvoda. Selanc je za kraj istaknuo da 
je važno predviđene izmjene Zakona 
izglasati u hitnom postupku. Na taj 
način, rekao je, nakon registracije 
određenih proizvoda na nacionalnoj 
razini mogli bismo ih registrirati i na 
nivou Europske unije i prije samog 
formalno – pravnog članstva. Repu-
blika Hrvatska obiluje proizvodima 
koje bi zbog posebnosti zemljopi-
snog položaja, prirodnih i klimatskih 
uvjeta te bogate kulture i tradicije 
valjalo zaštititi, rekao je završno 
Selanc.

RADNA TIJELA
O Prijedlogu izmjena i dopuna 

Zakona raspravu su održali: Odbor 
za poljoprivredu, ribarstvo i ru-
ralni razvoj; Odbor za europske 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
OZNAKAMA IZVORNOSTI, OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA 
TRADICIONALNOG UGLEDA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Ubuduće registriranje na nacionalnoj i 
na europskoj razini
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integracije; Odbor za zakonodav-
stvo. Odbor za zakonodavstvo je na 
prijedlog izmjena i dopuna Zakona 
dao amandmane nomotehničke pri-
rode, koje je predlagatelj prihvatio.

RASPRAVA
Nakon uvodnog izlaganja držav-

nog tajnika, raspravu o prijedlogu 
izmjena i dopuna Zakona otvorio je 
u ime Kluba zastupnika HDZ-a 
dr.sc. Dragan Kovačević uvodno 
istaknuvši da Zakon o kojem se ra-
spravlja pridonosi poljoprivrednoj 
politici i povećanju konkurentnosti 
naših poljoprivrednih proizvođača. 
Zaštićeni proizvodi vrlo su traženi na 
europskom tržištu, rekao je dalje 
Kovačević, zbog brojnih razloga, 
posebno zbog kontinuirane kontrole 
nad proizvodnjom tih proizvoda i 
njihove prepoznatljivosti. U nastav-
ku izlaganja naglasio je važnost da 
naši proizvođači prepoznaju što za 
njih znači taj sustav zaštite. Ističući 
kao primjere pojedine europske proi-
zvode prema kojima su pojedine re-
gije u Europi postale poznate i pre-
poznate, Kovačević je napomenuo 
da Hrvatska ima bogatu tradiciju, 
velik broj autohtonih proizvoda i 
odlične preduvjete za sličnu prepo-
znatljivost. U europskim zemljama, 
nastavio je Kovačević, registrirane 
su i zaštićene stotine proizvoda, a 
kod nas desetak. To je ključan pro-
blem u Hrvatskoj – nedovoljan broj 
zaštićenih proizvoda, premala količi-
na tih proizvoda i nestandardizirana 
kvaliteta. Zaštićujući pojedine proi-
zvode, rekao je dalje Kovačević, 
osigurali bismo kvalitetu, zdravstve-
ni nadzor, legalnost poslovanja, koli-
činu i prepoznatljivost autohtonih 
hrvatskih proizvoda. U Europi taj 
sustav besprijekorno funkcionira, dio 
je imidža i turističke ponude pojedi-
nih regija i pridonosi većem dohotku 
proizvođača. Zbog svega navedeno-

ga, rekao je zastupnik, Klub zastu-
pnika HDZ-a zdušno podržava napo-
re Ministarstva i Vlade i poduprijet 
će izglasavanje izmjena Zakona.

U ime Kluba zastupnika SDP-a 
zastupnicima se obratio dr.sc. Dra-
gutin Bodakoš rekavši uvodno da 
su izmjene postojećeg Zakona bile 
očekivane jer je još tokom nastajanja 
temeljnog zakona donesena nova 
uredba Europske unije. U nastavku 
izlaganja Bodakoš je kritizirao Mi-
nistarstvo zbog velikog broja izmje-
na koje se predlažu, obrazloživši to 
šlampavošću izrade temeljnog zako-
na. Same izmjene zakona govore, da 
autohtoni proizvod mora biti proi-
zveden od sirovine koja potječe s 
tog područja a što znači da primjeri-
ce za proizvodnju, slavonskog kule-
na neće moći biti korištena kineska 
svinjetina. Uz ostale novosti u zako-
nu, kao najvažniju novinu Bodakoš 
je istaknuo uvrštavanje soli i pamu-
ka kao posebnih zaštićenih kategori-
ja. Na završetku izlaganja Bodakoš 
je rekao da SDP-u ne preostaje dru-
go nego da glasa za predložene iz-
mjene Zakona uz upozorenje da mi-
nistar mora donijeti provedbene 
propise u propisanim rokovima.

Goran Beus Richembergh se 
potom obratio zastupnicima u ime 
Kluba zastupnika HNS-a uvodno 
kritizirajući predlagatelja zbog kaš-
njenja s usvajanjem europskog za-
konodavstva. Glavni problem je 
usvajanje novih tehnologija koje će 
biti nužne kako bi se udovoljilo vi-
sokim europskim standardima. U 
nastavku izlaganja Richembergh se 
nadovezao na zastupnika Bodakoša 
rekavši da postoji razlika u različi-
tim kategorijama zaštite, od oznake 
izvornosti, do oznake geografskog 
podrijetla. Da bi neki proizvod imao 
oznaku i izvornosti i geografskog 
podrijetla, rekao je, morat će biti 
proizveden isključivo na određenoj 
geografskoj lokaciji i od autohtone 

sirovine, dakle mesa ili mlijeka, pri-
mjerice. Richembergh je istaknuo da 
će HNS, uz rezerve, podržati predlo-
žene izmjene Zakona jer se time 
prilagođavamo Europskoj uniji. Za-
vršno je dodao da se HNS protivi 
dosadašnjem načinu prilagodbe u 
mnogo koraka jer se na taj način 
troše i novac i vrijeme i radi se šteta 
državi.

U pojedinačnoj raspravi, koja je 
potom uslijedila sudjelovali su: 
Dragutin Lesar (nezavisni) i Ne-
venka Marinović (HDZ).

Zastupnicima se završnim riječi-
ma obratio državni tajnik Selanc 
osvrnuvši se na konstruktivnu ra-
spravu.

Odgovarajući na kritike, rekao je 
da je Zakon, kada je prvi put izgla-
san, bio usklađen s trenutno važećim 
europskim propisima. Regulativa po 
kojoj se mijenja najveći dio Zakona 
tada još nije postojala, rekao je Se-
lanc. I ubuduće će se nastojati nove 
europske propise primijeniti na naše 
zakonodavstvo u najkraćem mogu-
ćem roku. Što se ovog Zakona tiče, 
rekao je dalje, on treba služiti na 
dobrobit svih koji ga koriste, a da bi 
bio uspješan, dodao je, potrebno je 
formirati udruženja poljoprivrednih 
proizvođača. Iako je procedura 
komplicirana, rekao je Selanc, ona 
će omogućiti da se naši autohtoni 
proizvodi registriraju na nacionalnoj 
razini, ali i na nivou Europske unije. 
Zastupnike je upoznao s nizom mje-
ra koje Ministarstvo provodi, a koje 
služe stimulaciji zaštićivanja autoh-
tonih proizvoda. Niz proizvoda u 
procesu zaštite i ta se paleta širi i ši-
rit će se.

Zastupnici su o Prijedlogu iz-
mjena i dopuna Zakona glasovali 
na 11. sjednici 19. lipnja i prihva-
tili ih većinom glasova (102 glasa 
„za”, 5 „suzdržanih” i jednim 
„protiv”).

V.G.
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USKOK

Rasprava na 11. sjednici Hrvat-
skoga sabora o Konačnom prijed-
logu zakona o Uredu za suzbijanje 
korupcije i organiziranog krimi-
naliteta vođena je 24. lipnja 2009. 
godine.

Iako Prijedlog ne donosi značaj-
nije novine, radi jasnoće zakon-
skoga teksta predlagatelj se odlu-
čio na donošenje novog zakona, 
umjesto još jednih izmjena i do-
puna postojećeg.

O PRIJEDLOGU
U prikazu zakonskog Prijedloga 

poslužili smo se izlaganjem pred-
stavnice predlagatelja, državne taj-
nice u Ministarstvu pravosuđa Ma-
rine Dujmović Vuković. Funkcio-
niranje Ureda za suzbijanje korupci-
je i organiziranog kriminaliteta kao 
posebnog državnog odvjetništva te-
melji se na prožimanju represivne, 
edukativne i preventivne uloge 
USKOK-a u odnosu na fenomen 
korupcije i organiziranog kriminala, 
istaknula je državna tajnica. Repu-
blika Hrvatska pristupila je ključnim 
međunarodno – pravnim instrumen-
tima koji sadrže odredbe vezane uz 
učinkovito sprečavanje korupcije i 
organiziranog kriminaliteta.

Donošenjem novog Zakona o ka-
znenom postupku ukinuta je sudska 
istraga i uvedena državno-odvjetnič-
ka istraga. Stoga je Zakon o Držav-
nom odvjetništvu, kao i Zakon o 
USKOK-u, potrebno uskladiti sa 
Zakonom o kaznenom postupku.

S obzirom na to da je Zakon o 
USKOK-u dosad mijenjan u tri na-

vrata čime su u značajnoj mjeri iz-
mijenjene pojedine njegove odredbe 
te da je ponovno potrebno izmijeniti 
veći broj postojećih odredbi, predla-
gatelj je ocijenio da zbog jasnoće 
teksta i lakše primjene valja donijeti 
novi zakon.

Njime se struktura USKOK-a pri-
lagođava potrebama učinkovitije 
međunarodne suradnje, uređuju se 
nadležnosti, a posebno su uređeni 
odnosi između USKOK-a, Ravna-
teljstva policije, MUP-a, Porezne 
uprave, Ureda za sprečavanje pranja 
novca i suca izvršenja. Nadalje, pro-
širene su izvidne ovlasti USKOK-a 
u pogledu podataka koji imaju ka-
rakter bankovne tajne zaštićene Za-
konom o bankama i u pogledu po-
kretanja postupka prisilnog oduzi-
manja prihoda.

Uslijed značajne koncepcijske iz-
mjene Zakona o kaznenom postupku 
izmijenjene su odredbe o pravima i 
dužnostima državnog odvjetnika pa 
tako dakle i ravnatelja USKOK-a i 
njegovih zamjenika.

Također, u člancima Glave III 
određuje se djelokrug i nadležnost 
specijaliziranih sudova, tzv. uskoč-
kih sudova i njihovo postupanje u 
predmetima iz članka 21. Zakona. 
Na taj način zaokružena je cjelina 
strukture borbe protiv korupcije i 
organiziranog kriminala, zaključila 
je državna tajnica.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podu-

pire donošenje Zakona i ne protivi 
se prijedlogu da se donese po hitnom 

postupku. Na tekst Konačnog pri-
jedloga Odbor nema primjedaba.

Odbor za unutarnju politiku i 
nacionalnu sigurnost nakon prove-
dene rasprave, kao i Odbor za pra-
vosuđe, većinom glasova predložili 
su Saboru donošenje Zakona.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi državne taj-

nice Marine Dujmović Vuković 
uslijedila je rasprava po klubovima 
zastupnika.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a 
govorila je Ana Lovrin. Na početku 
je izjavila da društveni, politički i gos-
podarski napredak svake zemlje ovisi 
o njenoj sposobnosti da se odupre i da 
suzbije korupciju. Pretpostavke za to 
su prije svega političke, društvene i 
gospodarske reforme, a njih Hrvatska 
sustavno provodi i pritom izražava 
svoju političku volju da se uhvati uko-
štac s tim problemom. Napomenula je 
da kad je u pitanju borba protiv korup-
cije svakako je najveća odgovornost 
na centrima političke moći i na pravo-
sudnim institucijama. Klub će podrža-
ti donošenje novog Zakona o 
USKOK-u iz razloga što bi se daljnjim 
izmjenama postojećeg zakona uma-
njila jasnoća zakonskog teksta.

Sigurnosne provjere uskočkih 
sudaca

Vesna Pusić iznijela je stavove 
Kluba zastupnika HNS-a.

Vrlo važnom odredbom drži onu 
koja propisuje da suci koji rade u 
uskočkim odjelima pri četiri županij-

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UREDU ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I 
ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Bolja koordinacija među tijelima 
zaduženim za suzbijanje korupcije
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ska suda moraju proći sigurnosne 
provjere i provjere imovinskog stanja. 
Smatra da je pitanje kvalitete ljudi 
koji rade u pravosudnim institucijama 
ključni dio reforme pravosuđa.

Klub smatra da je zakon doprinos u 
realizaciji reforme pravosuđa o kojoj 
je govorio ministar Šimonović. Stoga 
će podržati njegovo donošenje, uz na-
pomenu da je ključna njegova primje-
na. Zastupnica je dodala da su svi za-
koni iz ovog područja i njihova pro-
vedba preduvjet za zaključenje prego-
vora o članstvu u Europskoj uniji.

Suradnja državnog 
odvjetništva, policije i sudova

Prezentirajući stavove Kluba 
zastupnika SDP-a Željko Jova-

nović rekao je da će Klub podrža-
ti donošenje predloženog zakona, 
jer se njime struktura USKOK-a 
prilagođava potrebama međuna-
rodne suradnje, utvrđuju se nad-
ležnosti te se, što Klub drži po-
sebno značajnim, uređuju odnosi 
između USKOK-a, Ravnateljstva 
policije, Porezne uprave i Ureda 
za sprečavanje pranja novca. Na-
pomenuo je da građani Hrvatske 
još uvijek najkorumpiranijim se-
gmentima društva ocjenjuju upra-
vo pravosuđe, državne službe i 
javni sektor, dok istovremeno 
smatraju da su najčešći primatelji 
mita policija.

U pojedinačnoj raspravi govorili 
su: Ingrid Antičević-Marinović 
(SDP), Željko Jovanović (SDP), 

Nenad Stazić (SDP), Marin Brka-
rić (IDS) i Krunoslav Markovino-
vić (HDZ).

U završnom osvrtu državna tajnica 
Dujmović Vuković rekla je da je 
izmjena zakonodavnog okvira 
usmjerena na unapređenje cjeline 
borbe protiv korupcije i organizira-
nog kriminala. Potom je predsjeda-
vajući podsjetio da je, shodno 
odredbama Poslovnika, za donoše-
nje zakona potrebna većina glasova 
svih zastupnika.

Zastupnici su na 11. sjednici, 
30. lipnja 2009., većinom glasova 
(82 glasa „za” i 23 „protiv”) doni-
jeli Zakon o Uredu za suzbijanje 
korupcije i organiziranog krimi-
naliteta.

S.Š.

Hrvatski sabor je na 11. sjednici 
18. lipnja 2009. raspravljao o Ko-
načnom prijedlogu Zakona o do-
puni Zakona o obveznim osigura-
njima u prometu.

Prijedlogom zakona usklađuje se 
važeći Zakon na način da danom 
prijama Republike Hrvatske u Eu-
ropsku uniju prestaje važiti restrik-
tivna odredba koja obvezuje društva 
za osiguranje na dobivanje prethod-
ne suglasnosti nadzornog tijela, od-
nosno Hrvatske agencije za nadzor 
financijskih usluga, na cjenike pre-
mija osiguranja.

Direktiva Vijeća Europe broj 49. 
iz 1992. godine, o usklađivanju za-
kona, uredbi i administrativnih 
odredbi koje se odnose na direktno 
neživotno osiguranje, propisuje da 
države članice ne smiju propisati 
odredbe kojima se traži prethodna 
suglasnost ili sustavno izvješćivanje 
o općim i posebnim uvjetima osigu-
ranja, stopama premija, formularima 
i ostalim tiskanim materijalima koje 
društvo namjerava koristiti u poslo-
vanju s vlasnicima polica.

Odbor za zakonodavstvo, Od-
bor za financije i državni prora-

čun, Odbor za pomorstvo, pro-
met i veze te Odbor za europske 
integracije podupiru donošenje 
Zakona.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a 
Goran Marić se osvrnuo na sadržaj 
Prijedloga izmjena te konstatirao da 
Klub podržava donošenje Zakona.

U pojedinačnoj raspravi govorio 
je Krešo Filipović (HDZ).

Zastupnici su 19. lipnja, sa 103 
glasa „za” i 4 „suzdržana” donijeli 
Zakon o dopuni Zakona o obve-
znim osiguranjima u prometu.

I.Č.

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

Predloženim zakonom usklađu-
je se Zakon o žičarama za prijevoz 
osoba sa Zakonom o koncesijama, 
kao općim zakonom koji uređuje 
koncesije u Republici Hrvatskoj. 

Na taj se način postiže pravna 
usklađenost zakona, odnosno pro-
vedivost sustava davanja koncesi-
ja u području žičara za prijevoz 
osoba.

Hrvatski je sabor o njemu ra-
spravljao 19. lipnja 2009.

S više odredbi Zakona o žičara-
ma za prijevoz osoba (stupio na 
snagu u kolovozu 2007.), među 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O 
ŽIČARAMA ZA PRIJEVOZ OSOBA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
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TRŽIŠTE PLINA

ostalim, uređeno je pitanje stjeca-
nja prava građenja i upravljanja ži-
čarama, koje uključuje pravo gos-
podarskog korištenja žičare. Nakon 
stupanja na snagu Zakona o žičara-
ma za prijevoz osoba postupci da-
vanja koncesije, prestanak konce-
sije, pravna zaštita u tim postupci-
ma te druga pitanja u vezi s konce-
sijama uređena su novim Zakonom 
o koncesijama (na snazi je od 1. 
siječnja 2009.). Ocijenivši da Za-
kon o žičarama za prijevoz osoba 

(lex specialis) nije usklađen s krov-
nim Zakonom o koncesijama (lex 
generalis), Vlada Republike Hrvat-
ske ponuđenim zakonskim aktom 
(terminološki i sadržajno) otklanja 
tu neusklađenost.

Odbor za zakonodavstvo i Od-
bor za pomorstvo, promet i veze 
nisu imali primjedbe na zakonski 
prijedlog i predložili su Saboru da 
ga prihvati.

O predloženom je zakonu uvodno 
govorio Branimir Jerneić, državni 

tajnik Ministarstva mora, prometa i 
infrastrukture.

Klub zastupnika HNS-a podržat 
će predloženi zakon, rekla je Danica 
Hursa.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vao je Krešimir Gulić (HDZ).

Zastupnici su 19. lipnja 2009., hit-
nim postupkom i jednoglasno (98 
„za”), donijeli Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o žičarama za 
prijevoz osoba, u ponuđenom tekstu.

J.Š.

Uspostavit će se unificiran, tran-
sparentan, nediskriminirajući i 
djelotvoran zakonski okvir za 
koncesije za distribuciju plina u 
Republici Hrvatskoj, stoji u razlo-
zima za donošenje predloženog 
zakona. Time se postiže veća djelo-
tvornost i transparentnost sustava 
te korisnicima olakšava primjena.

Hrvatski je sabor o njemu ra-
spravljao 1. srpnja 2009. godine.

Zakon se usklađuje s novim Zako-
nom o koncesijama i uvodi se obve-
za pribavljanja mišljenja Hrvatske 
energetske regulatorne agencije na 
petogodišnji plan razvoja mreže 
proizvodnih plinova.

Odbor za zakonodavstvo podu-
pire donošenje zakona te predlaže 
da se pojedine odredbe dorade. Pri-
mjerice, treba biti razvidno koje tije-

lo donosi odluku o namjeri davanja 
koncesije za distribuciju plina ili za 
izgradnju distribucijskog sustava 
itd. Odbor za gospodarstvo predla-
že donošenje zakona, a s tri aman-
dmana traži jasnije uređenje pojedi-
nih odredbi (predlagatelj prihvatio).

Na sjednici Hrvatskoga sabora 
predloženi zakon obrazložio je u 
ime predlagatelja Leo Begović, dr-
žavni tajnik u Ministarstvu gospo-
darstva, rada i poduzetništva.

U ime Kluba zastupnika SDP-a 
o predloženom zakonu govorio je 
Luka Denona. Bilo je vremena za 
usklađivanje ovog zakona s onim o 
koncesijama, a ne da se sada traži 
hitni postupak, prigovorio je. Smatra 
da je riječ o totalnom nekomunicira-
nju dvaju nadležnih ministarstava i 
o aljkavosti. U predloženim rješenji-

ma nije jasno, primjerice, na koji 
način visina naknade za koncesiju 
može biti kriterij za odabir koncesi-
onara. Ovako neuređeni zakoni ne bi 
smjeli dolaziti po hitnom postupku, 
rekao je.

Klub zastupnika HDZ-a podržat 
će predloženi zakon, izvijestio je 
Vladimir Ivković. Gospodarski su-
bjekti koji se bave energetskom dje-
latnošću dobivaju disciplinu i red u 
poslovanju a potrošači sigurnost u 
opskrbi plinom.

Pojedinačno je u raspravi sudjelo-
vao Zvonimir Puljić (HDZ).

Hrvatski je sabor 3. srpnja 2009. 
godine hitnim postupkom donio 
Zakon o izmjenama i dopunama 
Zakona o tržištu plina (79 „za”, 26 
„protiv”, 3 „suzdržana”).

Đ.K.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
TRŽIŠTU PLINA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
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Raspravu o Konačnom prijedlo-
gu zakona o potvrđivanju Kon-
vencije zastupnici su proveli na 
11. sjednici 3. lipnja 2009.

Ratificiranjem predložene 
Konvencije stvorit će se pravni 
okvir za pružanje pravne pomoći 
pri izvođenju dokaza u građan-
skim i trgovačkim stvarima i od-
nosima s državama s kojima Re-
publika Hrvatska nema skloplje-
ne ekvivalentne bilateralne spo-
razume.

O PRIJEDLOGU
Konačni prijedlog zakona o po-

tvrđivanju Konvencije zastupnici-
ma je dodatno pojasnio državni taj-
nik u Ministarstvu pravosuđa, Dra-
žen Bošnjaković, uvodno istaknuv-
ši da se predloženim zakonom rati-
ficira Konvencija o izvođenju do-
kaza u građanskim i trgovačkim 
stvarima. Upoznao je zastupnike s 
trenutnim članstvom Republike 
Hrvatske u haškim konvencijama i 
dodao da će predloženim pristupa-
njem biti pojednostavljeno pružanje 
pravne pomoći u odnosima s drža-
vama strankama te Konvencije. 
Pristupanje Konvenciji omogućit 
će pružanje pravne pomoći u gra-
đanskim stvarima i odnosima s dr-
žavama s kojima Hrvatska nema 
sklopljene dvostrane sporazume, 
niti su članice Haške konvencije u 
građanskom postupku.

Konvencija uređuje pravnu po-
moć upućivanjem i izvršenjem za-
molnica u građanskim i trgovačkim 
stvarima radi olakšavanja i pobolj-

šanja ostvarivanja uzajamne pravne 
suradnje, pribavljanjem dokaza ili 
nekom drugom pravosudnom su-
radnjom, odnosno izvođenjem po-
stupovnih radnji poput saslušanja 
svjedoka, stranaka, vještačenja, 
pribavljanja obavijesti i podataka. 
U nastavku, zastupnicima je obra-
zložio tehničke podatke vezane uz 
Konvenciju i rezerve koje je Hrvat-
ska podnijela vezane uz pristupanje 
Konvenciji.

Zaključivši izlaganje, istaknuo je 
da će se pristupanjem Konvenciji 
stvoriti bolji pravni okvir za među-
sobnu suradnju između država u 
pružanju pravne pomoći prilikom 
izvođenja dokaza u građanskim ili 
trgovačkim stvarima.

RADNA TIJELA
Raspravu o potvrđivanju Konven-

cije proveli su: Odbor za zakono-
davstvo; Odbor za pravosuđem i 
Odbor za europske integracije. 
Nakon rasprave sva tri odbora su 
predložila prihvaćanje zakona.

RASPRAVA
Nakon uvodnog izlaganja držav-

nog tajnika otpočela je rasprava po 
klubovima zastupnika koju je otvo-
rio, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, 
Ivo Grbić. Istaknuo je da će Klub 
podržati Konačni prijedlog zakona 
jer potvrđivanje Konvencije pojed-
nostavljuje ostvarivanje pravne po-
moći vezane uz izvođenje dokaza u 
građanskim i trgovačkim stvarima, u 
odnosima s državama strankama te 

Konvencije. Budući da je Konvenci-
ja stupila na snagu u listopadu 1972. 
i da ju je do sada ratificiralo 47 drža-
va, u hrvatskom je interesu da što 
prije ostvari pretpostavke da Kon-
vencija u skladu sa svojim odredba-
ma i u odnosu na Republiku Hrvat-
sku stupi na snagu. Zastupnik je 
podsjetio da je Hrvatska sklopila 
dvostrane sporazume o pružanju 
pravne pomoći u građanskim stvari-
ma s većim brojem država stranaka 
Konvencije, a i stranka je Haške 
konvencije o građanskom postupku 
na temelju sukcesije. Pristupanjem 
Konvenciji, dodao je zastupnik, po-
jednostavit će se pružanje pravne 
pomoći i ujednačiti će se međusobna 
praksa u odnosima s državama stran-
kama Konvencije, ali će se pojedno-
staviti i pružanje pravne pomoći u 
građanskim stvarima i u odnosima s 
državama s kojima Hrvatske nema 
sklopljene dvostrane ugovore niti su 
stranke Haške konvencije.

U nastavku je zastupnik dodatno 
obrazložio tehničke aspekte Kon-
vencije i odredbe vezane uz nju.

Nakon zastupnika Grbića, riječ je u 
ime Kluba zastupnika HNS-a dobila 
zastupnica Danica Hursa. Osvrnuvši 
se na članstvo Republike Hrvatske u 
raznim haškim konvencijama, nagla-
sila je da će donošenjem Zakona biti 
olakšano pružanje pravne pomoći u 
odnosima s državama strankama 
Konvencije te olakšana pravosudna 
suradnja, pribavljanje dokaza i druge 
postupovne radnje. Zastupnica je da-
lje istaknula da je bitno prihvatiti ta-
kve konvencije, pogotovo s obzirom 
na to da su u tijeku pristupni pregovo-

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O 
IZVOĐENJU DOKAZA U INOZEMSTVU U GRAĐANSKIM ILI TRGOVAČKIM STVARIMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Poboljšanje međudržavne suradnje u 
pružanju pravne pomoći
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ri s Europskom unijom. U nastavku je 
ukazala na nekoliko proturječnosti 
vezanih uz Konvenciju i moguće zlo-
porabe koje bi otežale pravnu surad-
nju među državama članicama, po-
sebno vezanih uz postupak izvođenja 
dokaza koji ne bi bili u skladu s unu-
tarnjim pravnim uređenjem države 
članice. Kao još jednu od problema-
tičnih točaka Konvencije navela je 
odredbe vezane uz primjenu konti-
nentalnog pravnog sustava i onih Ve-
like Briatnije i Sjedinjenih Američkih 
Država. Za kraj, zastupnica je nagla-
sila da će Klub zastupnika HNS-a 
podržati Konačni prijedlog zakona o 
potvrđivanju Konvencije budući da 
se njime zakonodavstvo Republike 
Hrvatske usklađuje sa zakonodav-
stvom Europske unije.

Zastupnicima se potom, u ime Klu-
ba zastupnika SDP-a obratila Ingrid 

Antičević-Marinović, ustvrdivši da 
će Klub podržati izglasavanje Konač-
nog prijedloga zakona o potvrđivanju 
Konvencije. Potom je napomenula da 
je šteta da se Konvenciji nije pristupilo 
i ranije. Istaknula je da će pristupanje 
Konvenciji umnogome olakšati život 
našim građanima koji često putuju u 
inozemstvo i da će im se na taj način 
olakšati ostvarivanje njihovih prava. 
Smatra da će za konzularne i diplo-
matske službenike, a koji će biti ovla-
šteni za izvođenje dokaza i pisanje 
zamolnica, biti potrebna dodatna edu-
kacija, a samim time i sredstva, a koja 
nisu navedena kao potrebna za provo-
đenje Zakona. Izvođenje dokaza do-
dala je Antičević jedna je od najvažni-
jih stvari u građanskom i trgovačkom 
postupku te je obuka službenika nemi-
novna. Stoga Klub upućuje prigovor 
Vladi jer smatra da je nekorektno go-

voriti da nisu potrebna nikakva sred-
stva za provođenje zakona.

U pojedinačnoj raspravi, koja je 
potom uslijedila, sudjelovali su Da-
mir Sesvečan (HDZ) i Vladimir 
Ivković (HDZ).

Državni tajnik Dražen Bošnjako-
vić se zatim završnim riječima obra-
tio zastupnicima zahvalivši se na ra-
spravi i potpori klubova zastupnika, 
zaključivši da se Konvencija zapravo 
već provodi kroz bilateralne spora-
zume i da su sredstva u proračunu 
osigurana, a u slučaju da će zatrebati 
nova, ona će biti osigurana.

Zastupnici su o Konačnom pri-
jedlogu zakona o potvrđivanju 
Konvencije glasovali na 11. sjed-
nici održanoj 5. lipnja i prihvatili 
ga većinom glasova, sa 102 glasa 
„za” i jednim „suzdržanim”.

V.G.

Zakonom se potvrđuje Ugovor 
o jamstvu između Republike 
Hrvatske i Europske banke za 
obnovu i razvoj za „Projekt 
skladištenja plina Plinacro”, 
potpisan 13. svibnja 2009, kako 
bi njegove odredbe postale dio 
unutarnjeg pravnog poretka Re-
publike Hrvatske. Ugovorom se 
uspostavlja pravni okvir za na-
čin podmirivanja financijskih 
obveza koje mogu nastati za Re-
publiku Hrvatsku kao jamca po 
Ugovoru o jamstvu te nadležnost 
za provedbu Ugovora o jam-
stvu.

Rasprava o Konačnom prijedlo-
gu zakona vođena je na 11. sjedni-
ci Hrvatskoga sabora, 23. lipnja 
2009.

O PRIJEDLOGU

Prijedlog zakona predstavio je, u 
ime predlagatelja, državni tajnik u 
Ministarstvu gospodarstva, rada i 
poduzetništva Miljenko Pavlaković.

Uvodno je istaknuo da je navedeni 
projekt, čiji je cilj jačanje konkuren-
tnosti Rijeke kao lučkog grada, na-
stavak projekta obnove riječkog 
prometnog pravca iz 2003. godine. 
Ukupni troškovi Projekta procije-
njeni su na oko 88 milijuna eura. 
Europska banka za obnovu i razvoj 
sufinancira troškove Projekta u 
iznosu od 84 milijuna eura, a ostatak 
od 4 milijuna eura udio je Vlade 
Republike Hrvatske. Projektom će 
se modernizirati strateški lučki 
objekti, povećati uključenost privat-

nog sektora u luci, poboljšati finan-
cijsko poslovanje Lučke uprave Ri-
jeka te unaprijediti kvaliteta života 
grada -luke uz istodobno bolje inte-
griranje Rijeke u međunarodne pro-
metne koridore. Također, projektom 
je planiran daljnji razvoj kapaciteta 
luke širenjem postojećeg kontejner-
skog terminala Brajdica i izgradnjom 
novog kontejnerskog terminala Za-
greb. Ujedno će se njegovom reali-
zacijom omogućiti razvoj urbanog 
dijela Grada Rijeke premještanjem 
lučkih aktivnosti s područja Delte i 
Porto Baroša, koji će se razviti u ur-
bana područja.

Društvo Plinacro d.o.o, temeljem 
Ugovora o zajmu za „Projekt skladi-
štenja plina Plinacro” obvezalo se 
kao zajmoprimac redovito i u potpu-

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU 
IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA 
„PROJEKT SKLADIŠTENJA PLINA PLINACRO”
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Veća sigurnost isporuke plina
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nosti izvršavati sve financijske ob-
veze prema Europskoj banci za ob-
novu i razvoj, koje proizlaze iz 
Ugovora o zajmu. Za provedbu Za-
kona nije potrebno osigurati dodatna 
financijska sredstva u Državnom 
proračunu Republike Hrvatske, osim 
u slučaju eventualne financijske ob-
veze otplate zajma u svojstvu jamca 
– u iznosu cjelokupnog zajma, ka-
mata i drugih troškova koji nastaju 
na temelju Ugovora o zajmu između 
društva Plinacro d.o.o. i Europske 
banke za obnovu i razvoj.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podu-

pire donošenje Zakona i ne protivi 
se prijedlogu da se donese po hitnom 
postupku. Na tekst Konačnog pri-
jedloga Odbor nema primjedaba. 
Odbor za gospodarstvo i Odbor za 
prostorno uređenje i graditeljstvo 
nakon provedene rasprave jednogla-
sno su odlučili Hrvatskome saboru 
predložiti donošenje Zakona.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi državnog taj-

nika Pavlakovića, otpočela je ra-
sprava po klubovima zastupnika.

Izgradnja dodatnih kapaciteta

Stavove Kluba zastupnika 
HDZ-a predstavio je Krešimir Ćo-
sić, napomenuvši da je sigurnost i 
povećanje opskrbe domaćeg tržišta 
prirodnim plinom jedan od važnih 
prioriteta hrvatske Vlade. Podsjetio 

je na nedavnu plinsku krizu koja je 
utjecala ne samo na hrvatsko gospo-
darstvo, već gotovo na čitavu Euro-
pu. „Da bi se povećala sigurnost op-
skrbe domaćeg tržišta prirodnim 
plinom, nekoliko aktivnosti ima po-
sebnu važnost, a to su dugoročni 
ugovori, transportna mreža i nova 
skladišta”, istaknuo je.

Hrvatska danas oko 70 posto po-
treba pokriva iz domaće proizvod-
nje. Nažalost, u budućnosti će ti 
postoci biti sve manji i manji s obzi-
rom na ograničene kapacitete pri-
rodnog plina u Republici Hrvatskoj 
i očekivani porast potrošnje, pojaš-
njava zastupnik. Stoga drži nužnim 
izgraditi dodatne kapacitete podze-
mnih skladišta prirodnog plina. Ti-
me bi se osigurala potrebna količina 
plina, bez obzira na ograničenja 
transportnih koridora. Smatra da se 
radi o važnom infrastrukturnom 
projektu za energetsku sigurnost 
Republike Hrvatske i za pouzdanu 
opskrbu hrvatskih potrošača prirod-
nim plinom. Klub će poduprijeti 
donošenje Zakona.

Dodatno zaduženje građana

Klub zastupnika SDP-a drži da 
se navedenim projektom neće pove-
ćati sigurnost isporuke plina, kon-
statirao je u ime Kluba Zvonimir 
Mršić i postavio slijedeće pitanje: 
„Ako kupujemo isto skladište koje 
smo imali i prošle zime kada nismo 
imali plina, a skladište je bilo puno, 
kako ćemo onda s tim istim skladi-
štem ove zime osigurati veću sigur-
nost isporuke plina?” Pojašnjava da 

se realizacijom projekta kapacitet 
podzemnog skladišta plina ne pove-
ćava ni za jedan kubik, a da će Hr-
vatskoj i dalje nedostajati milijarda 
kubika plina godišnje, što će se mo-
rati uvesti. „Umjesto da smo pristu-
pili izgradnji novog podzemnog 
skladišta sa tih 70 milijuna eura 
kredita, mi kupujemo nešto što po-
stoji”, kritičan je zastupnik. Zbog 
svega iznesenog, Klub takav ugovor 
drži štetnim kako za Hrvatsku tako i 
za njene građane koji se time opet 
zadužuju.

U pojedinačnoj raspravi govorio 
je samo Slavko Linić (SDP). Dr-
žavni tajnik Miljenko Pavlaković 
u završnom obraćanju rekao je da 
će se upravo kupnjom skladišta 
omogućiti izgradnja dodatnih kapa-
citeta u budućem razdoblju. Time 
će se povećati i sigurnost opskrbe, 
a izvjesno je da će započeti i iz-
gradnja skladišta Okoli 2. Naglasio 
je da je Vlada Republike Hrvatske 
2002. godine u vrijeme kada se iz-
dvajao Plinacro, propustila izdvojiti 
iz INA-e Okoli a da sadašnja hrvat-
ska Vlada ispravlja tu grešku. Što 
se tiče zaposlenika koji su dosad 
radili u skladištu Okoli, njih će pre-
uzeti Plinacro. Kad je, pak, riječ o 
izvršavanju kreditnih obveza, pre-
ma svim procjenama Plinacro mo-
že, bez većih rizika, servisirati kre-
dit od 70 milijuna eura, rekao je 
državni tajnik.

Zastupnici su 24. lipnja 2009. na 
11. sjednici Hrvatskoga sabora 
većinom glasova, sa 72 glasa „za” i 
28 „protiv” donijeli Zakon.

S.Š.

Zastupnici su na 11. sjednici, 3. 
lipnja 2009., raspravljali, po hitnom 
postupku, o Prijedlogu i Konačnom 
prijedlogu zakona o potvrđivanju 

Konvencije o nadležnosti, mjero-
davnom pravu, priznanju, ovrsi i 
suradnji u odnosu na roditeljsku 
odgovornost i o mjerama za zaštitu 

djece, kojom se uređuju pitanja 
određivanja države čija tijela su 
nadležna za poduzimanje mjera za 
zaštitu osobe i imovine djeteta te 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O 
NADLEŽNOSTI, MJERODAVNOM PRAVU, PRIZNANJU, OVRSI I SURADNJI U ODNOSU NA 
RODITELJSKU ODGOVORNOST I O MJERAMA ZA ZAŠTITU DJECE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
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prava koja se primjenjuju na rodi-
teljsku odgovornost.

O PRIJEDLOGU
Prijedlog je zastupnicima izložio 

državni tajnik u Ministarstvu obite-
lji, branitelja i međugeneracijske 
solidarnosti Stjepan Adanić. Kon-
vencija uređuje pitanja zaštite djece 
glede određivanja: države čija tije-
la su nadležna za poduzimanje 
mjera za zaštitu osobe i imovine 
djeteta, prava koja će primjenjivati 
ta tijela u okviru svojih nadležnosti 
te prava koja se primjenjuju na ro-
diteljsku odgovornost. Također, 
Konvencija uređuje pitanja načina 
osiguranja izvršenja tih mjera za-
štite u svim državama članicama te 
načina suradnje među državama 
strankama radi postizanja ciljeva 
Konvencije.

Konvencija se ocjenjuje posebno 
važnom za izbjegavanje mogućih 
sukoba između pravnih poredaka 
glede nadležnosti, mjerodavnog pra-
va te odluka na području zaštite dje-
ce. Hrvatski pravni poredak uvelike 
je usklađen s općim pravnim smjer-
nicama zaštite djece, a provedba 

konvencije daljnje je usavršavanje 
sustava zaštite prava djece.

RADNA TIJELA
Slijedeća radna tijela poduprla su 

prihvaćanje predloženog zakona: 
Odbor za zakonodavstvo, Odbor 
za europske integracije, Odbor za 
ravnopravnost spolova te Odbor 
za obitelj, mladež i šport.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi državnog tajni-

ka uslijedila je rasprava po klubovima 
zastupnika. U ime Kluba zastupnika 
HNS-a Danica Hursa podsjetila je na 
potpisane međunarodne ugovore na 
području zaštite djece, koje je Hrvat-
ska ratificirala. Podržava predloženo 
ratificiranje Konvencije. Izdvojivši 
najvažnije ciljeve Konvencije, rekla je 
da će središnje tijelo za postupanje po 
njezinim odredbama biti Ministarstvo 
zdravstva i socijalne skrbi.

Zastupnica Željana Kalaš, u ime 
Kluba zastupnika HDZ-a, podsje-
tila je da je ta Konvencija sastavljena 
u Haagu 1996. godine, potpisale su 
je 34 države, a od 2002. je stupila na 

snagu. Konvencija je posebno važna 
za izbjegavanje mogućih sukoba iz-
među različitih pravnih poredaka 
glede nadležnosti i mjerodavnog 
prava, priznanja te provođenja odlu-
ka na području zaštite prava djece, 
jer su mogući sukobi između različi-
tih pravnih sustava više država. Kroz 
konvenciju se propisuju mjere za 
dodjelu, ostvarivanje, prestanak ili 
ograničavanje roditeljske odgovor-
nosti i njezino prenošenje. Zatim, 
preciziraju se prava skrbi, prava od-
lučivanja o boravištu djeteta, prava 
pristupa i pravo smještanja djeteta u 
mjesto koje nije djetetovo redovito 
boravište. Klub će poduprijeti ratifi-
kaciju Konvencije.

U pojedinačnoj raspravi govorili 
su Stjepan Kundić (HDZ), Suzana 
Bilić Vardić (HDZ) i Vesna Bute-
rin (HDZ).

Zastupnici su, 11. lipnja 2009. ve-
ćinom glasova (sa 103 „za” i 1 „suz-
držanim”), prihvatili Konačni pri-
jedlog zakona o potvrđivanju Kon-
vencije o nadležnosti, mjerodavnom 
pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u 
odnosu na roditeljsku odgovornost 
i o mjerama za zaštitu djece.

A.F.
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Predloženim zakonima naše se 
zakonodavstvo usklađuje sa zako-
nodavstvom Europske unije uvo-
đenjem sustava probacije (režim 
nadzirane slobode), a izdržavanje 
kazne zatvora prilagođava uspo-
stavi sustava probacije i osuvre-
menjuje te prilagođava standardi-
ma Unije, kao i izvršavanje malo-
ljetničkih sankcija.

Hrvatski je sabor o njima pro-
veo objedinjenu raspravu 30. lip-
nja 2009. godine.

O PRIJEDLOZIMA

Financijska isplativost 
probacijskog sustava

Zakonske akte uvodno je, u ime 
Vlade, obrazložio ministar pravosu-
đa dr. sc. Ivan Šimonović. Za pro-
baciju je rekao da je režim nadzirane 
slobode tijekom kojeg se provode 
stručni postupci usmjereni na sma-
njivanje rizika da počinitelj ponovno 
počini kazneno djelo. U praktičnom 
smislu uvođenje probacije znači 
manje ljudi u zatvorima pa time i 
bolje uvjete u postojećim zatvorskim 
kapacitetima.

Bitan zadatak probacije je nadzor 
nad izvršavanjem mjere kućnog pri-
tvora i nad otpuštenim počiniteljem. 
Probacija se ne svodi isključivo na 
nadziranu slobodu nego uključuje i 
provedbu posebnih stručnih postu-
paka i programa tijekom nadzirane 

slobode, što smanjuje rizik da poči-
nitelj ponovi djelo. Zakonom o pro-
baciji uvodi se sustav koji je huma-
niji (štiti sigurnost društva uz manje 
ljudi u zatvorima) i jeftiniji za druš-
tvo (rjeđe se ponavljaju kaznena 
djela). Uspostava probacijskog su-
stava je i financijski isplativija od 
zatvorskog sustava jer jedan dan 
nadzirane slobode u pravilu je tri 
puta jeftiniji od troškova jednodnev-
nog boravka u zatvoru.

Najvažnije izmjene u Zakonu o 
izvršavanju kazne zatvora uključuju 
propisivanje minimalno izdržane 
kazne zatvora kao minimalnog kri-
terija za odobravanje korištenja po-
godnosti izlaska iz zatvorenih uvjeta 
izvršavanja kazne. Nadalje, jača se 
institut pravne zaštite zatvorenika i 
uloga suca izvršenja u zaštiti prava 
zatvorenika. Propisuje se i donoše-
nje stručnih kriterija za odlučivanje 
o kaznionici odnosno zatvoru u koji 
će se zatvorenik uputiti na izdržava-
nje kazne zatvora te za odlučivanje 
o uvjetnom otpustu. Žrtve kaznenog 
djela obavještavat će se o otpustu 
počinitelja, čime se smanjuju rizici 
posebno naglašeni kod nasilja u obi-
telji. Propisat će se i obveza uzima-
nje biološkog materijala zatvorenika 
radi DNA analize i ustrojavanja 
DNA-baze podataka počinitelja ka-
znenih djela.

Govoreći o izvršavanju sankcija 
izrečenih maloljetnicima za kaznena 
djela i prekršaje, ministar Šimonović 
je rekao kako dosad nije postojao 

zakon koji bi uređivao materiju izvr-
šavanja maloljetničkih sankcija. 
Predloženim se zakonom maloljet-
nicima, kao osobito osjetljivoj po-
pulaciji, posebno jamči tajnost po-
dataka i identiteta. Za svakog malo-
ljetnika mora se sastavljati pojedi-
načni program postupanja koji će 
biti prilagođen rizicima i potrebama 
maloljetnika. Postupak izvršavanja 
maloljetničkih sankcija i mjera ne bi 
trebao ugrožavati njihovo ljudsko 
dostojanstvo s obzirom na činjenicu 
da se na maloljetnike treba odgojno 
djelovati.

RADNA TIJELA
Uz više primjedbi i prijedloga Od-

bor za pravosuđe predložio je Sa-
boru da prihvati Prijedlog zakona o 
probaciji, a njegovo donošenje podr-
žao je i Odbor za zakonodavstvo.

Uz zatražena objašnjenja i preispi-
tivanja nekih zakonskih odredbi, 
nadležna radna tijela – Odbor za 
pravosuđe i Odbor za ljudska pra-
va i prava nacionalnih manjina – 
predložila su Saboru da donese iz-
mjene i dopune Zakona o izvršavanju 
kazne zatvora. Donošenje zakona, uz 
dva amandmana, podupro je i Odbor 
za zakonodavstvo. Prvim se aman-
dmanom (članak 43.) pravno i no-
motehnički dorađuje izričaj, a drugim 
(članak 46.) utvrđuje dan stupanja na 
snagu pojedinih odredaba predlože-
nog zakona. Odbor za europske in-
tegracije utvrdio je da je zakonski 

PRIJEDLOG ZAKONA O PROBACIJI; PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O 
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA; PRIJEDLOG 
ZAKONA O IZVRŠAVANJU SANKCIJA IZREČENIH MALOLJETNICIMA ZA KAZNENA DJELA 
I PREKRŠAJE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Probacijom do rješavanja problema 
prenapučenosti zatvora
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prijedlog usklađen s pravnom steče-
vinom Europske unije te da ispunja-
va obveze iz Sporazuma o stabiliza-
ciji i pridruživanju.

Klub zastupnika HNS-a podnio 
je amandman na odredbu članka 8. o 
trajanju premještaja djelatnika iz 
jedne kaznionice u drugu.

Odbor za pravosuđe, Odbor za 
zakonodavstvo i Odbor za ljudska 
prava i prava nacionalnih manji-
na poduprli su donošenje zakonskog 
prijedloga o izvršavanju sankcija 
izrečenih maloljetnicima za kaznena 
djela i prekršaje, a Odbor za europ-
ske integracije ustvrdio da je za-
konski prijedlog usklađen s pravnom 
stečevinom Europske unije.

RASPRAVA

U zaštiti maloljetnika važna je 
prevencija nasilja

Klub zastupnika SDP-a podržat 
će predložene zakone, izvijestila je 
Ingrid Antičević-Marinović. Izra-
zila je žaljenje što predlagatelj nije 
našao odgovarajući domaći pravni 
izraz za internacionalni pojam pro-
bacija. Riječ je o pojmu koji objedi-
njuje uvjetnu osudu sa zaštitnim 
nadzorom, kućni pritvor i rad za opće 
dobro. U našem pravosudnom susta-
vu to već godinama postoji, ali se 
nije dovoljno koristilo. Za provedbu 
Zakona o probaciji potrebna su veli-
ka financijska sredstva, a ona nisu u 
dovoljnoj mjeri osigurana iako se 

probacijski poslovi proglašavaju po-
slovima od posebnog interesa.

U ime istog Kluba Milanka Opa-
čić govorila je o Prijedlogu zakona o 
izvršenju sankcija izrečenih malo-
ljetnicima. Rekla je kako podaci 
Državnog odvjetništva i MUP-a po-
kazuju sve veći porast broja mladih 
koji čine kaznena djela i prekršaja. 
No, smatra da se moraju štititi i pra-
va maloljetnih počinitelja kaznenih i 
prekršajnih djela jer su i oni svojevr-
sne žrtve. Jednako tako treba i osta-
lima osigurati siguran život, i onoj 
djeci koja idu u noćne izlaske. Važno 
je imati određene preventivne pro-
grame od kojih su neki dosad dali 
dobre rezultate, a za neke nažalost 
nije bilo novca u Državnom prora-
čunu. Djeca su zadnja na kojima bi-
smo trebali štedjeti, čak i u ovoj go-
dini gospodarske krize, rekla je 
Opačić.

Klub zastupnika HDZ-a prihva-
ća predložene zakone, izvijestila je 
Ana Lovrin. Donošenjem Zakona o 
probaciji odteretit će se zatvorski 
kapaciteti. Bitnim za zakon ističe 
zaštitu javnosti, smanjenje broja re-
cidivista, lakšu resocijalizaciju te 
izbjegavanje tzv. kriminalne infekci-
je neupućivanjem u zatvor počinite-
lja lakših kaznenih djela.

Dobro je da se izvršenje sankcija 
izrečenih maloljetnicima za kaznena 
djela i prekršaje rješava zakonom, a 
ne podzakonskim aktima, rekla je 
Lovrin.

Zakonski prijedlog o probaciji do-
bar je kao ideja, rekao je dr. sc. Mi-

ljenko Dorić (Klub zastupnika 
HNS-a), a isto tako i kao izabrani 
model (britanski). Pitanje je, među-
tim, je li izabrani model baš potpuno 
prilagodljiv našim uvjetima sa bitno 
drugačijom tradicijom od britanske. 
Iako kaže nije dobio sve odgovore 
na četiri temeljna cilja predloženog 
zakona, izrazio je nadu da će se ti 
ciljevi postići.

Marin Brkarić dao je u ime Klu-
ba zastupnika IDS-a podršku pred-
loženim zakonima jer se njima zao-
kružuje reforma našeg pravosuđa.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vao je samo dr. sc. Miljenko Dorić 
(HNS).

U završnom osvrtu ministar Šimo-
nović rekao je da sa zanimanjem 
očekuje sugestije za poboljšanje za-
konskih tekstova o probaciji i izvr-
šenju sankcija izrečenih maloljetni-
cima za kaznena djela. U ime pred-
lagatelja prihvatio je sva tri aman-
dmana na Konačni prijedlog zakona 
o izvršavanju kazne zatvora.

O zakonskim se aktima glasova-
lo 3. srpnja. Hrvatski je sabor 
prihvatio Prijedlog zakona o pro-
baciji (97 „za” i 1 „protiv”), jed-
noglasno (98 „za”) donio Zakon o 
izmjenama i dopunama Zakona o 
izvršavanju kazne zatvora korigi-
ran prihvaćenim amandmanima. 
Zastupnici su prihvatili i Prijedlog 
zakona o izvršavanju sankcija 
izrečenih maloljetnicima za ka-
znena djela i prekršaje (97 „za” i 1 
„suzdržan”).

J.Š.

Hrvatski sabor je na 11. sjednici 3. 
lipnja 2009. raspravljao o Prijedlo-
gu zakona o policijskim poslovima.

Cilj je Prijedloga zakona pobolj-
šanje djelotvornosti policije, pobolj-
šanje zaštite temeljnih prava i slobo-
da te osuvremenjivanje ustroja poli-
cijskih poslova.

Osnovna svrha Zakona jest da po-
licijsko postupanje bude jasno ure-
đeno, jednostavnije, brže i ekono-
mičnije. Policijski posao mora biti 
precizno uređen, posebno u situaci-
jama u kojima se njegovim obavlja-
njem zahvaćaju temeljna prava i 
slobode, ali također i kada su ta pra-

va i slobode povod i predmet zaštite 
koja se ostvaruje provođenjem poli-
cijskog posla. Posebnu važnost ima 
okolnost da Zakon uređuje postupa-
nje policije prije poduzimanja radnji 
uređenih pravilima kaznenog po-
stupka. Time Zakon upotpunjuje 
cjelinu zakonskog uređenja u kojoj 

PRIJEDLOG ZAKONA O POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
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središnje mjesto imaju pravila ka-
znenog postupka.

Odbor za unutarnju politiku i 
nacionalnu sigurnost; Odbor za 
Ustav; Poslovnik i politički sustav; 
Odbor za europske integracije; 
Odbor za pravosuđe; Odbor za 
ljudska prava i prava nacionalnih 
manjina te Odbor za zakonodav-
stvo – podupiru donošenje Zakona.

Nakon izlaganja državnog tajnika 
Ministarstva unutarnjih poslova Ivi-
ce Buconjića uslijedila je rasprava 
po klubovima zastupnika.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a 
Berislav Rončević podržao je Prijed-
log zakona te se posebno osvrnuo na 
policijske ovlasti, dok je Šime Lučin 
u ime Kluba zastupnika SDP-a upo-
zorio da se predloženim Zakonom 
policijske ovlasti bitno ne povećavaju. 
„On može biti eventualno samo dobra 
osnova ili dobar temelj” kazao je Lu-
čin, naglasivši da Zakon ima samo 
dvije nove policijske ovlasti, dok su 
„sve ostale varijacije na temu”.

Goran Beus Richembergh u ime 
Kluba zastupnika HNS-a, podrža-

va Prijedlog zakona, ali moli da se 
do drugog čitanja definiraju i pitanja 
obeštećenja u slučaju nanošenja šte-
te u obavljanju policijskog posla.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vali su: Dragutin Lesar (nezavisni), 
Josip Leko (SDP), Šime Lučin 
(SDP) te Ivan Šantek (HDZ).

Zastupnici su 5. lipnja sa 94 gla-
sa „za”, 1 „protiv” i 6 „suzdrža-
nih” donijeli Zaključak da se pri-
hvaća Prijedlog zakona o policij-
skim poslovima i ovlastima.

I.Č.

Dan Hrvatskoga sabora

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks prekinuo je raspravu kako bi čestitao svim zastupnicama i 
zastupnicima, građankama i građanima Hrvatske Dan Hrvatskoga sabora. Spomen dan Hrvatskoga sabora obilje-
žava se 30. svibnja, kao podsjetnik na dan kada je prije 19 godina nakon prvih slobodnih demokratskih izbora, 
utemeljen prvi višestranački Hrvatski sabor.

I.Č.

Na 11. sjednici pred zastupni-
cima se našlo i opsežno Izvješće 
o prošlogodišnjem radu dječje 
pravobraniteljice u kojem se, 
među ostalim, upozorava na po-
rast nasilja nad djecom te na 
druge povrede dječjih prava. 
Sudionici poduže rasprave, pro-
vedene 4. lipnja, složili su se s 
njenom ocjenom da su ostvareni 
pozitivni pomaci na promicanju 
i zaštiti dječjih prava, ali da su-
stav zaštite i prevencije još uvi-
jek nije dovoljno djelotvoran. 
Izvješće je prihvaćeno gotovo 
jednoglasno, a Sabor je zadužio 
nadležna tijela državne uprave 
da poduzmu odgovarajuće mjere 
radi otklanjanja problema na 

koje je ukazala pravobranitelji-
ca za djecu.

O IZVJEŠĆU
Pravobraniteljica za djecu, Mila 

Jelavić, izvijestila je zastupnike da 
je njen Ured tijekom 2008. imao u 
radu oko 20 posto predmeta više 
nego godinu ranije. Gotovo polovina 
od 2075 novih predmeta odnosila se 
na pojedinačne prijave povrede pra-
va djece, dok su ostalo bile opće 
inicijative pravobraniteljstva. U 
strukturi povreda dječjih prava do-
minira nasilje, zatim povreda prava 
na život uz roditelje i roditeljsku 
skrb, povrede obrazovnih, ekonom-
skih, pravosudno-zaštitnih prava, 

itd. Tijekom godine pravobranitelj-
stvo je uputilo nadležnim institucija-
ma niz preporuka za zaštitu prava 
djece u raznim područjima njihova 
života. Djelatnici Ureda sudjelovali 
su i u donošenju propisa koji se tiču 
te problematike (22) te u brojnim 
međunarodnim aktivnostima na po-
dručju zaštite i promicanja dječjih 
prava.

U Hrvatskoj su na tom planu po-
stignuti pozitivni pomaci, ali mnoga 
djeca su i dalje uskraćena u pravima 
zbog nefunkcioniranja ili manjkavog 
funkcioniranja sustava zaštite, upo-
zorava pravobraniteljica. Primjerice, 
pojedine škole ne prijavljuju sluča-
jeve nasilja, a ponekad ih i zataška-
vaju. Nedostaju programi pomoći 

IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2008. GODINU
Podnositelj: Pravobraniteljica za djecu

Pozitivni pomaci u zaštiti dječjih prava
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PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU U 2008.

djeci žrtvama nasilja i onoj koja se 
nasilno ponašaju, kao i svjedocima 
međuvršnjačkog nasilja. Zabrinja-
vaju i pojave nasilja odraslih nad 
djecom (npr. tjelesno kažnjavanje). 
Brojne su i prijave koje svjedoče o 
patnji djece u visoko konfliktnim 
razvodima, ali centri za socijalnu 
skrb su preopterećeni i premalo su-
rađuju s obiteljskim centrima. Stoga 
je prijeko potrebno osigurati konti-
nuiranu edukaciju socijalnih djelat-
nika koji skrbe o djeci, uvesti obve-
znu superviziju, stručnu podršku 
nadležnih institucija te propisati li-
cencije za rad, naglašava pravobra-
niteljica.

Na djeci se ne smije štedjeti

U sustavu zdravstva nedostaju 
specijalizirane ustanove za djecu 
koja trebaju psihijatrijsku pomoć, a 
nije zaposlen ni dovoljan broj psi-
hologa, napominje dalje. Upozorila 
je i na problem nedostatnog infor-
miranja roditelja o pravima djece 
na zdravstvenu zaštitu te na učesta-
le povrede prava djece pacijenata 
na privatnost (iako je zamjetan na-
predak na području zaštite osobnih 
podataka). Svi zajedno moramo 
učiniti više na prevenciji zloporabe 
alkohola i drugih sredstava ovisno-
sti, naglašava gospođa Jelavić. Po 
njenoj ocjeni hrvatsko društvo je 
danas osjetljivije za potrebe i prava 
djece s teškoćama u razvoju, ali su 
reakcije na različite manifestacije 
poremećaja u ponašanju djece i 
mladih često neprimjerene i zakaš-
njele. I dalje je prisutna neujedna-
čena sudska praksa te sporost sudo-
va u rješavanju obiteljsko-pravnih 
odnosa i donošenju odluka koje se 
odnose na prava djece. Ne možemo 
biti zadovoljni ni tretmanom djece 
u medijima, tvrdi gospođa Jelavić. 
Naime, česte su prijave zbog povre-
de privatnosti, ali i zbog izlaganja 
djece potencijalno štetnim medij-
skim sadržajima. Da bi sustav za-
štite djelotvornije funkcionirao, 
nužna je bolja povezanost i surad-

nja svih institucija koje u tome su-
djeluju. U svim područjima treba 
osuvremeniti rad s djecom i uvaža-
vati njihova mišljenja i potrebe. 
Mišljenja smo da se ni u uvjetima 
štednje na djeci ne smije štedjeti, 
naglasila je na kraju.

RADNA TIJELA
U okviru pripremne rasprave Iz-

vješće su razmotrila i podržala nad-
ležna saborska radna tijela. Odbor 
za Ustav, Poslovnik i politički su-
stav sugerirao je Saboru da zaduži 
nadležna tijela državne uprave da, u 
okviru svog djelokruga, poduzmu 
odgovarajuće mjere radi otklanjanja 
nepravilnosti na koje je upozorila 
dječja pravobraniteljica (isto zadu-
ženje dala im je Vlada RH, kao što 
navodi u svom Mišljenju o Iz-
vješću).

Predsjednica matičnog Odbora za 
obitelj, mladež i šport Milanka 
Opačić predložila je donošenje po-
sebnog zaključka kojim bi Sabor 
obvezao Vladu RH da donese pro-
gram mjera za unapređenje stanja 
dječjih prava u Republici Hrvatskoj, 
posebno vodeći računa o problemi-
ma u provođenju propisa te prijedlo-
zima navedenim u Izvješću (taj pri-
jedlog nije prihvaćen).

Članovi Odbora za rad i socijal-
no partnerstvo posebno su se osvr-
nuli na dio Izvješća u kojem se go-
vori o gospodarskom iskorištavanju 
djece. Riječ je o prijavama o sudje-
lovanju djeteta u TV showu ili pro-
daji suvenira u noćnim satima te o 
zahtjevima roditelja za pružanje za-
štite njihovoj djeci prilikom obavlja-
nja stručne prakse (22 predmeta). 
Da bi se zaštitila djeca koja obavlja-
ju štetne poslove, ali i ona koja su 
svakodnevno izložena prosjačenju, 
potreban je veći angažman i bolja 
suradnja između MUP-a, nadležnog 
ministarstva, centara socijalne skrbi 
i sudova, naglašeno je u raspravi.

Odbor za ravnopravnost spo-
lova podržao je Izvješće bez pri-
mjedbi.

RASPRAVA

Izvješća sve sadržajnija

Nakon uvodne riječi pravobranite-
ljice za djecu Mile Jelavić uslijedila 
je rasprava po klubovima zastupni-
ka. Glasnogovornica Kluba zastu-
pnika HDZ-a, Željana Kalaš, pod-
sjetila je na činjenicu da u Hrvatskoj 
živi više od 900 tisuća djece. Govo-
reći o društvenom kontekstu razvoja 
prava djeteta, spomenula je da je 20. 
stoljeće bilo proglašeno stoljećem 
djeteta te da je danas uvelike promi-
jenjena percepcija djece i djetinjstva 
(sve ih se više tretira kao aktivne 
subjekte društva) . U nastavku je 
ukazala na važnost međuresorske i 
sustavne suradnje raznih državnih 
tijela i institucija u zaštiti prava dje-
ce, s obzirom na to da je dobar dio 
mjera i preporuka pravobraniteljice 
još uvijek bez odjeka. Kao pozitivan 
primjer spomenula je aktivnost rela-
tivno novog Ministarstva obitelji, 
branitelja i međugeneracijske soli-
darnosti koje je organiziralo kampa-
nju protiv tjelesnog kažnjavanja 
djece, jedinstvenu u Europi.

Po ocjeni zastupnika HDZ-a, iz-
vješća pravobraniteljice za djecu, 
koja je uspjela senzibilizirati javnost 
za tu problematiku, iz godine u go-
dinu sve su sadržajnija – kaže Kalaš. 
Najavila je da će njihov Klub podu-
prijeti i ovo najnovije, a za ilustraci-
ju kvalitete rada te institucije poslu-
žila se ocjenom bivšega norveškog 
pravobranitelja za djecu: „Kada nas 
pitaju za najbolje kažemo: Pogledaj-
te Hrvatsku”.

Preporuke pravobraniteljice 
često bez odjeka

Riječ je o instituciji koja se kvali-
tetno razvija, a krupan je iskorak i 
decentralizacija njena djelovanja 
kroz regionalne centre, konstatirao je 
Goran Beus Richembergh, u ime 
Kluba zastupnika HNS-a. Djelo-
krug, prava i ovlaštenja pravobrani-
teljstva su relativno uski, a relevantne 
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institucije naše države nerijetko ne 
reagiraju na apele i preporuke za za-
štitu prava djece (Vlada također 
uporno ignorira inicijative koje dola-
ze iz Ureda pravobraniteljice). Naža-
lost, podaci u Izvješću pokazuju da se 
dječja prava sve češće krše. Primjeri-
ce, u nedavnoj predizbornoj kampanji 
dogodile su se brojne zloporabe djece 
u političke svrhe. Kako bi se tome što 
prije stalo nakraj, Vlada (odnosno 
resorno Ministarstvo), u suradnji s 
dječjom pravobraniteljicom, mora 
definirati odgovarajuće zakonske 
norme i predložiti ih Saboru.

Zastupnik je na kraju izjavio da će 
njegov Klub podržati Izvješće, uz 
opasku da će ono još jednom poslu-
žiti „kao smokvin list nemoći države 
da zaštiti one koji su najnemoćniji”.

Prevenirati nasilje nad djecom

Klub zastupnika SDP-a će tako-
đer poduprijeti predloženo Izvješće 
jer je to autentični prikaz stanja 
dječjih prava u Hrvatskoj, najavila 
je Marija Lugarić. Nažalost, o toj 
problematici uglavnom govorimo 
prigodničarski (prigodom Dana dje-
teta i sl.) iako je poštivanje dječjih 
prava i naša međunarodna obveza, a 
i puno više od toga. Tragično je da 
se iz godine u godinu u izvješćima 
dječje pravobraniteljice ponavljaju 
iste primjedbe.

U nastavku je izdvojila nekoliko 
preporuka Pravobraniteljstva, kao 
poziv za akciju – posvetiti veću pa-
žnju prevenciji nasilja među djecom, 
ali i u obitelji i društvu; pojačati ka-
znenu odgovornost roditelja koji ne 

ispunjava obvezu uzdržavanja; za-
konski urediti osnivanje baze podata-
ka o počiniteljima spolnih delikata na 
štetu djece, itd. Unatoč upozorenjima 
pravobraniteljice i dalje se ne provodi 
zabrana prodaje alkohola djeci, nije 
donesen Nacionalni program za pre-
venciju poremećaja u ponašanju ni 
protokol o postupanju u slučajevima 
kad se djeca zateknu u prošnji. Još 
uvijek ne postoji regulatorno tijelo 
koje bi brinulo o povredi prava djete-
ta na privatnost u tiskanim medijima, 
a nisu prihvaćeni ni prijedlozi za iz-
mjenu Kaznenog zakona te Zakona o 
kaznenom postupku, o sudovima te o 
sigurnosti prometa na cestama. Zbog 
navedenih razloga naš Klub će pred-
ložiti Saboru donošenje posebnog 
zaključka, najavila je Lugarić. Njime 
bi trebao zadužiti Vladu RH da u ro-
ku od 60 dana donese program mjera 
za unapređenje stanja dječjih prava, 
posebno vodeći računa o problemima 
u provođenju propisa te prijedlozima 
navedenim u Izvješću.

Dragutin Lesar (nezavisni) osvr-
nuo se na poglavlje u Izvješću koje 
govori o povredi obrazovnih prava 
djece. Upozorio je na činjenicu da dio 
djece u Hrvatskoj (najčešće se radi o 
djeci Roma) ne pohađa osnovnu ško-
lu, a sukrivci su roditelji. Nažalost, 
prosvjetne vlasti to nerijetko toleriraju 
i ne prijavljuju roditelje za prekršaj ili 
prijave završe u zastari. Taj se pro-
blem može riješiti jedino kombinaci-
jom obrazovno-odgojnih mjera, pro-
vođenjem programa romskih udruga i 
Vladinog Ureda za nacionalne manji-
ne, ali i represije, napominje zastu-
pnik. Založio se i za zaštitu tajnosti 

zdravstvenog stanja pacijenata, pose-
bice kad je riječ o djeci.

U pojedinačnoj raspravi su još su-
djeloval i :  Ingrid Antiče-
vić-Marinović(SDP), Arsen Bauk 
(SDP), dr.sc. Romana Jerković 
(SDP), Gordana Sobol (SDP), Mir-
jana Ferić-Vac( SDP), Boris Kunst 
(HDZ), Željana Kalaš(HDZ), Su-
zana Bilić Vardić (HDZ), Daniel 
Srb (HSP), Stjepan Kundić (HDZ), 
dr.sc. Gvozden Srećko Flego (SDP) 
i Brankica Crljenko (SDP).

U nastavku sjednice, 5. lipnja, 
zastupnici su, većinom glasova 
(103 „za” i 1 „suzdržan”) prihva-
tili Izvješće o radu pravobranite-
ljice za djecu za 2008.

Na inicijativu Odbora za Ustav, 
Poslovnik i politički sustav Sabor je 
zadužio nadležna tijela državne 
uprave da, u okviru svog djelokruga, 
poduzmu odgovarajuće mjere radi 
otklanjanja nepravilnosti na koje je 
upozorila pravobraniteljica za djecu.

Prijedlog zaključka koji je pred-
ložio Klub zastupnika SDP-a nije 
prihvaćen ni nakon dodatnog 
obrazloženja Marije Lugarić (nije 
dobio potrebnu većinu zastupnič-
kih glasova). Zaštita prava i intere-
sa djece u vrhu je prioriteta Vlade 
RH, napomenuo je njen predstav-
nik, Stjepan Adanić, državni tajnik 
u Ministarstvu obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti. 
Naime, u Republici Hrvatskoj ona 
uživaju posebnu zaštitu propisanu 
Ustavom te nizom zakonskih pro-
pisa, strategija, programa i proto-
kola koji se provode.

M.Ko.

Donesen je novi i bolji zakono-
davni antidiskriminacijski okvir i 

u velikoj mjeri provodile su se po-
litike i strategije na području rav-

nopravnosti spolova. Pokazuje to 
Izvješće o kojem je Hrvatski sabor 

IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U 2008. GODINI
Podnositelj: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Bolji zakonodavni okvir
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RAD PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U 2008.

raspravljao na 11. sjednici 4. lip-
nja 2009. godine.

O IZVJEŠĆU
Međutim, pritužbe i istraživanja 

(analize) pokazuju da je potrebno 
djelovati i poduzimati mjere na po-
jačanoj prevenciji i zaštiti od diskri-
minacije, stoji u opširnom Izvješću. 
Tijekom 2008. godine radilo se na 
1009 predmeta: 937 novootvorenih 
predmeta i 72 prenesena iz ranijih 
godina. Od 937 novih predmeta naj-
više ih je bilo iz područja oglašava-
nja potreba za zapošljavanjem (443) 
te roditeljske skrbi, nasilja u obitelji 
i nasilja (155). Nakon postupanja po 
pritužbama Pravobraniteljica je upu-
tila 34 pismena upozorenja, 39 pre-
poruka i 37 prijedloga, što je manje 
nego u 2007. godini. Rezultat je to, 
prije svega, poboljšanoga rada poli-
cije i centara za socijalni rad. Izvje-
šće sadrži, uz brojne primjere, anali-
ze po područjima koja spadaju u 
djelokrug Pravobraniteljice, od za-
pošljavanja i rada do medija.

MIŠLJENJE VLADE 
REPUBLIKE HRVATSKE

U mišljenju o Izvješću Vlada Re-
publike Hrvatske ističe da je zadu-
žila nadležna tijela državne uprave 
da, u okviru svog djelokruga, poduz-
mu odgovarajuće mjere radi otkla-
njanja nepravilnosti navedenih u Iz-
vješću. Također, da u neposrednom 
kontaktu s Pravobraniteljicom za 
ravnopravnost spolova dodatno raz-
motre pojedine primjedbe u cilju 
njihovog što bržeg otklanjanja.

RADNA TIJELA
Radna tijela koja su razmotrila Iz-

vješće predložila su Hrvatskom sa-
boru da ga prihvati. Odbor za Ustav, 
Poslovnik i politički sustav predlo-
žio je da se zaduže nadležna tijela 
državne uprave da u okviru svog 
djelokruga poduzmu odgovarajuće 
mjere radi otklanjanja nepravilnosti 

navedenih u Izvješću. U raspravi na 
Odboru za obranu članovi su se 
osvrnuli na pritužbu Pravobranitelji-
ci zbog diskriminacije žena u Oru-
žanim snagama. Na Odboru za 
ljudska prava i prava nacionalnih 
manjina istaknuto je da su na po-
dručju promicanja ravnopravnosti 
spolova u protekloj godini postignu-
ti određeni rezultati, ali da još nisu 
na zadovoljavajućoj razini. Nazna-
čeno je da se na pojedinim područji-
ma ne bilježi nikakav pomak, pri-
mjerice, na području tržišta rada ili 
odgojno-obrazovnom sustavu. Od-
bor za rad i socijalno partnerstvo 
osvrnuo se na pritužbe iz područja 
rada i zapošljavanja. Članovi Odbo-
ra za ravnopravnost spolova pozi-
tivno su ocijenili Izvješće. Njegovim 
važnim dijelom smatraju neovisna 
istraživanja Ureda pravobraniteljice 
jer razotkrivaju hrvatsku stvarnost i 
odnos prema ženama u različitim 
segmentima društva.

RASPRAVA
Na sjednici Hrvatskoga sabora Iz-

vješće je obrazložila pravobranitelji-
ca za ravnopravnost spolova Gor-
dana Lukač Koritnik. To je prvo 
Izvješće nakon donošenja novog 
Zakona o ravnopravnosti spolova, 
prema kojem sada obavljamo poslo-
ve neovisnoga tijela nadležnog za 
suzbijanje diskriminacije na područ-
ju ravnopravnosti spolova, rekla je. 
O provođenju Zakona i drugih pro-
pisa koji se odnose na ravnopravnost 
spolova Izvješće sadrži 12 analiza. 
Pravobraniteljica se osvrnula, među 
ostalim, na područje zapošljavanja i 
rada. Smatra da se diskriminacija još 
uvijek rijetko prijavljuje te da se ne 
koriste postojeći pravni mehanizmi 
za zaštitu na radnom mjestu.

Klub zastupnika SDP-a prihvatit 
će Izvješće, izvijestila je Gordana 
Sobol. No, sve je neprihvatljivije da 
se iz godine u godinu ponavljaju 
pojedine ocjene, primjerice, o polo-
žaju žena na tržištu rada. To znači da 
upozorenja Pravobraniteljice (to je i 

kod ostalih pravobraniteljstava) ne-
maju dovoljno odjeka kod onih koji 
bi ih trebali gledati s više pažnje, 
navela je, među ostalim.

Diskriminacija žena

Iz Izvješća se vidi da mnoge firme 
nisu donijele plan djelovanja za pro-
micanje i uspostavljanje ravnoprav-
nosti spolova prema Zakonu, rekla 
je Karmela Caparin javljajući se u 
ime Kluba zastupnika HDZ-a, koji 
prihvaća Izvješće. Diskriminacija 
žena na tržištu rada počinje već pri 
zapošljavanju i nisu rijetka pitanja o 
bračnom stanju, broju djece i slično. 
Žene prednjače u potplaćenim zani-
manjima (tekstilna industrija, ugo-
stiteljstvo), navela je, među ostalim, 
u osvrtu na Izvješće. U vezi s ogla-
šavanjem u medijima spomenula je, 
među ostalim, da je na dan šutnje 
uoči lokalnih izbora TV Nova poka-
zala jednu gradonačelnicu na diskri-
minirajući i uvredljiv način.

I Klub zastupnika HNS-a pri-
hvatit će Izvješće, prenijela je Dani-
ca Hursa. Diskriminacija na po-
dručju rada i zapošljavanja još uvijek 
je snažna i žene su u puno lošijoj 
poziciji. Rad policije na predmetima 
obiteljskog nasilja i dalje se pobolj-
šava, zakonodavstvo se dosljednije 
primjenjuje, rekla je u osvrtu na ne-
ka područja iz Izvješća. Dodala je da 
se primjerima o diskriminaciji spo-
lova u medijskim sadržajima želi 
upozoriti javnost. Podaci o kandida-
tima na proteklim lokalnim izborima 
pokazuju neuravnoteženost spolova 
u korist muškaraca, rekla je Hursa.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vali su: Ingrid Antičević-Marinović 
(SDP), dr.sc. Mirela Holy (SDP), 
Mirjana Ferić-Vac (SDP), Nadica 
Jelaš (SDP), Boris Kunst (HDZ), 
Brankica Crljenko (SDP), mr.sc. 
Marin Jurjević (SDP) i Daniel 
Mondekar (SDP).

U petominutnoj raspravi u ime Klu-
ba zastupnika SDP-a Gordana So-
bol naglasila je značenje lokalnih po-
vjerenstava za ravnopravnost spolova.
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U završnom osvrtu pravobraniteljica 

Gordana Lukač Koritnik osvrnula 
se na raspravu i rekla da će podaci o 
kandidatima na ovim lokalnim izbori-
ma, s obzirom na rodnost, biti detaljni.

Hrvatski je sabor 5. lipnja 
2009. prihvatio Izvješće (102 
„za”, 1 „suzdržan”). Donio je i 
zaključak kojim se zadužuju 
nadležna tijela državne uprave 

da u okviru svog djelokruga po-
duzmu odgovarajuće mjere radi 
otklanjanja nepravilnosti nave-
denih u Izvješću.

Đ.K.

U zatvorskom sustavu Republi-
ke Hrvatske evidentno je poveća-
nje broja zatvorenika koje nije 
praćeno odgovarajućim poveća-
njem smještajnih kapaciteta.

To proizlazi iz Izvješća o kojem 
je Hrvatski sabor raspravljao 30. 
lipnja 2009. godine.

O IZVJEŠĆU
Izvješće daje pregled stanja susta-

va. Zbog prenapučenosti kaznionica 
i zatvora i teškoća u ispunjavanju 
hrvatskih i međunarodnih standarda 
smještaja učestale su tužbe zatvore-
nika radi naknade štete pred nacio-
nalnim i Međunarodnim sudom za 
ljudska prava.

Uz Izvješće priložen je i Akcijski 
plan za unapređenje zatvorskog su-
stava Republike Hrvatske od 2009. 
do 2014. godine. Srha mu je defini-
rati neophodne mjere za unapređenje 
stanja u zatvorskom sustavu i njego-
vo usklađivanje s europskim stan-
dardima (povećanje smještajnih 
prostora, novo zapošljavanje, osu-
vremenjivanje i nabava neophodne 
opreme).

RADNA TIJELA
U Odboru za pravosuđe rečeno 

je da je područje rada zatvora, ka-
znionica i odgojnih zavoda iznimno 
osjetljivo područje. Odbor predlaže 

Hrvatskom saboru da prihvati Iz-
vješće.

RASPRAVA
Na sjednici Hrvatskoga sabora Iz-

vješće je uvodno obrazložio dr.sc. 
Ivan Šimonović, ministar pravosu-
đa. U metodologiji njegove izrade 
uzete su u obzir primjedbe izrečene 
na Izvješće za 2007. godinu. Uz Iz-
vješće je Akcijski plan za unapređe-
nje zatvorskog sustava Republike 
Hrvatske od 2009. do 2014. godine, 
„težak” 1,1 milijardu kuna. No, bez 
donošenja zakona (o probaciji, o iz-
vršenju kazne zatvora te o izvršava-
nju sankcija izrečenih maloljetnici-
ma) stanje u zatvorskom sustavu se 
ne može dovoljno popraviti i dovesti 
u sklad sa suvremenim zahtjevima i 
standardima. Ako budu prihvaćeni i 
provedeni, zatvorski sustav u Hrvat-
skoj do kraja 2014. godine može biti 
jedan od boljih u Europi, ocijenio je 
ministar.

Trenutno stanje je vrlo zabrinjava-
juće. Glavni problem je prenapuče-
nost; nedostatak osoblja je oko 20 
posto. Sigurnosti pokazatelji su i 
dalje dobri, naveo je, među ostalim.

U ime Kluba zastupnika SDP-a 
govorila je Ingrid Antičević-Mari-
nović. Rado bismo podržali Izvješće 
kad bismo mislili da Vlada ozbiljno 
misli, rekla je. Od 2004. godine 
imamo priče kako će se graditi i 

graditi, što će se sutra napraviti, a 
nemamo priču što se radi ovog tre-
nutka osim da se oduzimaju sredstva 
zatvorskom sustavu. Katastrofalno 
stanje u zatvorima i kaznionicama 
rezultat je prije svega pogrešne Vla-
dine kazneno – pravne politike. Za-
tvore treba rezervirati za opasne 
kriminalce, a ne da slučajni deli-
kventi dolaze u školu kriminala, re-
kla je, među ostalim.

Čini nam se da je Izvješće prilično 
nekonzistentno u nekim dijelovima, 
rekao je Goran Beus Richembergh, 
u ime Kluba zastupnika HNS-a. 
Unatoč svemu, Klub će ga podržati. 
U Izvješću nikako ne možemo naći 
odgovor zašto nisu primljeni novi 
zaposlenici, iako se na prekovreme-
ni rad potrošilo 25 milijuna kuna. 
Zabrinjava da je tek svaki treći za-
tvorenik radno angažiran, a radna 
terapija jedan je od najboljih oblika 
resocijalizacije. Ako nastave rasti 
negativni pokazatelji predviđeno 
proširenje zatvorskih kapaciteta ne-
će biti dovoljno.

Privući novac iz fondova 
Europske unije

Kluba zastupnika HDZ-a podr-
žat će Izvješće, prenijela je Ana 
Lovrin. Dobro je što je priložen i 
Akcijski plan, a sredstva za njegovo 
ostvarenje treba nastojati privući iz 
fondova Europske unije. Uz gradnju 

IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2008. 
GODINU
Podnositelj: Vlada Republike Hrvatske

I dalje prenapučenost zatvora
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IZBORI – IMENOVANJA – RAZRJEŠENJA

novih kapaciteta postoje i druge 
mjere kojima se može rasteretiti za-
tvorski sustav, a neke su se i provo-
dile. Primjerice, edukacije sudaca za 
izricanje uvjetnih osuda sa zaštitnim 
nadzorom i izricanje osude za rad za 
opće dobro. Očekivala je da će u Iz-
vješću biti više o utvrđivanju nepra-
vilnosti u odobravanju pogodnosti i 
otpusta zatvorenika kao području 
najvećeg korupcijskog rizika.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vali su: Dragutin Lesar (nezavisni), 
Ivo Grbić (HDZ) i Brankica Cr-
ljenko (SDP).

U završnom osvrtu ministar dr.sc. 
Ivan Šimonović rekao je da je iznese-
no niz korisnih prijedloga, a neki će se 
koristiti za metodologiju sljedećeg iz-
vješća. U vezi s primjedbama o opa-
snosti zaraze HIV-om i hepatitisom u 
zatvorima, potvrdio je da je ukupan 

broj zaraženih (u zatvor već dolaze za-
raženi) vrlo velik i da je stanje zabrinja-
vajuće. U tijeku je projekt koji obuhva-
ća testiranje i liječenje zaraženih i pro-
vodi se uz stranu financijsku pomoć.

Hrvatski je sabor 3. srpnja 2009. 
godine prihvatio Izvješće o stanju 
i radu kaznionica, zatvora i odgoj-
nih zavoda za 2008. godinu (77 
„za”, 25 „protiv”).

Đ.K.

Zastupnici su na 11. sjednici, 3. 
lipnja 2009., raspravljali o Prijed-
logu odluke o imenovanju pred-
sjednika i članova Upravnog vije-
ća Agencije za regulaciju tržišta 
željezničkih usluga.

Prijedlog je zastupnicima izložio 
državni tajnik u Ministarstvu mora, 
prometa i infrastrukture Branimir 
Jerneić. Objasnio je da članove 
Upravnog vijeća Agencije za regula-
ciju tržišta željezničkih usluga, na 

prijedlog Vlade RH, bira Hrvatski 
sabor, na mandat od pet godina. Za 
predsjednika Upravnog vijeća Agen-
cije za regulaciju tržišta željezničkih 
usluga Vlada predlaže Gorana Ma-
tešića, a za članove Vijeća Nikolu 
Popovića i Zorana Ravlića.

Odbor za pomorstvo, promet i 
veze podupro je donošenje te Odluke.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a 
govorio je zastupnik Živko Nenadić 
koji je podržao navedena imenova-

nja naglasivši da je iz priloženih ži-
votopisa vidljivo da svi kandidati 
udovoljavaju traženim kriterijima za 
pojedine funkcije.

Zastupnici su, 5. lipnja 2009., 
većinom glasova (sa 95 „za”, 6 
„protiv” i 1 „suzdržanim”), pri-
hvatili Prijedlog odluke o imeno-
vanju predsjednika i članova 
Upravnog vijeća Agencije za regu-
laciju tržišta željezničkih usluga.

A.F.

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA 
AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zastupnici su na 11. sjednici, 3. 
lipnja 2009., bez rasprave, prihva-
tili Prijedloge odluka o razrješe-
nju dijela dosadašnjih i o imeno-
vanju dijela novih članova Vijeća 
za elektroničke medije.

Prijedlog je zastupnicima izložila 
državna tajnica u Ministarstvu kulture 
Nina Obuljen. U obrazloženju pred-
stavnica predlagatelja naglasila je da 
Juri Ivančiću, Marku Mariću i Mi-
livoju Pašičeku istječe mandat te je 
Vlada RH utvrdila odluku o razrješe-

nju dijela dosadašnjih članova Vijeća 
za elektroničke medije, zbog isteka 
mandata. Na temelju postupka po 
objavljenom javnom pozivu, Vlada je 
utvrdila Prijedlog odluke o imenova-
nju dijela novih članova Vijeća za 
elektroničke medije, te predlaže da se 
za članove Vijeća za elektroničke 
medije imenuju Damir Hajduk, 
Zdenko Ljevak i Ernest Strika.

Odbor za informiranje, infor-
matizaciju i medije podupro je do-
nošenje te Odluke.

Zastupnici su, 5. lipnja 2009., 
većinom glasova (sa 98 „za” i 2 
„suzdržana”), prihvatili Prijedlog 
odluke o razrješenju dijela dosa-
dašnjih članova Vijeća za elektro-
ničke medije.

Također, većinom glasova (sa 
95 „za”, 1 „protiv” i 4 „suzdrža-
na”), prihvaćen je Prijedlog od-
luke o imenovanju dijela novih 
članova Vijeća za elektroničke 
medije.

A.F.

PRIJEDLOG ODLUKA O RAZRJEŠENJU DIJELA DOSADAŠNJIH I O IMENOVANJU DIJELA 
NOVIH ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
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Odbor za izbor, imenovanje i 
upravne poslove predložio je, a Sa-
bor glasovanjem, na sjednici 5. lipnja, 
donio nekoliko odluka o razrješenji-
ma i imenovanjima. U ime Odbora za 
izbor, imenovanje i upravne poslove 
prijedloge je obrazložila predsjednica 
Odbora Nevenka Majdenić.

Dužnosti člana Odbora za pro- •
storno uređenje i graditeljstvo razri-
ješen je zastupnik Željko Vincelj, a 
zastupnica Danica Hursa izabrana 
za članicu toga radnog tijela (jedno-
glasno, sa 98 glasova „za”).

Zastupnik  • Željko Vincelj razri-
ješen je dužnosti člana saborskog 
Odbora za zaštitu okoliša, a umjesto 
njega izabrana zastupnica Danica 
Hursa (jednoglasno, sa 100 glaso-
va „za”).

Dužnosti člana Odbora za lokal- •
nu i područnu (regionalnu) samou-
pravu razriješen je zastupnik Željko 
Vincelj, a zastupnica Danica Hursa 

izabrana za članicu toga Odbora 
(jednoglasno, sa 102 glasova 
„za”).

Miroslav Šeparović  • razriješen 
je dužnosti člana saborskog Odbora 
za pravosuđe iz reda javnih, znan-
stvenih i stručnih djelatnika (jedno-
glasno, sa 102 glasova „za”).

Zastupnici  • Željka Antunović i 
Vedran Rožić imenovani su članovi-
ma Izaslanstva Hrvatskoga sabora u 
Parlamentarnoj skupštini NATO-a 
(jednoglasno, sa 103 glasova „za”).

Na prijedlog Rektorskog zbora  •
visokih učilišta Republike Hrvatske, 
a zbog isteka mandata Željko Dujić 
razriješen je dužnosti člana Uprav-
nog odbora Nacionalne zaklade za 
znanost, visoko školstvo i tehnolo-
gijski razvoj Republike Hrvatske, a 
na tu dužnost imenovan je Danijel 
Rukavina (većinom glasova, sa 72 
glasa „za”, 13 „protiv” i 20 „suz-
držanih”).

U kratkoj raspravi o potonjem 
prijedlogu, zastupnik Gvozden 
Srećko Flego (SDP) rekao je da 
smatra kako nije u redu donijeti ta-
kvu odluku bez konzultiranja s ma-
tičnim Odborom za obrazovanje, 
znanost i kulturu te da nije vođena 
briga o strukturi članova Upravnog 
odbora; vidljiva je izrazita prevaga 
stručnjaka iz biomedicinskog po-
dručja.

Predsjednica Odbora za izbor i 
imenovanja Nevenka Majdenić od-
govorila je da je Odbor postupao po 
važećem zakonu te da u proceduri 
nije ništa sporno.

Predsjednik Odbora za obrazova-
nje, znanost i kulturu Petar Selem 
rekao je da su postojeći propisi jasni, 
no da bi se mogla razmotriti njihova 
izmjena kako bi se takve teme našle 
i pred Odborom za obrazovanje, 
znanost i kulturu.

A.F.

Izbori, imenovanja i razrješenja
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Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić 
primio drugog potpredsjednika španjolskog 
Senata Juana Joséa Lucasa Giméneza

(Zagreb, 7. srpnja 2009.) Španjolska pomno prati neza-
dovoljstvo hrvatske Vlade zbog blokade pristupnih pre-
govora s EU, ali smatra da je i mediteranski okvir taj koji 
je zajednički dvjema zemljama i koji omogućuje inten-
zivnu međusobnu suradnju, izjavio je u Zagrebu drugi 
potpredsjednik španjolskog Senata Juan Jose Lucas Gi-
menez.

„Španjolska za šest mjeseci preuzima predsjedanje 
Unijom i pomno prati nezadovoljstvo hrvatske Vlade 
zbog blokade pristupnih pregovora. Postoji, međutim, 
okvir Mediterana i mediteranska kultura koja nas spaja”, 
kazao je Gimenez nakon razgovora s Bebićem. Po njego-
vim riječima, Hrvatska nije interesantna Španjolcima sa-
mo zbog turizma, a Hrvatsku je lani posjetilo 166.000 
španjolskih turista, već i zbog mogućnosti ulaganja. Do-
laskom u Zagreb, kako je istaknuo, dvije su strane zapo-
čele put parlamentarne diplomacije koji bi trebao uroditi 
produbljivanjem bilateralnih odnosa.

Gimenez je predsjedniku Hrvatskoga sabora uputio i 
poziv za uzvratni posjet španjolskom Senatu. „Mislim 

da bi to bilo najbolje učiniti početkom iduće godine 
kada Španjolska preuzima predsjedanje Unijom i kada 
bi želje Hrvatskog sabora mogle postati realnost”, rekao 
je Gimenez i dodao da nam to „od srca želi”. Predsjed-
nik Sabora izjavio je da Hrvatska i dalje istim tempom 
radi na svim reformama i zadaćama vezanim uz član-
stvo u Europskoj uniji, „kao da blokade nema”. „Vidjet 
ćemo što će EU uspjeti učiniti”, rekao je Bebić dodavši 
da u svojim nastojanjima imamo potporu španjolskog 
Senata.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić s 
predsjednikom Republike Makedonije Đorđijom 
Ivanovim

(Zagreb, 13. srpnja 2009.) Dvojica su dužnosnika raz-
govarala o ukupnim bilateralnim odnosima koji su prija-
teljski i bez otvorenih pitanja. Potvrda bliskosti dviju ze-
malja je, među ostalim, i to što je makedonski predsjednik 
Ivanov za prvi službeni posjet odabrao Hrvatsku, dok je 
predsjednik Hrvatskoga sabora Bebić prošle godine od 
svih zemalja najprije posjetio Makedoniju.

Predsjednik Sabora Bebić je Makedoniju podržao u 
njezinim nastojanjima da što prije uđe u NATO, pože-
ljevši joj na tom putu puno uspjeha. U vezi s time je 
istaknuo kako su i Hrvatska i Makedonija još i prije 
ostvarenja punopravnog članstva u NATO-u sudjelova-
njem u brojnim mirovnim misijama širom svijeta poka-
zale spremnost da preuzmu odgovornost za mir i sigur-
nost u svijetu. S predsjednikom Ivanovim predsjednik 
Bebić je razgovarao i o aktualnom stanju hrvatskih pre-
govora s Europskom unijom te o slovenskoj blokadi tih 
pregovora.

Makedonski je predsjednik zahvalio na snažnoj i 
otvorenoj podršci svih hrvatskih dužnosnika makedon-
skom članstvu u NATO-u, kao i na putu prema EU. 
Rekao je kako je Makedonija intenzivirala razgovore s 
Grčkom za rješavanje spora oko imena makedonske 
države. Istaknuvši važnost manjina, koje povezuju obje 
države, rekao je kako se zauzima da se u proračunu 
nađu sredstva za financiranje hrvatskih udruga u Ma-
kedoniji.

Protokolarne aktivnosti
Predsjednika Hrvatskoga sabora

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić primio drugog pot-
predsjednika španjolskog Senata Juana Joséa Lucasa Giméneza
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Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić primio 
u nastupne posjete veleposlanike Francuske 
Republike, Republike Austrije i Crne Gore

(Zagreb, 2. srpnja 2009.) Predsjednik Sabora Luka Be-
bić i francuski veleposlanik Jérôme Pasquier su se suglasi-
li da su odnosi Hrvatske i Francuske vrlo dobri i prijatelj-
ski, te da postoji obostrani interes za daljnjim razvojem 
suradnje. Predsjednik Sabora je francuskom veleposlaniku 
zahvalio na svim francuskim inicijativama za deblokadu 
hrvatskih pregovora za članstvo u EU. Francuski je vele-
poslanik potvrdio da Francuska snažno podržava što skori-
ji ulazak Hrvatske u Europsku uniju smatrajući to intere-
som ne samo Francuske i same EU, nego i vrlo važnim za 
cijelu regiju ovog dijela Europe. U vezi s time je rekao 
kako Francuska vrlo cijeni goleme napore i reforme, što ih 
provodi hrvatska vlada te je izrazio očekivanje da će Hr-
vatska nastaviti tim smjerom i nakon odlaska premijera 
Sanadera s dužnosti predsjednika Vlade RH. Predsjednik 
Sabora mu je potvrdio da Hrvatska ostaje privržena cilju 
ulaska u EU te mu je iznio hrvatske stavove u vezi sa slo-
venskom blokadom hrvatskih pretpristupnih pregovora.

U razgovoru s austrijskim veleposlanikom Janom Kicker-
tom predsjednik Sabora Bebić je istaknuo kontinuiranu po-
dršku Austrije Hrvatskoj na putu prema EU te je izrazio za-
dovoljstvo suradnjom na brojnim područjima od zajednič-
kog interesa, kao što su gospodarstvo, kultura, obrazovanje, 
pravosuđe, financije i dr. Austriji je čestitao na nestalnom 
članstvu u Vijeću sigurnosti UN-a u predstojećem razdoblju. 
Austrijski je veleposlanik izrazio zadovoljstvo bilateralnim 
odnosima koji se mogu ocijeniti vrlo dobrima i prijateljski-
ma. Izrazio je i očekivanje da će Hrvatska nastaviti s proce-
som prilagodbe hrvatskog zakonodavstva europskom i svim 
nužnim reformama, kako bi se što prije ostvarilo njeno pu-

nopravno članstvo u EU. Također je potvrdio da Austrija 
namjerava i dalje poticati ulaganja u Hrvatsku bez obzira na 
aktualnu globalnu ekonomsku krizu jer Hrvatsku smatra 
zemljom snažnog gospodarskog potencijala.

Predsjednik Sabora Luka Bebić i crnogorski veleposla-
nik Rakočević izrazili su obostrano zadovoljstvo bilateral-
nim odnosima koji su u snažnom usponu zadnjih godina. 
Kao potvrdu toga istaknuli su spremnost obje države da 
sva otvorena pitanja rješavaju u europskom duhu suradnje, 
dijaloga i razumijevanja. To se posebice odnosi na dogo-
vor Hrvatske i Crne Gore o prihvaćanju arbitražne odluke 
o morskoj granici između dviju država. Predsjednik Sabo-
ra je naglasio kako je Hrvatska snažno zainteresirana za 
što brže uključenje susjednih država u EU i NATO te je u 
vezi s time izrazio spremnost da Crnoj Gori, kao i drugim 
državama u regiji, i dalje pomaže na tom putu.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić s 
veleposlanikom Ruske Federacije Mihailom 
Konarovskim

(Zagreb, 14. srpnja 2009.) Predsjednik Sabora i ruski ve-
leposlanik bili su suglasni u ocjeni da su ukupni bilateralni 
odnosi zadnjih godina u usponu na svim područjima, ali i da 
ima još prostora za suradnju. Posebno zadovoljstvo izrazili 
su razvojem suradnje hrvatskog i ruskog parlamenta. Izra-
žen je obostrani interes za pojačanom suradnjom na područ-
ju energetike, brodogradnje i turizma. Osobito je važno da 
politički odnosi između Hrvatske i Rusije nisu pretrpjeli iz-
mjene ni nakon ulaska Hrvatske u punopravno članstvo 
NATO-a, a predsjednik Sabora Bebić je izrazio očekivanje 
da će politička i gospodarska suradnja Hrvatske i Rusije i u 
predstojećem razdoblju nastaviti slijediti uzlaznu putanju.

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić razgovarao s velepo-
slanicima Francuske Republike, Republike Austrije i Crne Gore

Predsjednik Sabora Luka Bebić s veleposlanikom Mihailom 
Konarovskim
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Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Neven 
Mimica s predsjednikom Zastupničkog doma 
irskog parlamenta Johnom O’Donoghueom

(Zagreb, 20. srpnja 2009.) Središnje teme razgovora 
bile su predstojeći irski referendum o Lisabonskom ugo-
voru koji bi se trebao održati početkom listopada te pri-
stupanje Hrvatske Europskoj uniji.

Predsjednik irskog Zastupničkog doma O’Donoghue je 
kazao kako se očekuje pozitivan ishod ponovljenog refe-
renduma o Lisabonskom ugovoru, kao i da odbacivanje 
Lisabonskog ugovora na prvom referendumu nije bilo 
usmjereno protiv daljnjeg proširenja Europske unije. 
Istaknuo je da Irska podržava što skoriji ulazak Hrvatske 
u Europsku uniju.

Potpredsjednik Sabora Neven Mimica je predsjednika 
irskog Zastupničkog doma izvijestio o aktivnostima Hr-

Protokolarne aktivnosti
saborskih dužnosnika

POTPREDSJEDNICI HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić 
primio veleposlanika Sjedinjenih Američkih 
Država Roberta Bradtkea u oproštajni posjet

(Zagreb, 15. srpnja 2009.) Predsjednik Sabora i američki 
veleposlanik su se suglasili da su bilateralni odnosi postigli 
znatan napredak na svim područjima. U tom je kontekstu po-
sebno istaknut ulazak Hrvatske u NATO, a dobra je suradnja 
ostvarena i u okviru Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Veleposlanik Bradtke je izrazio zadovoljstvo što SAD i 
Hrvatska dijele iste vrijednosti, u prvom redu želju za 
razvijanjem demokracije i pravne države, kao i interese, 
a tu je naglasio mir i stabilnost u svijetu.

U razgovoru dvojice dužnosnika bilo je riječi i o pristu-
panju Hrvatske Europskoj uniji. Američki je veleposlanik 
izrazio žaljenje zbog zastoja u tom procesu izazvanog 
slovenskom blokadom. Pozitivno je ocijenio suradnju 
Hrvatske s Haškim sudom (ICTY) te je izrazio uvjerenje 
da blokiranje pregovaračkih poglavlja ne pomaže re-
formskim procesima u Hrvatskoj. Podržao je Hrvatsku u 
njezinim nastojanjima da što prije ostvari punopravno 
članstvo u Europskoj uniji istaknuvši kako Sjedinjene 
Američke Države smatraju da je budućnost Hrvatske, ali 
i cijele jugoistočne Europe u Europskoj uniji.

Predsjednik Sabora Luka Bebić i kanadski 
veleposlanik Thomas David Marr

(Zagreb 30. srpnja 2009.) Sugovornici su se uvodno 
složili da je u proteklom razdoblju ostvaren izniman na-
predak u odnosima dviju zemalja. Veleposlanik Kanade 
Thomas David Marr zahvalio je predsjedniku Hrvatsko-
ga sabora Luki Bebiću na velikom osobnom angažmanu 
na unaprjeđivanju političkih, ali i gospodarskih te kultur-
nih veza Hrvatske i Kanade. U tom smislu posebno je 
izdvojen i najavljeni posjet generalne guvernerke Kanade 
Michaelle Jean Hrvatskoj u listopadu ove godine. Razgo-
varajući o bilateralnim odnosima, predsjednik Sabora 
istaknuo je mogućnost povećavanja suradnje u obrambe-
nom sektoru te gospodarsko povezivanje kanadskih i hr-
vatskih luka.

U nastavku sastanka razgovaralo se o aktualnoj politič-
koj situaciji u zemlji te o stanju u regiji. Predsjednik Sa-
bora Luka Bebić ponovio je stajalište da će Hrvatska po-
moći svim zemljama u okruženju na njihovom putu pre-
ma euroatlantskim integracijama. Također je izrazio nadu 
da će se hrvatsko-slovenski granični spor riješiti u što 
skorijoj budućnosti kako bi Hrvatska mogla završiti svoj 
proces pristupanja Europskoj uniji.

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Neven Mimica razgovarao s 
predsjednikom Zastupničkog doma irskog parlamenta
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vatskoga sabora u procesu pristupanja Europskoj uniji 
napomenuvši kako je posao prilagodbe hrvatskog zako-
nodavstva aktualnom stanju europskog zakonodavstva u 
završnoj fazi, iako u nekim područjima treba dodatno 
poraditi na implementaciji. Istodobno je upozorio da 
zbog bilateralnog pitanja granice sa Slovenijom napre-
dak, nažalost, nije uočljiv. Istaknuo je kako to pitanje ne 
bi smjelo utjecati na pretpristupne pregovore, kao i da bi 
bilateralni spor oko granice i pretpristupne pregovore 
svakako trebalo razdvojiti.

U razgovoru je upozoreno i na to da sadašnja blokada 
hrvatskih pregovora direktno utječe na prihvaćanje EU 

među hrvatskim građanima jer pada podrška članstvu Hr-
vatske u EU. Potpredsjednik Sabora Mimica je rekao kako 
je to pitanje itekako važno za referendum o priključenju 
Hrvatske Uniji, koji je potreban prema hrvatskom Ustavu.

Predsjednik irskog Zastupničkog doma O’Donoghue 
se složio da je približavanje Europske unije građanima 
od velike važnosti jer je nedovoljna informiranost bila 
jedan od uzroka neuspjeha prvog irskog referenduma. 
Istodobno je naglasio koliko je važno to što EU uvažava 
interese malih zemalja članica poput Irske zaključivši 
kako je to važna poruka i zemljama koje su u procesu 
pristupanja Uniji.

DUŽNOSNICI HRVATSKOGA SABORA

Boris Šprem primio načelnika stožera JFC 
Brunssum Jeana Pierrea Bovyja

(Zagreb, 1. srpnja 2009.) Jean Pierre Bovy izvijestio je 
predsjednika Odbora za obranu Borisa Šprema o trenu-
tačnoj fazi operacije ISAF, kao i o cjelokupnoj situaciji u 
Afganistanu. General-pukovnik Bovy uvodno je istaknuo 
da je prisutnost hrvatskih trupa u Afganistanu od nepro-
cjenjive važnosti za misiju. Hrvatski vojnici posebno se 
izdvajaju svojom stručnošću te bi mogli preuzeti i ulogu 
koordinatora za druge zemlje koje bi se željele priključiti 
ISAF-u, dodao je. Kao posebnu kvalitetu general-pukov-
nik Bovy izdvojio je intenzivnu integriranost hrvatskih 
snaga kako u vojni tako i u civilni aspekt operacije.

Sugovornici su se složili da je postignut napredak u 
Afganistanu od početka operacije ISAF, no da također 
postoji još niz poteškoća u postizanju sigurnosti i jača-
nju tijela vlasti na svim razinama. Posebno vidljiv na-
predak postignut je u području zdravstvene zaštite i do-
stupnosti obrazovanja djeci i ženama. O nastavku i 
strateškim ciljevima misije ISAF odlučivat će se krajem 
rujna i listopada ove godine, te je tom prigodom gene-
ral-pukovnik Jean Pierre Bovy izrazio želju za pokreta-
njem široke političke rasprave o nastavku i krajnjim ci-
ljevima misije.

Predsjednik Odbora za obranu Boris Šprem zahvalio je 
general-pukovniku Jeanu Pierreu Bovyju na velikom 
osobnom doprinosu za pristupanje Hrvatske NATO save-
zu. Sastanak je zaključen dogovorom o daljnjoj suradnji.

Vesna Pusić i Milorad Pupovac primili 
potpredsjednika španjolskog Senata

(Zagreb, 7. srpnja 2009.) Pusić je ukratko predstavila 
strukturu i ulogu Nacionalnog odbora, rekavši da to tijelo 
Hrvatskoga sabora ima zadaću osigurati parlamentarni 
nadzor nad ukupnim procesom pristupanja Hrvatske Eu-
ropskoj uniji, što uključuje nadzor tijeka pregovora po 

svim pregovaračkim poglavljima, kao i praćenje usklađi-
vanja zakonodavstva i njegove provedbe.

Drugi potpredsjednik Senata Kraljevine Španjolske 
Gimenez izjavio je kako njegova zemlja s maksimalnom 
pažnjom i interesom prati proces pregovora Hrvatske za 
članstvo u Uniji, posebice u svjetlu činjenice da će Špa-
njolska od Švedske preuzeti predsjedanje Europskom 
unijom. „Španjolska daje jasnu potporu vašem putu u 
Uniju i podupire vaš proces integracija. Vidimo da se 
nalazite pred određenim problemima, ali se nadamo da 
će se uskoro za njih naći rješenje”, istaknuo je Gimenez, 
dodavši da je vrlo važno da Hrvatska učini dvije stvari – 
ojača svoje gospodarstvo i stvori klimu razumijevanja s 
Europskom unijom.

Vesna Pusić u potpunosti se složila s tim stavovima, na-
glasivši da su to upravo prioriteti i strateški ciljevi Hrvat-
ske. „Bilo bi idealno kada bi Hrvatska uspjela završiti 
pregovore za vrijeme španjolskog predsjedanja”, izjavila 
je predsjednica Nacionalnog odbora i iznijela ideju da Hr-
vatska pred sam kraj pregovora dodatno prezentira svoj 
pregovarački proces za članstvo u Uniji u parlamentima 
zemalja članica EU. Gimenez smatra da bi to bio dobar 
način da se Europa još bolje upozna što sprečava Hrvatsku 
u njezinim integracijama. „Svakako je potrebno uložiti di-
plomatski napor da se prenese želja hrvatskoga naroda da 
Hrvatska postane članicom Europske unije”, rekao je.

Milorad Pupovac osvrnuo se na važnost proširenja za 
daljnju demokratizaciju i stabilnost u čitavoj regiji jugoi-
stočne Europe, napomenuvši da je u tom procesu od pre-
sudne važnosti razmjena mišljenja među parlamentarci-
ma država članica EU i onih pretendenata na članstvo.

Tonino Picula i potpredsjednik španjolskog 
Senata Juan José Lucas Giménez

(Zagreb, 7. srpnja 2009.) Nakon uvodnih pozdrava i 
upoznavanja delegacija, Giménez je bilateralne odnose 
Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske ocijenio 
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SUSRETI S VELEPOSLANICIMA

Milorad Pupovac s veleposlanikom Republike 
Austrije u Republici Hrvatskoj Janom Kickertom

(Zagreb, 2. srpnja 2009.) Središnje teme razgovora bile 
su povratak i reintegracija izbjeglica te zaključivanje rada 
Ureda OESS-a u Hrvatskoj. Milorad Pupovac izrazio je 
nezadovoljstvo velikim smanjivanjem sredstava namije-
njenih projektima za povratak izbjeglica prilikom prošlog 
rebalansa proračuna. Rekao je kako njegova stranka ra-
zumije probleme uzrokovane recesijom, no kako također 
smatra da je smanjenje sredstava za ove projekte moglo 
biti manje.

Sugovornici su se osvrnuli i na provedbu Sarajevske 
deklaracije te na strategiju zaključivanja problema po-
vratka izbjeglica. Predsjednik Odbora za međuparlamen-

tarnu suradnju Milorad Pupovac predstavio je ideju o 
osnivanju posebnog fonda putem kojeg bi se rješavala 
materijalna pitanja izbjeglica. Zatražio je pomoć država 
Europske unije, a posebno Austrije koja ima izniman 
utjecaj u regiji. Ako bi se osnovala ovakva vrsta fonda, sa 
sposobnim i stručnim vodstvom, prisutnost OESS-a u 
Hrvatskoj mogla bi biti privedena kraju, zaključio je Mi-
lorad Pupovac.

Predsjednica Nacionalnog odbora Pusić sastala se 
s indijskim veleposlanikom Singhom

(Zagreb, 2. srpnja 2009.) Veleposlanik Indije Pradeep 
Singh uvodno je predstavio područja suradnje u okviru 
kojih dvije države mogu produbiti i intenzivirati dosa-
dašnje vrlo dobre bilateralne odnose.

Direktna investicijska ulaganja Indije u Hrvatskoj, oci-
jenjena su kao vrlo važno i poticajno područje suradnje 
dviju zemalja. Sugovornici su suglasni da je povećanje 
trgovinske razmjene između Indije i Hrvatske jedan od 
najvažnijih faktora cjelokupne gospodarske suradnje. 
Razgovaralo se i o turizmu kao zajedničkoj gospodarskoj 
grani dviju zemalja, a bilo je riječi i o važnosti prezenti-
ranja hrvatskoga turizma u Indiji.

Indija je zainteresirana za posjet hrvatskih novinara 
koji se bave područjem turizma, kako bi razmijenili isku-
stva i praktične savjete, kazao je veleposlanik Pradeep 
Singh. Bilo je riječi i o suradnji na području znanosti i 
tehnologije, a veleposlanik Singh predstavio je predsjed-
nici Nacionalnog odbora Vesni Pusić i suradnju s Filo-
zofskim fakultetom u Zagrebu u okviru Katedre za indij-
sku kulturu.

vrlo dobrima. Izrazio je žaljenje zbog trenutačne situaci-
je u pregovorima Republike Hrvatske i Europske unije s 
obzirom na slovensku blokadu pregovora. U nastavku je 
naglasio da su Hrvatska i Španjolska slične zemlje i ka-
ko suradnju treba poboljšati, posebice na polju turizma i 
industrije te da postoji značajan španjolski interes za 
ulaganje u industriju Republike Hrvatske. Picula je skre-
nuo pozornost na kontinuiranu proeuropsku politiku 
svih vlada od 2000. godine do danas, napomenuvši kako 
među strankama postoji konsenzus oko glavnih strateš-
kih ciljeva – ostvarenog članstva u NATO savezu, član-
stva u Europskoj uniji i trajne stabilnosti u Jugoistočnoj 
Europi.

Picula je izrazio žaljenje zbog trenutačnog zastoja u 
pregovorima izazvanih slovenskom blokadom ističući to 
kao presedan u Europskoj uniji, budući da do sada niti 
jedna zemlja nije kočila put susjeda u europske integraci-

je. U svijetlu toga, izrazio je sumnju da će Barrosov plan 
o završetku pregovora do kraja njegova mandata biti ispu-
njen. Ipak, izrazio je nadu da će do početka španjolskog 
predsjedanja Europskom unijom pregovori biti deblokira-
ni. Giménez je izrazio spremnost Španjolske da iskoristi 
svoj utjecaj i prije početka predsjedanja Unijom. Iskazav-
ši razumijevanje prema vladinom razočaranju zbog zako-
čenih pregovora, napomenuo je da Hrvatska mora i dalje 
jačati svoj politički i gospodarski potencijal, a da je član-
stvo Hrvatske u Europskoj uniji vrlo važna točka.

Picula je istaknuo da je članstvo u Europskoj uniji cilj 
svih zemalja Jugoistočne Europe. Naglasio je kako puno-
pravno članstvo Hrvatske u Europskoj uniji treba gledati 
kao velik podstrek ostalim zemljama regije i da će Hrvat-
ska, kada postane članicom, iskoristiti sva raspoloživa 
sredstva, kako bi pomogla zemljama regije da postanu 
buduće članice europske zajednice naroda.

Milorad Pupovac i veleposlanik Republike Austrije Jan Kickert
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Vesna Pusić primila austrijskog veleposlanika 
Jana Kickerta

(Zagreb, 2. srpnja 2009.) Razgovaralo se o ulozi Nacio-
nalnog odbora, gdje je austrijski veleposlanik iznio stav o 
nužnosti pojačavanja pritiska Hrvatske na članice Europske 
unije u cilju uklanjanja blokade pristupnih pregovora. Za-
jednički je ocijenjeno da je nastavak procesa jednako važan 
za Hrvatsku i za druge zemlje regije, posebice Bosnu i Her-
cegovinu, Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Gledajući na 
kakve prepreke Hrvatska nailazi, te zemlje s pravom si po-
stavljaju pitanje kakve su njihove šanse i ima li uopće smi-
sla krenuti u čitav proces te nije li zaustavljanjem Hrvatske 
na neki način zaustavljena ideja europskog proširenja.

Vesna Pusić predstavila je ukratko glavne zadaće i ulo-
gu Nacionalnog odbora kao parlamentarnog tijela koje je 
zaduženo za nadgledanje i praćenje tijeka pregovora i to 
po svim pregovaračkim poglavljima. Predstavila je struk-
turu Nacionalnog odbora na čijem je čelu predstavnik 
opozicije te način donošenja odluka temeljem konsenzu-
sa. Istaknula je da je Nacionalni odbor upravo formiran 
kao posljedica konsenzusa svih parlamentarnih stranaka 
po pitanju hrvatskoga puta prema europskim integracija-
ma i budućnosti Hrvatske u Europskoj uniji. Nacionalni 
odbor ima stalnu komunikaciju s hrvatskim pregovarač-
kim timom, ali i s Europskom komisijom te zemljom 
predsjedateljicom EU. Također, Odbor organizira okru-
gle stolove o temama važnim za proces pristupanja Hr-
vatske Uniji, na kojima uz one koji su direktno uključeni 
u pregovore s hrvatske i europske strane, sudjeluje i 
stručna javnost. Zaključila je da Nacionalni odbor svojim 
aktivnostima ostvaruje parlamentarnu kontrolu procesa 
pregovora te da ima aktivnu ulogu u čitavom procesu.

Hrvatsko-australska međuparlamentarna 
skupina prijateljstva održala sastanak s 
australskom veleposlanicom

(Zagreb, 2. srpnja 2009.) Tema razgovora bila je izvr-
sna bilateralna suradnja Hrvatske i Australije na mnogim 
područjima te njeno dodatno jačanje kroz parlamentarnu 
diplomaciju i suradnju skupina prijateljstava hrvatskog i 
australskog parlamenta.

Ističući brojnu hrvatsku dijasporu u Australiji kao most 
suradnje dviju zemalja, voditelj skupine Ivan Bagarić 
pritom je istaknuo važnost ukidanja australskog viznog 
režima za hrvatske državljane koji i dalje predstavlja 
prepreku za daljnje jačanje bilateralnih odnosa.

Veleposlanica Australije Tracy Reid izvijestila je člano-
ve skupine kako je prijedlog za ukidanje viznog režima 
već pokrenut od strane australskih parlamentaraca te se 
skoro očekuje ishod tog prijedloga. Naglašavajući stav 
kako Australija podržava proširenje Europske unije sa 

stajališta sigurnosti i stabilnosti europskog i svjetskog 
gospodarstva, veleposlanica je izrazila podršku Hrvatskoj 
na putu u Europsku uniju i uvjerenje kako će Hrvatska 
ubrzo zauzeti zasluženo mjesto punopravne članice Unije. 
Veleposlanica Reid uručila je službeni poziv Hrvatsko-au-
stralskoj skupini prijateljstva Hrvatskoga sabora da posje-
ti Australiju i kolege u australskom parlamentu.

U zaključku sastanka Bagarić je zahvalio na pozivu 
izražavajući pritom uvjerenje kako je ovaj sastanak prvi 
u nizu mnogih zajedničkih aktivnosti u cilju jačanja od-
nosa dviju zemalja.

Potpredsjednik Sabora Mimica primio 
francuskog veleposlanika Pasquiera

(Zagreb, 13. srpnja 2009.) Veleposlanik Jérôme Pasqu-
ier upoznao je Nevena Mimicu sa svojom najvažnijom 
zadaćom, a to je pomoć Hrvatskoj na putu za Europsku 
uniju. Naglasivši da je Hrvatska do sada napravila znača-
jan dio posla, dodao je da je u ovom trenutku ključno 
nastaviti sa započetim reformama. Potpredsjednik Neven 
Mimica zahvalio je Francuskoj na iznimnom trudu u rje-
šavanju graničnog spora sa Slovenijom, posebno u perio-
du francuskog predsjedanja Europskom unijom. Velepo-
slanik je odgovorio da će francuska politika prema ovom 
pitanju i dalje ostati proaktivna. Sugovornici su se složili 
da je zastoj pregovaračkog procesa velik problem te da je 
potrebno intenzivirati napore svih uključenih snaga u 
njegovo što skorije rješavanje. U okviru ove teme dota-
knuli su se potencijalnog pada potpore građana za ulazak 
Hrvatske u EU koja je rezultat nezadovoljstva građana 
zastojem u pregovorima unatoč poduzetim reformama.

Neven Mimica upoznao je gosta s ulogom parlamenta u 
procesu pristupanja Europskoj uniji, kako u zakonodav-
nom smislu tako i kroz intenzivnu parlamentarnu diploma-
ciju. Rekao je kako postoji konsenzus svih parlamentarnih 
stranaka o ovom pitanju. Dodao je da smatra kako bi bilo 
poželjno da nova Vlada nastavi, ali i pojača suradnju svih 
parlamentarnih stranaka u okviru Saveza za Europu.

Mario Zubović primio francuskog veleposlanika 
Pasquiera

(Zagreb14. srpnja 2009.) Predsjednik Odbora za vanj-
sku politiku Hrvatskoga sabora Mario Zubović primio je 
u nastupni posjet veleposlanika Francuske Republike u 
Republici Hrvatskoj Jérômea Pasquiera.

Razgovaralo se o hrvatskom pregovaračkom procesu za 
članstvo u Europskoj uniji u svjetlu slovenske blokade i 
načina pronalaska rješenja te situacije. Mario Zubović je 
istaknuo da hrvatski vanjskopolitički prioritet i dalje ostaje 
ulazak u punopravno članstvo EU. Dodao je da je Hrvatska 
nepravedno zaustavljena na tom putu, unatoč provođenju 
svih potrebnih reformi i zadovoljavanju postavljenih krite-

HRVATSKI SABOR
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rija za članstvo. „Žao nam je da Europska unija nije našla 
snage da se čvrsto suprotstavi slovenskoj blokadi. Nije po-
šteno tražiti od Hrvatske da razgovara o granici dok je se 
drži pod blokadom. Ako Unija uistinu želi pomoći Hrvat-
skoj, onda treba inzistirati na tome da Hrvatska ima isti 
tretman i ista prava kao i druge zemlje, jer ako je Slovenija 
ušla u Europsku uniju s istim problemom, onda bi to treba-
la moći i Hrvatska”, rekao je Zubović. Upravo stoga drži 
nekorektnim zahtjev Slovenije da se rješenje graničnog pi-
tanja stavlja pred Hrvatsku kao uvjet deblokade njezinih 
pregovora za članstvo u Uniji. Slovenija time izravno zau-
stavlja put Hrvatske u Europsku uniju, izjavio je Zubović.

Francuski veleposlanik Pasquier rekao je da je Francu-
ska svjesna stanja i smatra da ono nije dobro ni za Hrvat-
sku ni za Europsku uniju, ali niti za Sloveniju. Naglasio je 
da se Europska unija temelji na načelima solidarnosti i 
suradnje, a nipošto ne na načelima dvostranih sukobljava-
nja, te će Francuska i nadalje ulagati napore kako bi se 
našlo rješenje, u prvom redu kako bi se nastavili hrvatski 
pristupni pregovori. Pasquier smatra da slovenski nacio-
nalni interes nikako ne može biti blokiranje hrvatskog 
puta u Europsku uniju te da je potrebno više izravnih kon-
takata i komunikacije između Hrvatske i Slovenije kako 
bi se prevladao problem koji nije ni u čijem interesu.

Predsjednik Odbora za međuparlamentarnu 
suradnju Milorad Pupovac s ruskim 
veleposlanikom Mihailom Konarovskim

(Zagreb, 14. srpnja 2009.) Nakon uvodnih pozdrava 
Mihail Konarovski je izrazio zadovoljstvo zbog sve boljih 
odnosa između dviju država. Gospodin Konarovski ista-
knuo je dobru suradnju parlamenata te je istodobno dodao 
da postoji prostor za još boljom suradnjom na kulturnom i 
gospodarskom planu. Sukladno tome, rekao je Konarov-
ski, u pripremi je sporazum o kulturnoj suradnji za sljede-
će dvije godine koji će se potpisati s ministrom kulture 
Božom Biškupićem. Veleposlanik je također izrazio i ve-
liko zadovoljstvo sve boljom gospodarskom suradnjom. 
U nastavku razgovora ruski je veleposlanik istaknuo važ-
nost jačanja međuparlamentarnih odnosa i suradnje. Vele-
poslanik se osvrnuo i na nedavni posjet američkog pred-
sjednika Obame Moskvi i istaknuo je da je to nova faza u 
razvoju dobrih odnosa između dviju velesila.

Gospodin Pupovac zahvalio je veleposlaniku na veli-
kom trudu te na svemu što je učinio na razvoju dvostranih 
odnosa između Ruske Federacije i Republike Hrvatske. 
Iznijevši ocjenu kako su odnosi između dviju država u 
uzlaznoj putanji, posebice posljednih godina, istaknuo je 
i potrebu i za daljnjim jačanjem bilateralnih odnosa. Pu-
povac je također istaknuo važnost jačanja suradnje na 
kulturnom i gospodarskom planu te dodao da se ulažu 
daljnji napori na unapređivanju odnosa između Hrvat-

skog sabora i ruske Dume. Ujedno je zahvalio i na pozivu 
koji je upućen saborskim zastupnicima za sudjelovanje 
na međuparlamentarnim sportskim igrama koje će se 
održati u listopadu u Moskvi. Osvrnuvši se na odnose 
među svjetskim velesilama, Pupovac je izrazio nadu da 
će se ti odnosi i dalje poboljšavati. Hrvatska, iako mala 
zemlja, dodao je, spremna je sudjelovati u razvoju dobrih 
međunarodnih odnosa kroz razgovore i posredovanje 
među svim uključenim zemljama.

Dragan Kovačević primio ruskog veleposlanika 
Mihaila Konarovskog

(Zagreb, 14. srpnja 2009.) Veleposlanik Ruske Federa-
cije Mihail Konarovski u svom se oproštajnom posjetu 
osvrnuo na cjelokupnu dosadašnju suradnju dviju zema-
lja koju je ocijenio vrlo dobrom. Međuparlamentarnu 
suradnju, a posebice suradnju Hrvatsko-ruske skupine 
prijateljstva u Hrvatskome saboru i srodne skupine u 
Dumi, istaknuo je kao izrazito važnu poveznicu dviju 
prijateljskih zemalja.

Gospodarsku suradnju sugovornici su ocijenili zadovo-
ljavajućom, a očekuje se jačanje suradnje i na drugim 
područjima. Veleposlanik Konarovski naglasio je da se 
uskoro očekuje i potpisivanje novog ugovora o kulturnoj 
suradnji s ministrom kulture Božom Biškupićem, koji će 
također biti dobar pokazatelj cjelokupnih prijateljskih 
odnosa Hrvatske i Ruske Federacije.

Predsjednik Odbora za gospodarstvo i voditelj Hrvat-
sko-ruske skupine prijateljstva Dragan Kovačević zahva-
lio je veleposlaniku Konarovskom na svom dosadašnjem 
radu i velikom doprinosu produbljivanju odnosa Rusije i 
Hrvatske. Informirao je veleposlanika i o aktualnoj poli-
tičkoj situaciji u Hrvatskoj, a osvrnuo se i na skori prijed-
log rebalansa državnog proračuna koji će uslijediti prije 
ljetne stanke, kao i na jesenski rebalans proračuna i mo-
guće modele uštede. Hrvatski sabor intenzivno radi na 
usklađivanju hrvatskoga zakonodavstva s pravnom ste-
čevinom EU unatoč trenutačnoj slovenskoj blokadi hr-
vatskih pregovora s EU, kazao je Kovačević.

Predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić s 
francuskim veleposlanikom Pasquierom

(Zagreb, 16. srpnja 2009.). Središnja tema razgovora 
bila je pristupanje Hrvatske Europskoj uniji. Velepo-
slanik Pasquier istaknuo je da Hrvatska može i dalje 
računati na potporu Francuske na tom putu. Sugovor-
nici su se složili da je u ovom trenutku za Hrvatsku 
iznimno važno nastaviti s provedbom reformi. Vesna 
Pusić dodala je kako se Hrvatska danas mora koncen-
trirati na dva najvažnija područja – oporavak gospo-
darstva i pristupanje Europskoj uniji. U tom kontekstu 
pozitivno je ocijenjen i prvi govor premijerke Jadran-
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ke Kosor u kojem je naglasila da će Hrvatska ostati na 
europskom putu.

Upoznavši gosta s radom Nacionalnog odbora, Vesna 
Pusić rekla je da je Hrvatska do danas predala pregova-
račka stajališta za 32 poglavlja dok će posljednje prego-
varačko stajalište biti gotovo već nakon ljeta.

Razgovarajući o graničnom pitanju između Hrvatske i 
Slovenije, istaknuta je potreba intenzivnijeg angažmana 
dviju uključenih strana u pronalazak strategije rješavanja 
spora. Veleposlanik Jérôme Pasquier dodao je kako su 
europski partneri spremni pomoći u tome, no da su po-
trebni i veći bilateralni napori. Sugovornici su zaključili 
kako je nužno da Hrvatska ima otvorenu jasnu perspekti-
vu članstva u EU i zbog ostalih zemalja u regiji.

Ivo Josipović primio francuskog veleposlanika 
Jérômea Pasquiera

(Zagreb, 22. srpnja 2009.) Središnje teme sastanka bile su 
trenutačna gospodarska situacija, pristupanje Hrvatske Eu-
ropskoj uniji te položaj Hrvatske u regiji. Veleposlanik Pasqu-

ier uvodno je čestitao zastupniku Josipoviću na kandidaturi za 
predsjednika Republike Hrvatske. Dodao je da Hrvatska i 
dalje može računati na snažnu potporu Francuske u procesu 
pristupanja EU. Također je, obostrano, izražena nada da će 
Lisabonski ugovor biti ratificiran u skorijoj budućnosti.

Ivo Josipović rekao je da je pristupanje Europskoj uniji 
prioritet svih parlamentarnih stranaka te da će Hrvatska 
nastaviti s provedbom započetih reformi. Kao najvažnije 
reforme zastupnik Josipović izdvojio je reformu pravosuđa 
i jačanje borbe protiv korupcije. Sugovornici su se složili 
da je, uz adekvatan i zaokružen zakonski okvir, sada nužno 
veću pozornost posvetiti provedbi postojećih zakona.

Razgovarajući o ekonomskoj situaciji istaknuto je da je 
ona teška iako su teškoće prisutne i u Europi. Potrebne su 
dodatne mjere koje bi osnažile hrvatsko gospodarstvo i 
povećale produktivnost, zaključio je Josipović. Dodao je 
da se Hrvatska mora snažnije okrenuti i susjednim ze-
mljama, kako u okviru političke suradnje kao predvodnik 
regije u procesu pristupanja euroatlantskim integracijama 
tako i kroz gospodarsku suradnju.

A.F; I.Č; S.Š.
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