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Rad saborskih tijela
ožujak 2007.

20. ožujka 2007.

-

Odbor za financije i državni proračun
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i
Europske banke za obnovu i razvoj za ”Projekt Riječke obilaznice”
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Sporazuma o financiranju između Vlade Republike
Hrvatske i Europske komisije za program pomoći
EU na području nuklearne sigurnosti u Hrvatskoj za
2005. Godinu
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Sporazuma o financiranju između Vlade Republike
Hrvatske i Europske komisije za nacionalni PHARE
program za 2006. godinu

Konačni prijedlog zakona o sigurnosti u željezničkom prometu

Odbor za pravosuđe
- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o sudskom registru
- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
izvršavanju kazne zatvora
- Imenovanje sudaca županijskih i općinskih sudova u
Republici Hrvatskoj
Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o tržištu plina

22. ožujka 2007.
Odbor za financije i državni proračun
- Interpelacija o radu Vlade na području korištenja
pretpristupnih fondova Europske unije

21. ožujka 2007.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Sporazuma o financiranju između Vlade Republike
Hrvatske i Europske komisije za program pomoći
EU na području nuklearne sigurnosti u Hrvatskoj za
2oo5. godinu
- Odbor za europske integracije
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Međunarodne konvencije o suzbijanju djela nuklearnog terorizma
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o hrani
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o veterinarstvu
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o tržištu plina
- Konačni prijedlog zakona o sigurnosti u željezničkom prometu
- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o sudskom registru
Odbor za pomorstvo, promet i veze
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i
Europske banke za obnovu i razvoj za ”Projekt Riječke obilaznice”

27. ožujka 2007.
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
- Prijedlog zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom
- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2oo6. godinu

28. ožujka 2007.
Odbor za europske integracije
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka na određene opasne kemikalije i pesticide u
međunarodnoj trgovini
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se
temelje na uvjetovanom pristupu i usluga koje pružaju uvjetovan pristup
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom
onečišćenju zraka iz 1979. godine
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
protokola o postojanim organskim onečišćujućim tva-
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rima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom
onečišćenju zraka iz 1979. godine
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o zračnom prometu
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se
temelje na uvjetovanom pristupu i usluga koje pružaju uvjetovan pristup
- Prijedlog i Konačni prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice
- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2006. godinu
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
- Nastupni posjet izaslanstva Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u
međunarodnoj trgovini

29. ožujka 2007.
Odbor za pomorstvo, promet i veze
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o zračnom prometu

Odbor za financije i državni proračun
- Predstavka Hrvatske odvjetničke komore, na poticaj Odvjetničkog društva ”Bogdanović” u svezi s
tekstom objavljenim 6. listopada 2006.na službenim
internet stranicama Hanfe
Odbor za useljeništvo
- Radni sastanak
Odbor za turizam
- Problematika i neka otvorena pitanja PDV-a u poslovanju putničkih agencija
- Problematika brodova za kružna putovanja i neriješena pitanja ronilačkog turizma
- Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
sustavu državne uprave
- Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih
snaga Republike Hrvatske u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda
- Donošenje zaključka o pokretanju postupka za izbor
suca Ustavnog suda Republike Hrvatske
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
- Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979.
godine
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Protokola o postojanim organskim onečišćujućim
tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine
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Prikaz rasprave
PRIKAZ RADA:
- 25. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA ODRŽANE 21, 22, 23, 28, 29. I 30. OŽUJKA TE 18, 19,
20, 25, 26. I 27. TRAVNJA 2007.

Utvrđivanje dnevnog reda
Predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks otvorio je 25.
sjednicu pozdravivši sve zastupnike, premijera i predstavnike Vlade
RH. Konstatirao je da je usvojen
zapisnik sa 24. sjednice, nakon
čega se pristupilo utvrđivanju
dnevnog reda 25. sjednice. Predsjednik Hrvatskog sabora napomenuo je da je u Konačni prijedlog
dnevnog reda uvrstio šest novih
točaka. Pod točkama od 6. do 15.,
pod točkama od 19. do 21. te pod
točkama od 26. do 28. navedeni su
zakoni za koje se predlaže donošenje po hitnom postupku. Prijedlozi
zakona navedeni pod točkama 11,
12, 13, 14, 15, 26, 27. i 28. nose
oznaku P.Z.E., te se o primjeni hitnog postupka sukladno članku 161.
Poslovnika ne glasuje, napomenuo
je predsjednik Šeks.
Predsjednik Hrvatskog sabora upitao je ima li netko primjedbi na primjenu hitnog postupka kod ostalih
predloženih zakona.
Zastupnik Pero Kovačević (HSP)
iznio je prigovor, u ime Kluba zastupnika HSP-a, da Prijedlog zakona o
Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama ide po
hitnom postupku, iz razloga što je
zakon čisto deklaratoran i ne rješava problematiku na koju se odnosi,

a koja zahtijeva adekvatnije zakonske okvire.
Zastupnik Božidar Pankretić (HSS), u ime Kluba zastupnika
HSS-a, također je iznio prigovor o
primjeni hitnog postupka na Prijedlog zakona o studentskom zboru.
Pristupilo se glasovanju. Zastupnici su većinom glasova prihvatili primjenu hitnog postupka kod donošenja Zakona o potvrđivanju Ugovora
između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju, Zakona o potvrđivanju ugovora
o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i
razvoj za ‘’Projekt Riječka obilaznica’’, Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade
RH i Europske komisije za program
pomoći Europske unije na području
nuklearne sigurnosti, Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju
između Vlade RH i Europske komisije za nacionalni PHARE program
za 2006. godinu, Zakon o potvrđivanju dopunskog protokola Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza ‘49. o dodatnom raspoznavanju
(Protokol III), Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o humanitarnom
razminiranju, te Zakon o Studentskom zboru i drugim studentskim
organizacijama.
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Predsjednik Hrvatskog sabora
Vladimir Šeks obavijestio zastupnike da je zaprimio prigovor na
dnevni red od Kluba zastupnika
HNS-a, koji traže da se u dnevni red
uvrsti, sukladno članku 6. Zakona o
državnim robnim zalihama, Izvješće Vlade o stanju u robnim zalihama. Od Vlade je zatraženo navedeno Izvješće, te će se ono uvrstiti u
prijedlog dnevnog reda kada bude
dostavljeno Hrvatskom saboru.
Dodao je da se sukladno članku
203. stavku 5. Poslovnika, prigovor
sada može dati samo na one točke
koje nije sadržavao prijedlog dnevnog reda upućen uz poziv za sjednicu. Uvrštene su točke: Prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, Prijedlog zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom i
Prijedlog godišnjeg izvješća o spremnosti obrambenog sustava provođenja kadrovske politike i ukupnom
stanju u Oružanim snagama RH s
Izvješćem o stanju obrambenih priprema u RH.
Kako nije bilo prigovora, predsjednik Hrvatskog sabora objavio je
da je utvrđen dnevni red onako kako
je predložen u Konačnom prijedlogu
dnevnog reda s utvrđenim izmjenama, kako slijedi:
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Dnevni red
- Prijedlog zakona o sustavu informacijske sigurnosti
- Prijedlog zakona o muzejima
Ivana Meštrovića
- Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o suzbijanju
zloporabe opojnih droga - predlagatelj Klub zastupnika
HSP-a
- Prijedlog zakona o dopunama
Obiteljskog zakona predlagatelj Klub zastupnika
HSS-a
- Prijedlog zaključka za dopunu
Odluke o načinu prodaje, cijeni, vremenu i uvjetima prodaje dionica INA - industrija nafte
d.d. javnom ponudom i posebnim
pogodnostima prodaje hrvatskim
građanima - predlagatelj Klub
zastupnika HNS-a
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i
Republike Turske o socijalnom
osiguranju
- Prijedlog zakona o potvrđivanju
Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke
za obnovu i razvoj za ”Projekt
Riječke obilaznice”
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade
Republike Hrvatske i Europske
komisije za program pomoći EU
na području nuklearne sigurnosti u Hrvatskoj za 2005. godinu
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade
Republike Hrvatske i Europske
komisije za nacionalni PHARE
program za 2006. godinu
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju dopunskog protokola Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949.
o dodatnom znaku raspoznavanja (protokol III.)

- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o suzbijanju
djela nuklearnog terorizma
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o hrani
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o veterinarstvu
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla
- Prijedlog zakona o tržištu plina
- Konačni prijedlog zakona o sigurnosti u željezničkom prometu
- Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona
o sudskom registru
- Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o izvršavanju
kazne zatvora
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o humanitarnom razminiranju
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o Studentskom zboru i
drugim studentskim organizacijama
- Prijedlog odluke o proglašenju
”Nacionalnog dana borbe protiv
raka dojke”
- Prijedlozi odluka o razrješenju
dijela dosadašnjih i o imenovanju dijela novih članova Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje
- Prijedlozi odluka o razrješenju
dosadašnje predsjednice i dijela članova i o imenovanju novog
predsjednika i dijela članova
Nacionalnog vijeća za znanost
- Izvješće o provedbi Zakona o
pravu na pristup informacijama
za 2006. godinu
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku
prethodnog pristanka za određeBROJ
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ne opasne kemikalije i pesticide u
međunarodnoj trgovini
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Europske
konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu i usluga koje pružaju uvjetovan pristup
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona izmjenama i dopunama
Zakona o nadzoru državne granice
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o društveno
poticanoj stanogradnji
Prijedlog zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom
Prijedlog godišnjeg izvješća o
spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim
snagama Republike Hrvatske, s
izvješćem o stanju obrambenih
priprema u Republici Hrvatskoj
Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona
o radu - predlagateljica zastupnica Đurđa Adlešić
Interpelacija o radu Vlade na
području korištenja pretpristupnih fondova Europske unije predlagatelji 21 zastupnik
Prijedlog zaključka kojim se
Vlada Republike Hrvatske obvezuje na podnošenje detaljnog
izvješća o stanju sigurnosti prometa u Republici Hrvatskoj s
naglaskom na provođenje nacionalnog programa sigurnosti
cestovnog prometa za 2005. i
2006. godinu - predlagatelj Klub
zastupnika HSS-a
Prijedlog zakona o pravobranitelju za umirovljenike i starije
osobe - predlagatelj Klub zastupnika HSU-a,
Prijedlog zakona o jednokratnom
godišnjem dodatku na mirovinu božićnici - predlagatelj zastupnik
Silvano Hrelja
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- Prijedlog zaključka Hrvatskoga sabora o inicijativi Republike
Hrvatske za proglašenje Jadranskog mora za posebno osjetljivo
morsko područje - predlagatelj
Klub zastupnika HSP
- Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o pravima i
dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru - predlagatelj zastupnik Dragutin Lesar
- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor
- predlagatelj Klub zastupnika
HSP-a
- Siromaštvo u Republici Hrvatskoj
i strategija njegova smanjenja u
razdoblju 2008-2012. - predlagatelj zastupnik Slaven Letica
- Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o sigurnosti
prometa na cestama - predlagatelj Klub zastupnika IDS-a
- Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o sigurnosti
prometa na cestama - predlagatelj Klub zastupnika HSU-a
- Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o sigurnosti
prometa na cestama - predlagatelj zastupnik Željko Pavlic
- Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o sigurnosti
prometa na cestama - predlagatelj Klub zastupnika HSS-a
- Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o sigurnosti
prometa na cestama - predlagatelj Klub zastupnika HSS-a
- Prijedlog zakona o izmjenama
Zakona o sigurnosti prometa na
cestama - predlagatelj zastupnik
Ivan Kolar
- Izbori, imenovanja i razrješenja

Dopuna dnevnog reda 28.
ožujka 2007.
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Protokola
o teškim metalima uz Konvenciju
o dalekosežnom prekograničnom

-

-

-

-

-

-

-

onečišćenju zraka iz 1979. godine
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju protokola postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz konvenciju
o dalekosežnom prekograničnom
onečišćenju zraka iz 1979. godine
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o znanstvenoj djelatnosti
i visokom obrazovanju
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona izmjenama i dopunama
Zakona o zračnom prometu
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o obrani
Prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o službi u
Oružanim snagama Republike
Hrvatske
Prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o sustavu
državne uprave
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o audiovizualnim djelatnostima
Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o stažu osiguranja s
povećanim trajanjem
Prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i
isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje
Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike
Hrvatske u mirovnim misijama
Ujedinjenih naroda
Izvješće o korištenju pretpristupnih fondova Europske unije
Izvješće o provedbi Zakona o
pravima Hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za razdoblje od 1.
siječnja 2006. do 31. prosinca
2006. godine
Izvješće o poduzetim mjerama u
vezi s onečišćenjem zraka iz Rafinerije Sisak u razdoblju od 2004.
do veljače 2007.
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Dopuna dnevnog reda 18.
travnja 2007.
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o umirovljeničkom
fondu
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Europske
konvencije za zaštitu audiovizualne baštine
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Kyotskog
protokola uz okvirnu konvenciju
Ujedinjenih naroda o promjeni
klime
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Okvirne
konvencije o vrijednosti kulturne
baštine za društvo
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike
Hrvatske i Europske investicijske
banke za ”Projekt obnove cesta
II”,
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti između Vlade
Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o provedbi
vojnih vježbi i obuke i pružanju
potpore države domaćina
- Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona
o lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ samoupravi
- Konačni prijedlog zakona o dopuni zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
i područne /regionalne/ samouprave
- Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o elektroničkim medijima
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o područjima i sjedištima
sudova
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o područjima i sjedištima
prekršajnih sudova
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- Prijedlog zakona o prekršajima
- Konačni prijedlog zakona o
volonterstvu
- Prijedlog odluke o Vijeću za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija
- Prijedlozi odluka o razrješenju
dijela dosadašnjih i o imenovanju dijela novih članova Vijeća
za elektroničke medije

Dopuna dnevnog reda 20.
travnja 2007.
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Ugovora
o izmjeni i dopuni i pristupanju
srednjoeuropskom Ugovoru o
slobodnoj trgovini
- Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2006.
- Izvješće o radu pravobranitelja
za djecu za 2006.

- Izvješće o radu pravobraniteljice za
ravnopravnost spolova za 2006.
- Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za telekomunikacije
i o stanju i ostvarivanju načela i
ciljeva regulacije telekomunikacijskog tržišta u Republici Hrvatskoj za 2006. godinu
- Programsko i financijsko izvješće
Hrvatskog olimpijskog odbora za
2006. godinu
A. F.

Aktualno prijepodne
I na početku 25. sjednice, kako
to propisuje saborski Poslovnik,
zastupnici su postavljali Vladi
usmena pitanja i dobivali usmene
odgovore. Većina od četrdesetak
pitanja bila je iz područja gospodarstva, poljoprivrede, prava branitelja, zaštite okoliša, sigurnosti,
poreznog sustava, obrazovanja,
zaštite invalida. Najzaposleniji je
bio, i ovaj put, premijer dr.sc. Ivo
Sanader.

Preustroj ”Viktora Lenca”;
popis branitelja
Ivan Vučić (HDZ) upitao je resornog ministra zašto je ova Vlada
okončala stečajni postupak nad
brodogradilištem ”Viktor Lenac”
(pokrenula ga je bivša Vlada krajem
2003. godine) temeljem programa
preustroja, koji su ponudili domaći
ulagači?

Politika ove Vlade nije slanje
poduzeća u stečaj, nego stvaranje
uvjeta da tvrtke i kompanije u Hrvatskoj mogu normalno poslovati, izjavio je Branko Vukelić, ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva.
Kako reče, spomenuto brodogradilište poslovalo je pozitivno sve do
2002. godine, ”kada su kola krenula nizbrdo”, da bi deset dana nakon
parlamentarnih izbora 2003. otišlo u
stečaj, s dugom većim od milijardu
kuna. Dio tog duga (500 mln. kuna)
odnosio se na državna potraživanja, a 300 mln. kuna na potraživanja Ministarstva financija, po osnovi izdanih jamstava, te neplaćenih
poreza i doprinosa. Početkom 2004.
započela je bitka za opstanak ”Viktora Lenca”, na čemu je bio angažiran
cijeli tim Vlade, uz resorna ministarstva i zaposlenike. Vlada je stala iza
te tvrtke prije svega zato jer se radi
o brodogradilištu s dugom tradiciBROJ
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jom (110 godina), koje ima stručnu
radnu snagu i tržište (obavlja i poslove remonta i preinake brodova te
izgradnje of shore platformi, koji bi
se inače morali obavljati u inozemstvu). Da bi se spriječila rasprodaja imovine ”Lenca” radi namirenja
stranih vjerovnika, Vlada je, zajedno
s ”brodogradilištem Uljanik,” otkupila ta potraživanja, uz punu potporu
sindikata zaposlenika. Zahvaljujući
programu preustroja i potpori domaćih kompanija, - Tankerske plovidbe iz Zadra i ”Uljanika” - koje su
ušle u Brodogradilište kao vlasnici,
”Viktor Lenac” je izašao iz stečaja i danas ima perspektivu. Naime,
novi vlasnici su se na zahtjev Vlade
obvezali da će narednih pet godina
zadržati sve radnike i uložiti u tehnologiju, tako da to brodogradilište
može nastaviti s radom.
Zastupnik je bio zadovoljan odgovorom.
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Željko Kurtov (HNS) je upitao
premijera kada će na internetu biti
objavljen popis hrvatskih branitelja,
kako bi građani mogli vidjeti koji
su uljezi na njemu. Naime, branitelje frustrira podatak da ih ima oko
500 tisuća, zbog čega se ”dio kolača
koji bi trebalo podijeliti” smanjuje
na mrvice.
Taj ćemo popis objaviti onda kad
se s vašim zahtjevom slože sve braniteljske udruge (većina ih se protivi
tome) uzvratio je dr. Sanader. Ako
su neki predsjednici udruga kupljeni, to ne znači da zastupaju interese
branitelja, komentirao je zastupnik i
zatražio precizan pismeni odgovor.

Korupcija u cestogradnji
Ivica Pančić (SDP) je upozorio na jedan od gorućih problema u
Hrvatskoj, korupciju, koja je, kako
reče, prisutna u svim segmentima
društva, ali je posebno opasna u
vrhovima državne vlasti. Primjerice,
javna je tajna da se veliki poslovi
koje naručuje država nerijetko dobivaju mimo natječaja, ili na fingiranim natječajima. Eklatantan je primjer - kaže - izgradnja državne ceste
Gaženica - čvor Zadar 2. Ne samo
da je ta cesta naknadno uvrštena u
plan izgradnje, nego je njena cijena
s planiranih 250 mln. kuna narasla
na 450 mln. kuna, upravo preko fingiranih natječaja. To znači da je 26
mln. eura netko stavio u džep (očito
je riječ o mafiji u cestogradnji). Što
Vlada kani poduzeti s tim u svezi,
zanimalo je zastupnika.
Premijer Sanader je najavio da
će Vlada ispitati njegove navode i
dostaviti mu pisani odgovor. Napomenuo je da će, zajedno s resornim
ministarstvima, poraditi na tome da
u sektoru javnih nabava sve bude
transparentno, kako ne bi bilo malverzacija, kao za vrijeme prošle
Vlade (u pripremi je novi Zakon o
javnoj nabavi koji se usuglašava sa
zakonodavstvom EU).
Ako je ikada bilo malverzacija,
onda ih ima danas, o čemu svjedoči

i ova korupcijska afera, primijetio je
zastupnik Pančić te zatražio detaljan
pisani odgovor u kojem će biti navedeno gdje su i kada objavljeni javni
natječaji za izbor izvođača.

Zbrinjavanje pripadnika
HVO-a
Zastupničko pitanje dr.sc. Šemse
Tankovića (SDA Hrvatske; zas.
albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nac.
manjine) odnosilo se na primjenu
sporazuma koji je Hrvatska potpisala sa susjednom Bosnom i Hercegovinom, o zbrinjavanju stradalnika
rata u B i H, pripadnika Hrvatskog
vijeća obrane. Kako reče, dobio je
dvadesetak dopisa u kojima pripadnici HVO-a bošnjačke nacionalnosti
tvrde da su tim sporazumom diskriminirani. Zanimalo ga je što namjerava poduzeti resorno Ministarstvo
da se taj problem riješi.
Ministrica obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, opovrgnula je te
optužbe, naglasivši da njeno Ministarstvo dosljedno provodi Sporazum o kojem je riječ, bez obzira na
nacionalnost osoba na koje se odnosi (pripadnici HVO-a, ratni vojni
invalidi i obitelji poginulih, zatočenih i nestalih). Da bi korisnik temeljem toga ostvario određena prava,
treba samo ispunjavati uvjete koje
su prihvatile obje države koje su
ratificirale Sporazum. Obećala je da
će ispitati slučajeve na koje je upozorio zastupnik i osobno odgovoriti
na njegov upit.
Zastupnik nije bio zadovoljan njenim odgovorom.

Poticanje zapošljavanja i
ravnomjernijeg regionalnog
razvoja
Potaknuta velikim brojem nezaposlenih u Požeško-slavonskoj županiji
Marija Bajt (HDZ) je upitala resornog ministra: ”Kakve mjere Vlada
BROJ
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predviđa novim Zakonom o poticanju ulaganja, kao pomoć gospodarstvu za otvaranje novih radnih mjesta, odnosno za ravnomjerniji regionalni razvoj Hrvatske, s posebnim
naglaskom na Slavoniju i Baranju?
Po riječima Branka Vukelića,
ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, ujednačavanje gospodarskog razvoja u svim dijelovima
Hrvatske jedan je od temeljnih ciljeva programa hrvatske Vlade. Stoga
novi Zakon o poticanju ulaganja
predviđa veće stimulacije investitorima koji ulažu u krajeve s većom
stopom nezaposlenosti. Primjerice,
za otvaranje novog radnog mjesta u
županiji gdje je evidentirana nezaposlenost do 10 posto, investitor ima
pravo na poticaj od tisuću i pol eura.
Ako se nezaposlenost kreće između 10 i 20 posto, ta naknada iznosi
2 tisuće eura, a u sredinama s najvećom nezaposlenošću (više od 20
posto), 3 tisuće eura. U takvim sredinama (ovdje spadaju praktično sve
slavonske županije) investitor može
ostvariti i do milijun i pol eura bespovratnih potpora, ako je riječ o
velikom projektu (npr., gradnji nove
tvornice s više od 100 radnih mjesta, ili investiciji ”teškoj” više od 15
mln. eura. Vlada je i nizom drugih
zakona uvažila specifičnosti, odnosno stupanj razvijenosti pojedinih
županija. Kroz programe poticanja malog i srednjeg poduzetništva
uspjela je u protekle tri godine uravnotežiti poduzetničke aktivnosti u
svim dijelovima Hrvatske, tako da
su slavonske županije u tom pogledu već dostigle razvijene krajeve.
Dakako, to još uvijek nije dovoljno,
ali ulaganjem u izgradnju poduzetničkih zona, cestovne infrastrukture
i dr. uspjeli smo stvoriti preduvjete
za brži gospodarski razvoj tih županija.

Kazniti odgovorne za ekološki
incident u Karlovcu
Hoćete li inzistirati na ostavkama
odgovornih za propuste u Karlovač-
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koj pivovari, koji su nedavno doveli
do ekološkog incidenta, te pokrenuti
postupke protiv svih koji nisu reagirali na vrijeme i sukladno pravilima
struke (od bolnice, policije do nadležnih inspektorata), upitala je premijera Milanka Opačić (SDP).
Na početku svog odgovora dr.
Sanader je izrazio sućut obitelji tragično preminulog gospodina Martinovića. Napomenuo je da pravosudni organi obavljaju istragu tog slučaja, te da će Vlada utvrditi odgovornost za propuste i moguće konzekvence, kao i sankcije za one koji
nisu odradili svoj posao profesionalno. Ujedno je informirao zastupnike da su Inspekcija zaštite okoliša
i Građevinska inspekcija zabranile
Pivovari provođenje fermentacije iz
koje se oslobađa CO2, dok ne pusti
u pogon rekonstruirano postrojenje
za rekuperaciju. Ne ishodi li uporabnu dozvolu za to postrojenje u probnom roku od sedam dana, neće moći
nastaviti s radom.
Zastupnica Opačić izrazila je očekivanje da će Vlada inzistirati na
ostavkama odgovornih, kako bi se
velike tvrtke natjeralo da, uz brigu
za profit, jednako tako brinu i za
zaštitu okoliša.

Preopterećenost zatvora
Velimir Pleša (HDZ) pitao je koje
se konkretne aktivnosti poduzimaju
u vezi s prenapučenošću zatvora i
kaznionica, o čemu govori i povećanje broja zatvorenika od 2001. za
gotovo 1500. Zanimala ga je i informatizacija zatvorskog sustava.
Izvršavanje zatvorske kazne u RH
regulirano je zakonima prilagođenim europskim standardima, a po
broju zatvorenika još uvijek smo
u donjem dijelu ljestvice u odnosu
na tranzicijske i europske zemlje,
odgovorila je ministrica pravosuđa
Ana Lovrin. Višestruko su povećana sredstva iz državnog proračuna za izgradnju kapitalnih objekata zatvorskog sustava (10 milijuna kuna za proširenje kaznionice u

Glini) a po programu javno-privatnog partnerstva planira se slično u
Zagrebu i Šibeniku. Postupno se
uvodi informacijski sustav u svih 14
kaznionica i sedam zatvora.
Josipa Đukića (HDZ) zanimalo
je kada se očekuju prve aktivnosti
za poticanje izvoza. Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva Branko Vukelić odgovorio je da je pokrenut projekt hrvatske izvozne ofenzive kao nastavak napora ove Vlade
da ojača izvoz i naše proizvođače.
U posljednje dvije godine pokrivenost uvoza izvozom povećana je za
šest posto i iznosi 49 posto, i, među
ostalim, kreće i projekt ”želim izvoziti”.
Dr.sc. Slaven Letica (nezavisni)
pitao je predsjednika Vlade kada
će biti gotov materijal za zaključnu
raspravu o reviziji pretvorbe i privatizacije (zastupnik je to pismom
zatražio od predsjednika Sabora, a
zahtjev je upućen Vladi). Samo na
sanaciji banaka izgubili smo više od
50-tak milijardi eura, rekao je. Predsjednik Vlade RH dr.sc. Ivo Sanader odgovorio je da reviziju pretvorbe i privatizacije radi Ured državne
revizije, a ne Vlada koja nema ništa
protiv te rasprave. Zastupnik je
zatražio pisani odgovor.
Mr.sc. Marin Jurjević (SDP) pitao
je hoće li itko u splitskoj Policijskoj upravi odgovarati za ponašanje
u aferi ”Brodosplit” jer je očito da
su čelni ljudi opstruirali istragu; je li
bilo političkog pritiska na njih i smatra li se ministar unutarnjih poslova
za to odgovornim. Ministar unutarnjih poslova Ivica Kirin odgovorio
je da bi prihvatio i osobnu odgovornost da policija nije odradila svoj
posao no od prvog dana u tom poslu
sudjeluje vrh Ravnateljstva i nadzor nad kriminalističkom obradom
te afere vođen je iz vrha Ministarstva unutarnjih poslova i nije bilo
mogućnosti da se nešto opstruira.
No ovih dana nakon završetka svih
istraga odlučivat će se o posljedicama za pojedince ako se to dokaže, a
Ministarstvo će razmotriti i rad ostaBROJ
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lih policijskih uprava i vidjeti je li
došlo negdje do propusta i o tome
će obavijestiti javnost. Zastupnik
je odgovorio da više neće tolerirati šaljive odgovore (tako je nazvao
odgovor predsjednika Vlade) a da je
istina u Policijskoj upravi Split to da
se više bavi politikom nego svojim
poslom.
Krunoslava Markovinovića
(HDZ) zanimalo je hoće li proces suradnje u jugoistočnoj Europi našim gospodarstvenicima donijeti sigurnost u poslovanju s tim
zemljama. Hoće li taj proces dobro
doći pesimistima da kažu da se opet
očekuje neka balkanska asocijacija. Ministrica vanjskih poslova i
europskih integracija mr.sc. Kolinda Grabar-Kitarović odgovorila je da nema govora o nekakvom
stvaranju balkanske federacije. Proces suradnje jugoistočne Europe,
SEECP, okuplja deset država članica, usmjeren je na politički dijalog, daljnje poticanje mira i stabilnosti i daje snažnu potporu daljnjem
razvoju euroatlantskih perspektiva
svih država iz područja jugoistočne Europe a Hrvatska je trenutno
predsjedatelj tog procesa - navela je,
među ostalim, ministrica.

Stanarsko pravo - nejednako
Silvano Hrelja (HSU) pitao je
kad će Vlada uputiti u proceduru
izmjene postojeće diskriminacijske
zakonske regulative o stanarskom
pravu i time konačno riješiti to pitanje u skladu s Ustavom RH i međunarodnim ugovorima. Naime, od
1991. do 1996. godine za neke nosioce stanarskog prava na stanovima
koji su nominalno bili privatno vlasništvo, ono se pretvorilo u potpuno vlasništvo i na kraju tog procesa
dobili smo nejednake građane, većina su postali vlasnici stana, a manji
dio nije dobio pravo povoljnog otkupa i ukinuto im je stečeno stanarsko
pravo, znači dvostruko su diskriminirani, objasnio je. Predsjednik
Vlade RH dr.sc. Ivo Sanader odgo-
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vorio je da kategorija nominalnih
vlasnika ne postoji nigdje u demokratskom svijetu; postoje vlasnici i
nevlasnici, i tu je ključ problema.
Ima simpatije prema ljudima koji su
zaštićeni najmoprimci (traže pravo
otkupa stanova) no i Europski sud u
Strasbourgu je donio odluke da se ne
može povrijediti pravo vlasnika stanova nepravedno oduzetih za vrijeme komunističke diktature. Imamo
dvije suprotstavljene i suprotne
pozicije i ova Vlada, a i prethodne,
traži najbolje moguće rješenje, nažalost, nema rješenja koje može potpuno zadovoljiti obje strane. Zastupnik Hrelja je odgovorio da ako smo
pravna i socijalna država ne možemo dopustiti da se dvije kategorije
građana sukobljavaju.

Porezni broj
Mr.sc. Vlado Jelkovac (HDZ)
zatražio je pojašnjenje u vezi s uvođenjem poreznog broja. Ministar
financija Ivan Šuker objasnio je
da je zakon o uvođenju poreznog
broja (nije čak ni bitno kako će se
zvati) praktički napravljen, a osnovni razlog za to je što u ovom trenutku nema zajedničkog identifikacijskog znaka na temelju kojeg bi sve
državne institucije mogle povezati
razne promjene imovine, transakcije itd. Broj će imati jedanaest znamenaka, imat će ga fizičke i pravne osobe, a pravo na njega stječe se
rođenjem. To je jedan od najdjelotvornijih instrumenata za borbu protiv korupcije i mita, a uvest će se
reda i u davanje socijalnih naknada
i olakšica.

Jedinstvena cijena knjige
Jagoda Majska-Martinčević
(HDZ) upitala je ministra kulture
što je svrha Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige potpisanog između resornih ministarstava i Zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske
te kakvi će se rezultati dobiti uvođenjem jedinstvene cijene knjige.

Ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić odgovorio je da je jedinstvena
ili fiksna cijena knjige, otisnuta na
zadnjoj korici knjige, na neki način
standardna cijena godinu dana. U
Sporazumu su navedene i neke
iznimke - cijene knjiga se mogu sniziti 20% na sajmovima, a u klupskoj ili pretplatničkoj prodaji 10%.
Uvođenjem jedinstvene cijene knjige očekuje se stabilizacija na tržištu
knjige, veća konkurentnost knjižarske mreže, i dostupnost knjige korisniku te sniženje prosječne cijene
knjige u jednom duljem procesu.
Zastupnica Majska-Martinčević rekla je kako pretpostavlja da
će uvođenje jedinstvene cijene knjige značiti uvođenje reda u ovom
segmentu kulture jer je izdavaštvo
jednako osjetljivo područje djelovanja za izdavače i kupce knjige.

Nema zastoja u pregovorima sa
EU
Od samog početka osamostaljenja
Hrvatske naš je strateški cilj ulazak
u europske integracije u EU, primijetila je Lucija Čikeš (HDZ). Upravo zbog toga pomno se prate sva
izvješća Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje koje provodi monitoring
odnosa Hrvatske i EU-a. S tim u vezi
postavila je pitanje ministrici vanjskih poslova i europskih integracija interesirajući se koliko su ozbiljne kritike koje dolaze od EU-a na
nedovoljan napredak u ispunjavanju
određenih političkih pitanja, kako će
Vlada RH odgovoriti, i može li se to
odraziti na brzinu tijeka pregovora?
U Izvješću za 2006. Europska je
unija pohvalila napredak postignut
u području poduzetih reformi u
Hrvatskoj, posebno glede ispunjavanja političkih kriterija, odgovorila
je ministrica Kolinda Grabar-Kitarović. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje potvrdilo je da Hrvatska nastavlja ispunjavati Kopenhaške političke kriterije, te ukazalo
na potrebu ulaganja daljnjih napora u provedbi reforme u pravosuđu.
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Pozdravljen je općeniti napredak
postignut u povratku izbjeglica, imovine i manjinskih prava, a Hrvatsku
se potiče na daljnju implementaciju
jačanja Ustavnog zakona o pravima
nacionalnih manjina. Potvrđen je
individualni pristup ulaska u Uniju,
te da će brzina pristupnih pregovora ovisiti o rezultatima reformi. U
sveopćoj raspravi o daljnjem proširenju EU, Hrvatska se promatra kao
buduća 28. članica Unije, a taj pozitivan moment svako moramo iskoristiti. U daljnjem tijeku pregovaranja naš je cilj otvoriti u 2007. što je
moguće veći broj poglavlja, pojedina zatvoriti, a u 2008. usmjeriti se
na ispunjavanje mjerila za zatvaranje poglavlja.
Zastupnica Čikeš je, među ostalim, rekla kako ne sumnja da će
ministrica osobno i hrvatska Vlada
uspješno privesti kraju ove pregovore.

Svinjska kuga
Ivan Kolar (HSS) pozvao se na
gotovo dvije godine staru brzopleto donesenu odluku resornog ministarstva o prestanku cijepljenja svinja protiv svinjske kuge te ustvrdio
da je umjesto najavljene uštede od
90 ili čak milijun kuna ostvarena
direktna šteta koja se po nekim procjenama mjeri desecima milijuna
kuna. Kolar tvrdi da je šteta daleko
veća jer su svinjskom kugom zahvaćena gospodarstva ili farme potpuno izgubljene za svinjogojsku proizvodnju. Upitao je stoga ministra
poljoprivrede, šumarstva i vodnog
gospodarstva je li u službi uvoznog
lobija koji ostvaruje enormnu dobit
uvozom nekvalitetnog i nezdravog
mesa za prerađevine ili bi trebao biti
u službi hrvatskog seljaka kojem će
omogućiti razvoj stvaranjem uvjeta
za proizvodnju i plasman njegovih
roba.
‘’Nisam predstavnik nikakvog
uvozničkog lobija nego samo ministar koji želi stvoriti što optimalnije uvjete za razvoj poljoprivrede u
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Hrvatskoj, i u tom kontekstu već se
polučuju određeni rezultati’’, odgovorio je Petar Čobanković. Glede
svinjske kuge rekao je da je situacija ozbiljna, ali nije alarmantna te
da će se normalizirati, ali je problem što se svinjska kuga proširila
na šire područje. Zbog toga su donesene određene mjere, i one se provode (zabrana prometovanja svinja na
sajmovima do 8. travnja), a nakon
toga rješavat će se pitanje viškova
na način kako se to i dosad rješavalo u pojedinim segmentima proizvodnje.
‘’Ako ovaj ministar namjerava
uništiti svinjsku kugu tako da uništi
svu svinjsku populaciju, to će stvarno biti razlog da mu se podigne spomenik’’, komentirao je zastupnik
Kolar.

Prilagodba šengenskom režimu
granične sigurnosti
Zastupnik Tomislav Čuljak
(HDZ) svoje pitanje uputio je ministru unutarnjih poslova, a odnosilo se
na prilagodbu MUP-a šengenskom
režimu granične sigurnosti i standardima koji vrijede u EU-u. Interesiralo ga je što je dosad učinjeno na
izgradnji naše granične sigurnosti i
prilagodbi europskim standardima,
te kako se ostvaruje Akcijski plan
za integrirano upravljanje granicom,
koje je krajem prošle godine usvojila Vlada RH?
Ministar Ivica Kirin rekao je da
je početkom 2006. provedena dubinska analiza usklađenosti hrvatskog
zakonodavstva i njegove implementacije na području: azila, migracije,
viza, vanjskih granica, organiziranog kriminala, suzbijanja trgovine
drogama i ljudima, terorizma, pravosudne suradnje u građanskim kaznenim stvarima, policijske i carinske
suradnje te su usvojene mjere koje
je potrebno poduzeti unutar MUP-a
i ostalih nadležnih resora kako bi
se usuglasili s pravnom stečevinom
EU-a. Usvojen je Akcijski plan za
integrirano upravljanje granicom,

te šengenski plan. Od konkretnih
aktivnosti u provedbi Akcijskog
plana spomenuo je uvođenje novog
sustava kontrole putovnica (korištenje najbolje informacijske tehnologije) na Bajakovu i Plesu, te planiranu ovogodišnju implementaciju na
još 7 naših graničnih prijelaza. Zbog
činjenice da u Hrvatskoj godišnje
imamo oko 10 milijuna stranih turista, i više od 90 milijuna tranzitnih turista, Hrvatskoj je u interesu
da glede svoje sigurnosti i zaštite
poduzme sve aktivnosti kakve inače
poduzimaju zemlje članice EU-a.
Iz primjera djelovanja policije
u Vukovarsko-srijemskoj županiji, posebno na graničnom prijelazu
Bajakovo, vidi se koliko je važno
posjedovanje najsuvremenije opreme za djelovanje granične policije,
rekao je zastupnik Čuljak.

Otpad iz tvornice ‘’Plobest’’ u
Pločama
Dr. sc. Ivo Banac (nezavisni)
upozorio je premijera na strah koji
raste u Pločama i zbog krajnje
neodgovornog skladištenja opasnih
kemikalija u krugu tvornice ‘’Novi
Plobest’’ koje ugrožavaju zdravlje
ljudi (azbestoses, kronični bronhitis
itd.). Upitao je što Vlada kani poduzeti preko resornih ministarstava i
inspekcije da samovolja privatnih
poduzetnika koji ne poštuju zakonsku regulativu ne preraste u neretvansku eko katastrofu poput one u
Karlovcu.
Odgovorio mu je premijer dr. sc.
Ivo Sanader. Na dojavu Društva
žrtava azbesta da je iz spomenute
tvornice odbačen azbest na predjelu Laniština u Pločama, Inspekcija
za zaštitu okoliša obavila je odmah
nadzor (13. ožujka 2007.) i ustanovila da je na tom lokalitetu u Pločama ima odbačenih praškastih tvari,
u blizini kojih se osjeća intenzivan
miris. Inspekcija je zatražila analizu
te tvari, o tome se očekuje izvješće
Zavoda za javno zdravstvo u Zagrebu, a na temelju rezultata nalaza
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nedvojbeno će se utvrditi prekršitelji. Inspekcija će narediti uklanjanje i zbrinjavanje otpada na propisan način putem ovlaštene osobe, a
zatražit će se i sankcioniranje odgovornih za taj slučaj.
Zastupnik Banac bio je zadovoljan odgovorom.

Slobodne zone
Zastupnik Željko Pecek (HSS)
upozorio je premijera da nije dobro
informiran o stanju u malom gospodarstvu i potporama koje mu
se pružaju, jer je prilikom posjeta Stankovcima rekao kako su slobodne zone za naše gospodarstvo
hrvatski new deal te kako je aktualna Vlada naslijedila svega nekoliko zona, a sada ih je 280. Problem je, kaže, što je u provođenju
tog new deala u proračunu osigurano svega 88 milijuna kuna, ili
200 tisuća kuna po jednoj zoni.
Premijer nije upoznat sa činjenicom da je aktualna vlast naslijedila
188 zona, što znači da je u protekle
četiri godine nastalo tek 100 novih
zona. Vjerujete li Vi nakon svega
ovoga da je ovo hrvatski new deal
za malo gospodarstvo, pogotovo
uzme li se u obzir da je baš od ove
godine nakon sedam godina ukinuto povoljno kreditiranje za malo
gospodarstvo.
Kroz različite institucije danas
država sudjeluje u malom i srednjem poduzetništvu (izravni novac i
poticaji te kroz prijenos u vlasništvo
ili davanje prava građenja), odgovorio mu je premijer dr. sc. Ivo Sanader. Spominjući new deal imao je,
kaže, u vidu podatak o eksploziji
poduzetničkih i gospodarskih zona
u vrijeme aktualne Vlade. Za razliku od dosadašnje prakse 80% onih
koji će ući u nove gospodarske zone
bit će proizvodne, a ne više trgovačke tvrtke. Iako je bio zadovoljan
odgovorom, Pecek se, založio za
malo manje euforije, a za malo više
učinkovitosti. Umjesto velikih riječi
trebalo bi rebalansom proračuna osi-
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gurati nešto više novaca kako bi se
dao veći poticaj onima koji proizvode, izvoze i zapošljavaju u malom
gospodarstvu.

Kaznena prijava
Nenad Stazić (SDP) podsjetio
je ministra financija na anonimnu
kaznenu prijavu protiv zastupnika
Miomira Žužula zbog utaje poreza (dio prihoda od najma kuće).
Državno odvjetništvo RH još nije
donijelo odluku hoće li pokrenuti
postupak protiv Žužula ili odbaciti
anonimnu kaznenu prijavu jer porezna mu uprava još nije dostavila sve
dokumente o ovom slučaju. Upitao
je stoga ministra odgovara li mu
zbog nečega da sumnja o nečasnom
i nezakonitom ponašanju gospodina
Žužula traje u beskraj pa zato porezna uprava ne dostavlja dokumente
Državnom odvjetništvu ili porezna
uprava čeka da ovaj slučaj padne u
zastaru.
Ministar Ivan Šuker ustvrdio je
da je ovo pitanje postavljeno na
tragu stalne retorike SDP-a: ‘’Ja
tužim, ja istražujem, ja sudim’’.
Ako je zastupniku Žužulu utvrđena
porezna obveza od 120 tisuća kuna
tada je to i evidentirano u njegovoj
poreznoj kartici u poreznoj upravi pa nema šanse da uđe u zastaru
i zastupnik će je morati podmiriti sa zateznom kamatom 15 posto.
On osobno, kaže, a koliko zna niti
porezna uprava, nisu dobili nikakvu požurnicu Državnog odvjetništva.
Zastupnik Stazić je rekao da ne
bi istraživao, tužio i sudio, a informaciju o ovome ima iz dnevnog
tiska (nitko je nije demantirao) pa
je i ministru mogla biti dostupna.
Dug možda ne može u zastaru, ali
može kazneni postupak, kaže Stazić.
Osobno ga ne smeta uvođenje reda,
a ministra pita zašto kao nadležan
za poreznu upravu tome ne pridonese tako da se s gospodina Žužula konačno skine sumnja ili provede
postupak.

Sankcionirati nasilje nad
ženama
Zastupnica Gordana Sobol (SDP)
svoje je pitanje uputila potpredsjednici Vlade i ministrici obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranki Kosor. Iznoseći više ranijih
primjera u kojima su žene bile žrtvama najtežeg nasilja, zatražila je da
se odgovori na pitanje o propustima
institucija sustava. Ujedno je pitala što se namjerava poduzeti kako
bi se ova loša situacija promijenila.
Potpredsjednica Vlade i ministrica
Kosor rekla je da se ona (zastupnica) nije željela osobno angažirati na
nekim projektima koji su bili tematski vezani upravo uz navedene probleme. Vlada je inicirala i pokrenula čitav niz projekata koji upozoravaju na potrebu borbe protiv nasilja
nad ženama. Upozorila je zatim i na
protokol kojim se policija obvezuje
na trenutno djelovanje po prijavi, te
odvajanje nasilnika od obitelji. Ove
se aktivnosti provode kontinuirano.
Pozvala je zastupnicu da dođe na
utakmicu između nogometnih vrsta
Hrvatske i Makedonije, kako bi se
osvjedočila da će se i tom prigodom
poslati poruka o štetnosti nasilja nad
ženama.
Zastupnica Sobol objasnila je
razloge svog izostanka prilikom
predstavljanja kampanje, navodeći protokolarne propuste za koje su
odgovorne osobe iz nadležnog ministarstva. Upozorila je ujedno da se
protokol često ne provodi na terenu,
o čemu je i sama svjedočila razgovarajući sa žrtvama nasilja.

Pojedine kategorije
umirovljenika na rubu
siromaštva
Zastupnica Dragica Zgrebec (SDP)
upozorila je na dokumente svjetskih
institucija prema kojima je u Republici Hrvatskoj kao siromašno registrirano 780 tisuća ljudi, što je oko
17% ukupne populacije. Posebno su
BROJ
468

IHS

30. III. 2007.

ugroženi ljudi koji ovih godina odlaze u mirovinu, koja je takva da žive
na rubu siromaštva. Zar je moguće da,
u državi koja se deklarira kao socijalna država, gotovo petina ljudi živi na
rubu egzistencije, zapitala je zastupnica Zgrebec. Na postavljeno pitanje odgovorio je predsjednik Vlade
Republike Hrvatske dr.sc. Ivo Sanader. Upozorio je na različite pristupe
kojima se utvrđuje i katalogizira razina siromaštva, ali bez obzira na postojeće analize, točno je da ima siromašnih ljudi. Podsjećajući da je u parlamentarnu većinu uključena i Hrvatska
stranka umirovljenika, najavio je prijedlog kojim bi se zakonski regulirao
status starih i novih umirovljenika do
15. srpnja ove godine. Ujedno je upitao zbog čega je ovo pitanje propustila
regulirati prethodna Vlada.
Komentirajući iznijeti odgovor,
zastupnica Zgrebec podsjetila je na
pojedine etape mirovinske reforme
u prethodnom periodu, upozoravajući da su drastične razlike uočene upravo u posljednje 3-4 godine.
Mjere protiv siromaštva i nezaposlenosti, moraju se prvenstveno sanirati
povećanjem gospodarskog rasta.

Seksualni odgoj u školama
Zastupnica Marija Lugarić
(SDP) svoje je pitanje uputila ministru zdravstva i socijalne skrbi dr.sc.
Nevenu Ljubičiću. Podsjetila je i na
ranije slične inicijative kada je tražila da se u školske programe uvrste i sadržaji o seksualnoj edukaciji.
Time bi se utjecalo i na javno-zdravstvene probleme, poput opasnosti
koju nose spolno prenosive bolesti.
Odgovarajući na postavljeno pitanje ministar Ljubičić smatra da se
seksualni odgoj u školama treba provoditi u sklopu zdravstvenog odgoja. Nakon što radna skupina dovrši
recenziju, valja očekivati uvođenje
zdravstvenog odgoja u škole. Zastupnica Lugarić u svom je odgovoru
ocijenila da se uočeni problemi rješavaju na pogrešan način, formiranjem raznih povjerenstava.
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Spašavanje i privatizacija
Željezare-Sisak
Zastupnik Pejo Trgovčević (HSP)
zapitao je premijera Sanadera kakva
je budućnost i sudbina Željezare
Sisak i Remonta Caprag. Upozorio je
na nedavna obećanja Vlade o zbrinjavanju zaposlenika, te na ranije potpisane ugovore koji bi mogli biti prepreka za nove investitore. U svom
odgovoru, premijer Sanader potvrdio
je da Željezara funkcionira, a radnici
dobivaju redovitu plaću. Socijalni mir
je sačuvan u dogovoru i suradnji sa
sindikatima, jer nitko nije otpušten, a
Vlada vodi računa i o novim investitorima. Tražimo ujedno poništavanje
štetnih dijelova ugovora koji su potpisani u ranijem periodu, naglasio je
premijer Sanader. Zastupnik Trgovčević upozorio je da su u posljednje vrijeme raspisana četiri natječaja koji su
poništeni, te zatražio konkretnu odgovornost i nadoknadu štete od onih koji
su potpisali štetne ugovore s ranijim
poslovnim partnerima.

Urediti zakonodavstvo na
području humane reprodukcije
Zastupnica Ingrid Antičević-Marinović (SDP) upozorila je da oko
200 tisuća muškaraca i žena u
Hrvatskoj očekuje i traži pomoć
medicinski potpomognute oplodnje.
Prijedlog zakona je naglo povučen
iz procedure, iako je Hrvatska ranije imala reputaciju razvijene zemlje
na području humane reprodukcije.
Zapitala je nadležnog ministra kada
će u Sabor uputiti prijedlog zakona
kojim bi se uklonio navedeni problem.
Ministar Ljubičić napomenuo je
da se taj problem prvo mora urediti
u stručnim i znanstvenim redovima,
a zakonodavstvo je nakon toga spremno slijediti struku.
Zastupnica Antičević-Marinović nije bila zadovoljna odgovorom,
zamjerajući što se ignorira ovako
važan problem, a istovremeno se
promiče populacijska politika.

Smanjiti broj prometnih
nesreća na dionici
Zagreb-Rijeka
Zastupnik Lino Červar (HDZ)
svoje je pitanje uputio ministru
mora, turizma, prometa i razvitka,
Božidaru Kalmeti. Prometne statistike upozoravaju da je tijekom
2006. godine došlo do značajnog
povećanja broja i posljedica prometnih nesreća na autocesti Zagreb
- Rijeka. Zanima ga koje mjere
namjerava poduzeti nadležno ministarstvo kako bi se popravila situacija. Na postavljeno pitanje, odgovorio je državni tajnik Ministarstva,
Branko Bačić. Podsjetio je da je
oko 50 kilometara navedene dionice izrađeno u poluprofilu autoceste.
Zbog navedenih okolnosti, vozači
prave učestale pogreške, što dovodi
do porasta crne statistike. Vlada do
kraja 2008. godine namjerava u potpunosti dovršiti izgradnju autoceste,
a bolja situacija očekuje se već do
početka ovogodišnje turističke sezone. Uz postavljanje gumenih stupića koji bi spriječili pretjecanje na
nedopuštenim dijelovima, namjeravamo postaviti sustav video-nadzora na svim autocestama u Republici
Hrvatskoj, zaključio je državni tajnik Bačić.
Zastupnik Červar je bio zadovoljan najavljenim poboljšanjima,
te zatražio da se dodatno pojačaju
mjere sigurnosti zbog zaštite ljudskih života.

Korištenje sredstava iz
programa SAPARD
Zastupnik Vladimir Kurečić
(HDZ) svoje je pitanje uputio ministru poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Petru Čobankoviću. Zanima ga što je nadležno
ministarstvo poduzelo kako bi se što
bolje iskoristila predpristupna sredstva iz programa SAPARD.
U svom odgovoru, ministar
Čobanković podsjetio je na sve
faze koje je obavilo nadležno
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ministarstvo, ocjenjujući da su svi
potrebni poslovi odrađeni u najkraćem roku. Nakon dobivanja akreditacije i okončavanja natječaja, pristigao je 51 zahtjev za financijskim
sredstvima. Poslije obrade i analize, odobreno je 5 projekata, ali
treba imati na umu da je ovaj broj
veći od većine zemalja pristupnica na prvom natječaju. Ovaj program treba prvenstveno gledati kao
projekt koji je u funkciji edukacije i pripreme naše poljoprivrede za
korištenje sredstava iz zajedničkog
proračuna EU. U pripremi smo i
novog natječaja, kojim bi se udovoljilo zahtjevima u još 20 podnesenih prijava, napomenuo je ministar Čobanković.
Zastupnik Kurečić napomenuo je
da se sredstva SAPARD-a formiraju
sa 75% iz proračuna Europske unije,
a 25% je udio Republike Hrvatske.
Navedenim sredstvima prvenstveno se potiču projekti prerađivačke,
odnosno finalne proizvodnje koja bi
s vremenom trebala postati konkurentna na velikom europskom tržištu.

Obrazovanje policijskih
službenika
Ivanka Roksandić (HDZ) pitala
je koje mjere Ministarstvo unutarnjih poslova poduzima radi uvođenja i provođenja potrebnih promjena
u sustavu obrazovanja i dopunskog
stručnog obrazovanja policijskih
službenika.
Ministar unutarnjih poslova
Ivica Kirin kazao je da su promjene u području policijskog i
stručnog usavršavanja usmjerene
prije svega na proces profesionalizacije, modernizacije i racionalizacije rada policije i temelje se
na reformi obrazovanja u Republici Hrvatskoj sukladno zakonskim
propisima, a sve oblike školovanja i stručnog usavršavanja provodi Policijska akademija kao ustrojstvena jedinica Ministarstva unutarnjih poslova.
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Državno poljoprivredno
zemljište
Damir Kajin (IDS) podsjetio je
na diskriminaciju građana Istre u
odnosu na ostale građane RH prilikom kupnje tzv. državnog poljoprivrednog zemljišta, te je pitao zašto
Istriani ne kupuju državno poljoprivredno zemljište pod istim uvjetima kao i drugi građani Republike
Hrvatske.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Petar
Čobanković kazao je da pravila
vezana uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem važe za cijelu
RH na isti i jednak način i da su uređena Zakonom o poljoprivrednom
zemljištu.
Damir Kajin (IDS) nije bio zadovoljan odgovorom.

Zakon o javnoj nabavi

Predsjednik Vlade RH dr.sc. Ivo
Sanader kazao je da je potrebno sve
investitore, domaće i strane, podvrgnuti jačoj kontroli i razvoju svijesti
o potrebi očuvanja okoliša kako bi
se spriječilo zagađenje.
Nikola Vuljanić (HNS)tražio je
pisani odgovor.

Gospodarska zone
Vladimir Šišljagić (HDSSB)
osvrnuo se na zaostajanje Slavonije
i Baranje u odnosu na druge regije
u Hrvatskoj, te je pitao predsjednika
Vlade kada će se konačno realizirati
prijenos vlasništva zemlje za gospodarsku zonu na grad Osijek.
Predsjednik Vlade RH dr. Ivo
Sanader kazao je kako će država pomoći Osijeku da se otvore tri
poduzetničke zone.
Vladimir Šišljagić nije bio zadovoljan odgovorom.

Josip Leko (SDP) pitao je kako
građani, a posebno poduzetnici u
Republici Hrvatskoj mogu zaštititi svoje interese u postupku javne
nabave, jer predstavnici Europske
unije daju upozorenja da je zloporaba postupka javne nabave u Republici Hrvatskoj vrlo značajna.
Predsjednik Vlade RH dr.sc. Ivo
Sanader kazao je kako su izmjene
i dopune Zakona o javnoj nabavi
donesene u suglasnosti s Europskom komisijom, a tijekom godine
će se, s obzirom na to da postoje
i nove direktive Europske komisije, donijeti novi Zakon o javnoj
nabavi koji će biti apsolutno kompatibilan s praksom i direktivama
Europske unije i Europske komisije.
Josip Leko nije bio zadovoljan
odgovorom.

Most Pelješac - kopno

Zaštita okoliša

Zastupnik Krešimir Ćosić (HDZ)
upitao je kako teku pripreme na
izgradnji i proširenju Luke Ploče s
obzirom na kreditni ugovor potpisan
sa Svjetskom bankom krajem prošle
godine?

Nikola Vuljanić (HNS) pitao je
koje je provedbene propise hrvatska
Vlada donijela i na koji način kontrolira zaštitu okoliša.

Frano Matušić (HDZ)osvrnuo se
na projekt izgradnje mosta Pelješac
- kopno, te je pitao u kojoj su fazi
pregovori s Bosnom i Hercegovinom.
Državni tajnik Ministarstva mora,
prometa, turizma i razvitka Branko Bačić kazao je da je ”Vlada RH
osnovala radnu skupinu za pregovore o tom pitanju, a zajednički
sastanci s radnom skupinom Bosne
i Hercegovine definirali su nedvojbeno pravo Republike Hrvatske da
poveže svoja dva teritorija. S druge
strane definirani su visina mosta i
dimenzije, koje bi susjednoj državi
omogućavale neškodljiv prolaz.

Izgradnja i proširenje Luke
Ploče
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Državni tajnik u Ministarstvu
mora, turizma, prometa i razvitka
Branko Bačić odgovorio je da je pri
kraju ishođenje građevinske dozvole
za izgradnju višenamjenskog terminala čija bi izgradnja trebala započeti nakon ljeta, a također je pri kraju
i ishođenje građevinske dozvole za
terminal za rasute terete. Naglasio je
kako će se, također, u suradnji lučke
uprave, Hrvatskih autocesta i Hrvatskih cesta, uštedjeti oko 100 milijuna eura dogovorom da se materijal,
koji se stvara gradnjom autoceste od
Splita do Ploča, upotrijebi u izgradnji ovih terminala. Dakle, zaključio
je, radovi se odvijaju prema ugovorenim rokovima, te bi potpuna
izgradnja same Luke Ploče trebala
biti realizirana krajem kolovoza ili
početkom rujna.

Pravilnici o zdravstvenoj zaštiti
Zastupnika Vladu Jukića (HSP)
zanimalo je zašto nisu doneseni, i
kada će biti, pravilnici predviđeni
izmjenama i dopunama Zakona o
zdravstvenoj zaštiti?
Ministar zdravstva i socijalne
skrbi Neven Ljubičić odgovorio je
da je do sada doneseno oko 40% od
23 predviđena podzakonska akta.
Razlog zašto njihovo donošenje
možda izgleda usporeno jest inzistiranje na kvaliteti i konsenzusu struke, dodao je. Najavio je donošenje
narednih 5 podzakonskih akata sredinom slijedećeg mjeseca.

Zapošljavanje invalidnih osoba
Zastupnik Ivan Čehok (HSLS)
upitao je potpredsjednicu Vlade ima
li Vlada u planu ikakve mjere ‘’pozitivne diskriminacije’’ pri zapošljavanju invalidnih osoba, čija su prava
većinom samo mrtvo slovo na papiru?
Potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor složila se sa zastupnikom
da su invalidne osobe, koje čine do
10% stanovništva, često diskriminirane pri zapošljavanju, te je najavila
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skori dovršetak Nacionalne strategije za osobe s invaliditetom u RH
koja će posebnu pozornost obratiti
problemu zapošljavanja. Također je
inicirano da se pri Vladi osnuje ured
pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Iako postoji fond za poticanje zapošljavanja invalidnih osoba,
potpredsjednica se složila da se na
ovom području može i mora napraviti više za ovaj osjetljivi dio stanovništva.

Institut osobnog asistenta
Zastupnicu Karmelu Caparin
(HDZ) zanimalo je kako se razvija
pokrenuti institut osobnog asistenta za osobe koje su ovisne o tuđoj
skrbi, te kakvi su rezultati raspisanog natječaja?
Potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor odgovorila je da projekt
dobro napreduje, te će ove godine
obuhvatiti 176 osoba s invaliditetom
i njihovih osobnih asistenata. Također su povećana raspoloživa sredstva na 8 milijuna i 692 tisuće kuna
za ovu godinu. Ove godine Vlada će

izaći sa zakonskim prijedlogom koji
će stvoriti pravne osnove da ovaj
probni projekt izraste u nešto sasvim
uobičajeno u Hrvatskoj.

Još o svinjskoj kugi
Kakvo je stanje na području svinjogojstva, s obzirom na nedavne napise o pojavi svinjske kuge u
Hrvatskoj, zanimalo je zastupnika
Stjepana Fiolića (HDZ)?
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Petar
Čobanković odgovorio je da je ove
godine utvrđeno 49 slučajeva svinjske kuge na području sedam županija, te se pristupilo usmrćivanju 2186
svinja različitih kategorija. Doneseno je više naredbi usmjerenih na
smanjenje mogućnosti širenja zaraze, među kojima ja najvažnije sprječavanje prometa svinja putem
sajmova što je bio najvažniji uzrok
ovakvom širenju. Naglasio ja da je
stanje ozbiljno, ali nije alarmantno
te da će se kontinuiranim provođenjem mjera koje su na snazi zaraza
staviti pod kontrolu.

Privatizacija ‘’Slobodne
Dalmacije’’
Zastupnik Jakša Marasović (HNS)
upitao je premijera kada će predočiti
javnosti ugovor o prodaji ‘’Slobodne
Dalmacije’’, izvješće o realizaciji po
tom ugovoru, te što se dalje planira sa
‘’Slobodnom Dalmacijom’’?
Predsjednik Vlade Ivo Sanader
odgovorio je da smatra da je privatizacija ‘’Slobodne Dalmacije’’ bila
dobra, posebno jer su ispoštovani svi socijalni uvjeti koje je Vlada
postavila pri prodaji svog udjela u
vlasništvu. Što se tiče samog ugovora, predsjednik Vlade je istaknuo
kako za sve vlade vrijede ista pravila, a to se odnosi i na ovu koja ne
može iznijeti ugovor u javnost ako
se ne slože obje ugovorne strane. U
vezi s daljnjim investicijama, odgovorio je da se to pitanje treba uputiti
sadašnjem vlasniku na kojeg Vlada
nema, niti bi trebala imati, nikakav
utjecaj.
Time je Aktualno prijepodne 25.
sjednice završeno.
M.Ko; Đ.K; J.Š; V.Ž; I.Č; A.F.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O
FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE RH I EUROPSKE KOMISIJE ZA PROGRAM POMOĆI EU
NA PODRUČJU NUKLEARNE SIGURNOSTI U HRVATSKOJ ZA 2005. GODINU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zastupnici su na 25. sjednici
raspravljali, po hitnom postupku, o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade RH i Europske
komisije za program pomoći EU
na području nuklearne sigurnosti
u Hrvatskoj za 2005. godinu
Opći cilj ovog programa je pridonijeti nuklearnoj sigurnosti u državama
kandidatkinjama za članstvo u EU
koje su korisnici bespovratne pomoći. Zakonom se uređuje financijski, tehnički, pravni i administrativni okvir unutar kojeg će se provoditi

predmetni projekti u području nuklearne sigurnosti za 2005. godinu.
Odbor za zakonodavstvo, Odbor
za financije i državni proračun
i Odbor za prostorno uređenje
podupiru donošenje ovog Zakona.
U ime Kluba zastupnika HNS-a
govorio je Miljenko Dorić. Kazao
je kako Klub zastupnika HNS-a
podržava ovaj Sporazum.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
govorio je Krešimir Čosić. Kazao
je kako Klub zastupnika HDZ-a daje
punu potporu ovom Zakonu, uz očekivanja da će ovakva vrsta pomoći
BROJ
468

IHS

30. III. 2007.

europskih institucija u punoj mjeri
biti primijenjena učinkovito u RH u
zajedničkom interesu.
Ovime je zaključena rasprava po
klubovima zastupnika.
Zastupnici su 30. ožujka 2007. sa 94 glasa ‘’za’’ i 3
‘’suzdržana’’donijeli Zakon o
potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike
Hrvatske i Europske komisije za
program pomoći EU na području
nuklearne sigurnosti u Hrvatskoj
za 2005. godinu.
I.Č.

SPORAZUM IZMEĐU VLADE RH I EUROPSKE KOMISIJE
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O
FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE RH I EUROPSKE KOMISIJE ZA NACIONALNI PHARE
PROGRAM ZA 2006. GODINU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Financiranje dvadeset projekata iz
PHARE programa
Zastupnici su na 25. sjednici Hrvatskog sabora raspravljali
u hitnom postupku o Prijedlogu
zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade
Republike Hrvatske i Europske
komisije za nacionalni Phare program za 2006. godinu. Europska
komisija odobrila je financiranje
20 projektnih prijedloga koje je
RH predložila za financiranje u
sklopu Nacionalnog Phare programa za 2006. godinu. Predloženi Sporazum o financiranju osnova je za bespovratno korištenje
financijskih sredstava u iznosu od
61,062 milijuna eura, a za njegovu
provedbu paralelno je potrebno
osigurati sufinanciranje iz nacionalnih javnih sredstava u proporciji od 25% navedenog iznosa u
eurima.

O PRIJEDLOGU
U prikazu ovog Prijedloga poslužili smo se izlaganjem predstavnice
predlagatelja, državne tajnice Središnjeg državnog ureda za razvojnu
strategiju i koordinaciju fondova EU
Martine Dalić. Cilj zakona je potvrđivanje Sporazuma koji je potpisan
31. siječnja 2007. godine, a njime se
predviđa financiranje 20 projekata
namijenjenih tijelima državne uprave. Svrha projekata koji su precizno
navedeni i opisani u dodatku C ovog
Sporazuma je poduprijeti napore tijela državne uprave u procesu
pristupanja EU. Ukupna vrijednost
ovih 20 projekata je 61,06 miliju-

na eura iz Phare programa, a povrh
ovoga iz proračuna će se osigurati i
sredstva sufinanciranja u iznosu od
7,1 milijun eura odnosno 52,9 milijuna kuna. Sredstva sufinanciranja
za provedbu ovih projekata osigurana su u proračunu 2007., isto kao i
u projekcijama proračuna za 2008.
i 2009. godinu. Martina Dalić istaknula je da će nakon potvrđivanja
ovoga Sporazuma spomenutih 20
projekata moći krenuti u natječajni postupak. Postupak natječaja za
sklapanje ugovora o izvođenju radova i usluga za ove projekte trajat će
do 30. studenoga 2008. godine, a svi
projekti moraju se završiti do kraja
2009. godine.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne
protivi se prijedlogu da se Zakon
donese po hitnom postupku. Na
tekst Konačnog prijedloga Odbor
nema primjedaba. Odbor za financije i državni proračun, kao matično radno tijelo, podržava donošenje
ovog zakona, kao i prijedlog Vlade
RH da se donese po hitnom postupku, budući da je njegovo stupanje
na snagu pretpostavka za pokretanje
provedbe navedenih projekata koji
će ovim Sporazumom biti financirani.

RASPRAVA
Nakon uvodnog obrazloženja
državne tajnice Martine Dalić,
BROJ
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otpočela je rasprava po klubovima
zastupnika. U ime Kluba zastupnika HNS-a govorila je Alenka Košiša Čičin-Šain.

Nedovoljna iskorištenost
sredstava
Zastupnica je postavila pitanje
kako to da se Sporazum potpisuje
naknadno, 31. siječnja 2007. godine,
a u nazivu stoji da je to Sporazum
za 2006. godinu. Dodaje da ništa do
sada nije realizirano s tog naslova.
Istaknula je da su sredstva iz Phare
programa namijenjena unutarnjim
političkim reformama, prvenstveno
reformi pravosuđa i javne uprave.
Zastupnica je iznijela jednu općenitu
primjedbu, a tiče se nedovoljne iskorištenosti sredstava iz predpristupnih
fondova, za što glavnu odgovornost,
smatra zastupnica, da snosi Vlada
koja nije uložila dovoljno napora za
realizaciju programa pomoći, odnosno nije provela ispravnu edukaciju
ciljanih skupina kako bi one mogle
reagirati i svoje projekte prilagoditi zadanim kriterijima. Napomenula
je da je iskorištenost predpristupnih
fondova trening i za uspješno korištenje sredstava koja će Hrvatskoj
biti na raspolaganju kad uđe u EU.
Klub će poduprijeti ovaj Prijedlog.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
govorio je Vlado Jelkovac. Klub
će podržati ovaj Prijedlog, a podnosi amandman tehničke prirode
(uskladba teksta naziva zakona sa
člankom 1.). ”S obzirom na to da
je stupanje na snagu ovog Zakona
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o potvrđivanju Sporazuma neophodan preduvjet za pokretanje predmetnih projekata i da su rokovi provedbe nacionalnog Phare programa
relativno kratki, smatramo potpuno
opravdanim donošenje ovog Zakona po hitnom postupku”, iznio je

mišljenje svog Kluba Vlado Jelkovac.
Zaključno je državna tajnica
Martina Dalić rekla da predlagatelj, Vlada RH, prihvaća predloženi
amandman Kluba zastupnika HDZ-a
vezano uz naziv zakona. Rasprava o

ovom zakonskom prijedlogu zaključena je 22. ožujka 2007. godine. O
Konačnom prijedlogu zakona glasovalo se 30. ožujka 2007. godine
kada je zakon jednoglasno donesen, sa 92 glasa ”za”.
S.Š.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DOPUNSKOG
PROTOKOLA ŽENEVSKIM KONVENCIJAMA OD 12. KOLOVOZA 1949. O DODATNOM
ZNAKU RASPOZNAVANJA (PROTOKOL III.)
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zastupnici su na 25. sjednici
22. ožujka po hitnom postupku
raspravljali o Prijedlogu i Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Dopunskog protokola
Ženevskim konvencijama od 12.
kolovoza 1949. o dodatnom znaku
raspoznavanja (Protokol III.)
Prijedlog zakona o potvrđivanju Dopunskog protokola Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. o dodatnom znaku raspo-

znavanja (Protokol III.) zastupnicima je dodatno obrazložio tajnik u
Ministarstvu obrane Mate Raboteg.
Ovim protokolom se, uz već postojeća tri znaka raspoznavanja - crveni
križ, crveni polumjesec i crveni lav
i sunce - uvodi i četvrti znak raspoznavanja - crveni kvadrat - koji je
oslobođen religijskih i političkih
konotacija.
Odbor za zakonodavstvo i Odbor
za unutarnju politiku i nacionalnu

sigurnost nemaju primjedbi na tekst
Zakona.
Zastupnici su, po hitnom postupku, 30. ožujka 2007. godine, bez
rasprave, većinom glasova, sa 92
glasa ‘’za’’ i 1 ‘’suzdržanim’’, prihvatili Konačni prijedlog zakona o
potvrđivanju Dopunskog protokola Ženevskim konvencijama od 12.
kolovoza 1949. o dodatnom znaku
raspoznavanja (Protokol III.).
A. F.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU
IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA
‘’PROJEKT RIJEČKE OBILAZNICE’’
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Ovaj zakonski prijedlog Hrvatski je sabor razmotrio hitnim
postupkom na 25. sjednici 21.
ožujka. Zakonom se potvrđuje
Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke
za obnovu i razvoj za ‘’Projekt
Riječke obilaznice’’. Europska
banka za obnovu i razvoj izrazila
je spremnost sufinancirati spomenuti Projekt (izgradnja završne
dionice istočne obilaznice Rijeke

uključujući i dvije spojne ceste), a
ukupna vrijednost radova procijenjena je na 85.570.340,00 EUR-a.
Ovim se zakonom potvrđuje spomenuti Ugovor o jamstvu za taj
Projekt.

O PRIJEDLOGU
‘’Projekt Riječke obilaznice’’
sastoji se od izgradnje završne dionice istočne obilaznice Rijeke izmeBROJ
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đu Svetog Kuzama i Križišća, uključujući dvije spojne ceste. Početak
radova predviđen je u drugoj polovici 2007. godine, a završetak radova
se očekuje do 30. lipnja 2009. godine. Ukupna vrijednost radova procjenjuje se na 85.570.340,00 EUR-a
od čega se 40.000.000,00 EUR-a
osigurava putem predmetnog zajma
Europske banke (rok otplate do 25
godina, uz poček do 4 godine), a
razlika do ukupne vrijednosti projek-

MEĐUDRŽAVNI UGOVORI

19
ta, odnosno 45.570.340,00 EUR-a
financirat će se iz vlastitih sredstava
društva Hrvatske ceste d.o.o.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo, Odbor
za financije i državni proračun
i Odbor za pomorstvo, promet i
veze nisu imali primjedbi na zakonski tekst i predložili su Saboru da
donese ovaj Zakon.

RASPRAVA
Na sjednici Hrvatskoga sabora
u ime predlagatelja dodatno obrazloženje zakonskog prijedloga
dao je državni tajnik Ministarstva
mora, turizma, prometa i razvitka,
Zdravko Livaković. Nakon mr. sc.
Alenke Košiša Čičin-Šain koja je
izvijestila o stavovima Odbora za

pomorstvo, promet i veze govorili
su predstavnici klubova zastupnika. Zastupajući tezu da je izgradnja prometne infrastrukture preduvjet gospodarskog razvitka, Klub
zastupnika SDP-a će podržati
gradnju završne dionice istočnog
kraka riječke zaobilaznice s dvije
spojne ceste, uz ponovljen zahtjev
Riječana za dovršenjem dionice
Orehovica-Diračije u puni profil
autoceste, kako bi im svakodnevni život postao normalan, rekla je
Biserka Perman, dodavši da bi
time i dionica Sveti Kuzam-Križišće dobila puni smisao.
Mr. sc. Vlado Jelkovac izvijestio je da Klub zastupnika
HDZ-a podupire ovaj zakon, i
smatra da će izgradnja riječke obilaznice umnogome pridonijeti kvaliteti odvijanja prometa u Rijeci i u
Primorsko-goranskoj županiji. Isto

tako, vjeruje da će nastavak na tu
cestu od Križišća do Žute Lokve
biti izgrađen u što je moguće kraćem roku.
Za Klub zastupnika HNS-a
nije osnovno pitanje potvrditi ili
ne potvrditi Ugovor, nego zašto se
tome tek sada pristupa, upitao je
dr. sc. Miljenko Dorić. Osnovna
primjedba Kluba je da ne postoje odgovarajući kriteriji temeljem
kojih se određuje prioritet gradnje
cesta u Hrvatskoj pa tako i u slučaju riječke zaobilaznice.
Hrvatski je sabor 30. ožujka
2007. godine hitnim postupkom
donio Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za
obnovu i razvoj za ‘’Projekt Riječke obilaznice’’ (93 ‘’za’’, 2 ‘’suzdržana’’).
J.Š.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU
REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE TURSKE O SOCIJALNOM OSIGURANJU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Zastupnici su na 25. sjednici 21.
ožujka raspravljali, po hitnom
postupku o Prijedlogu zakona o
socijalnom osiguranju.
Primjena Ugovora svakako će
utjecati na kvalitetniju i primjereniju socijalnu sigurnost državljana,
odnosno osiguranika obiju država
koji su tijekom svog radnog vijeka
osiguranje ostvarili u obje države.
Prijedlogom zakona, odnosno
Ugovorom o socijalnom osigura-

nju koji je njegov sastavni dio uređuju se:
- prava iz obveznog zdravstvenog
osiguranja i zdravstvene zaštite, koja obuhvaćaju zaštitu majčinstva i osiguranje za slučaj
nesreće na poslu i profesionalne
bolesti
- prava iz obveznog mirovinskog (i
invalidskog) osiguranja, koje obuhvaća i osiguranja za slučaj nesreće
na poslu i profesionalne bolesti te
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- prava iz obveznog osiguranja za
slučaj nezaposlenosti.
Odbor za zakonodavstvo i Odbor
za rad, socijalnu politiku i zdravstvo
podupiru donošenje ovog Zakona.
Zastupnici su 30. ožujka 2007.
godine bez rasprave, jednoglasno
sa 95 glasova ”za” donijeli Zakon
o potvrđivanju Ugovora između
Republike Hrvatske i Republike
Turske o socijalnom osiguranju.
I.Č.

HRVATSKI SABOR
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE
KONVENCIJE O SUZBIJANJU DJELA NUKLEARNOG TERORIZMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zastupnici su na 25. sjednici
22. ožujka po hitnom postupku,
raspravljali o Prijedlogu i Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o
suzbijanju djela nuklearnog terorizma.
Ovim se zakonskim prijedlogom
potvrđuje Međunarodna konvencija
o suzbijanju djela nuklearnog terorizma. Ona je međunarodnopravni instrument kojim se uspostavlja

mehanizam koji bi, nakon stupanja na snagu, pridonio poboljšanju
suradnje država stranaka u suzbijanju djela nuklearnog terorizma, a
posebice u stvaranju i usvajanju djelotvornih praktičkih mjera za suzbijanje djela nuklearnog terorizma, te
progon i kažnjavanje njihovih počinitelja.
Odbor za zakonodavstvo, Odbor
za europske integracije i Odbor
za unutarnju politiku i nacional-

nu sigurnost nemaju primjedbi na
tekst Zakona.
Jedini u raspravi, govorio je zastupnik Velimir Pleša (HDZ) koji je
podržao donošenje ovog Zakona.
Zastupnici su, po hitnom postupku,
30. ožujka 2007. godine, jednoglasno,
sa 95 glasova ‘’za’’, prihvatili Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Međunarodne konvencije o suzbijanju djela nuklearnog terorizma.
A. F.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
GNOJIVIMA I POBOLJŠIVAČIMA TLA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Proširena nadležnost inspekcije
Hrvatski sabor je na 25. sjednici razmatrao u hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o gnojivima
i poboljšivačima tla. Ovim zakonom osigurat će se kompatibilnost
hrvatskog tržišta mineralnih gnojiva sa europskim tržištem, jer su
izjednačeni i zahtjevi i standardi
kvalitete.

O PRIJEDLOGU
U prikazu ovog Prijedloga poslužili smo se izlaganjem predstavnika predlagatelja, državnog tajnika
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Dragana Kovačevića. Istaknuo je da se
predloženim izmjenama i dopunama

Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla stvaraju pretpostavke za primjenu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća iz 2003.godine o gnojivima u RH u trenutku punopravnog
članstva u Uniji. Također, proširuje
se nadležnost inspekcije odgovorne
za provođenje nadzora na mineralna gnojiva oznake ”EC FERTILIZERS” koja će se stupanjem RH u
EU naći na hrvatskom tržištu.
Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla RH donesen je 1. listopada 2003. godine. U to vrijeme u EU
problematika mineralnih gnojiva
bila je uređena europskim direktivama, međutim, nedugo nakon objavljivanja Zakona, donijeta je Uredba
Europskog Parlamenta i Vijeća o gnojivima koja se odnosi na proizvodnju,
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promet i kakvoću mineralnih gnojiva, a dotadašnje direktive stavljene
su izvan snage. Tom Uredbom EU
je ciljano težila izjednačavanju zakonodavnih rješenja za mineralna gnojiva u zemljama članicama kako bi
omogućila nesmetan promet mineralnih gnojiva u EU, a Uredba je po
svojoj važnosti iznad zakona zemalja članica EU i kao takva se obvezujuće provodi. Istovremeno je stvorena mogućnost da zemlje članice EU
u okviru nacionalnih propisa izrade posebne nacionalne zahtjeve za
mineralna gnojiva koja vrijede samo
za područje dotične zemlje članice.
Predlagatelj ističe da danom stupanja
RH u EU za mineralna gnojiva porijeklom iz zemalja članica EU počinje
vrijediti isključivo Uredba.

HUMANITARNO RAZMINIRANJE

21
RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne
protivi se njegovom donošenju po
hitnom postupku. Na tekst Konačnog prijedloga nema primjedbi.
Odbor za europske integracije
utvrdio je da je Konačni prijedlog
usklađen s pravnom stečevinom EU
te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Odbor za poljoprivredu i šumarstvo kao matično radno tijelo podržava donošenje ovog zakona kao i
primjenu hitnog postupka, jer zakon
”predstavlja detaljnije usklađenje
našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU u kojem je proizvodnja,
prometovanje, označavanje i kvali-

teta gnojiva precizno uređena”, stoji
u izvješću Odbora.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi predstavnika
predlagatelja Dragana Kovačevića, te izlaganja Božidara Pankretića, predsjednika Odbora za poljoprivredu i šumarstvo u ime Odbora,
otpočela je rasprava po klubovima
zastupnika. U ime Kluba zastupnika HNS-a govorio je Željko Kurtov (HNS). Klub u potpunosti podržava Prijedlog, kao i hitnu primjenu
u donošenju zakona. Ocjenjuju da će
se ovime sigurno dobiti na kvaliteti
gnojiva, a samim time postići će se
i bolji rezultati u proizvodnji voća,
povrća i cvijeća.

U ime Kluba zastupnika HSS-a
govorio je Božidar Pankretić
(HSS). Klub će podržati ovaj Prijedlog kojim se naše zakonodavstvo na području mineralnih gnojiva usklađuje sa EU legislativom.
Pankretić je iznio neke konkretne
primjedbe Kluba koje bi predlagatelj mogao prihvatiti i unijeti kao
ispravke u tekst Konačnog prijedloga ili prihvatiti kao amandmane
Vlade.
Rasprava o ovom zakonskom
prijedlogu zaključena je 22. ožujka 2007. godine, a glasovalo se 30.
ožujka 2007. Zastupnici su većinom glasova, sa 93 glasa ”za” i 3
”suzdržana” usvojili predloženi
zakon.
S.Š.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
HUMANITARNOM RAZMINIRANJU; IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA HUMANITARNOG
RAZMINIRANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2006. GODINU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zastupnici su jednoglasno podržali Izvješće za 2006. godinu, dok
se o Prijedlogu i Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o humanitarnom razminiranju nije glasovalo, budući da je Vlada povukla iz
procedure navedeni akt.

O PRIJEDLOGU
Predsjedavajući je uvodno predložio da se objedini rasprava za 19.
i 20. točku dnevnog reda, a ujedno
poveća vrijeme predviđeno za one
klubove i zastupnike koji sudjeluju
u raspravi o humanitarnom razminiranju. O komplementarnim točkama dnevnog reda, uvodno je obrazloženje dao državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, gospodin Ivica Buconjić. Predložene su
izmjene i dopune u onim segmenti-

ma koji imaju prostora za nadogradnju, kako bi se efikasnije i učinkovitije obavio ovaj važni posao. Jedna
od najvažnijih predloženih novina u
ovom zakonu, istaknuo je predstavnik Vlade, odnosi se na izmjenu da
geodetske poslove treba obavljati
Hrvatski centar za razminiranje, a
ne trgovačka društva, kao do sada.
Određuje se i problematika izobrazbe osoba koje su osposobljene
za obavljanje poslova prema stranim propisima, te pitanje priznavanja ovlasti onim osobama koje
su položile stručni ispit. Predloženo je i ublažavanje uvjeta za izdavanje ovlasti za voditelje radilišta,
pirotehničara i pomoćnog djelatnika. Sve navedene izmjene motivirane su željom da se trgovačkim društvima i sudionicima u razminiranju,
olakša i pojednostavi obavljanje
ovih teških i odgovornih poslova.
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To međutim, nikako ne znači da će
se sniziti razina sigurnosti i kvalitete obavljenoga posla. Državni tajnik je zatim iznio brojne statističke podatke o poslu koji je obavljen u prethodnoj godini, navodeći
da je na uporabu vraćena i očišćena
površina od 24.782.338 m2. Time je
gotovo u potpunosti ispunjen plan
za 2006. godinu, a u strukturi razminiranih i pretraženih površina,
prevladavaju poljoprivredne površine, šume, protupožarni putovi, te
infrastrukturni objekti. Upozorio je
zatim na smanjeni priljev financijskih sredstava po određenim stavkama, te na statističke podatke koji
govore o incidentima. Na kraju je
ocijenio da će se u tekućoj godini
nastojati u potpunosti ispuniti preuzete obveze, te istovremeno pojačati poslovi oko sigurnosti kako bi se
isključili minski incidenti.

HRVATSKI SABOR
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RADNA TIJELA
O predloženom zakonskom tekstu
pozitivno su se očitovala i nadležna
radna tijela. Odbor za zakonodavstvo podupro je donošenje ovoga
Zakona ne protiveći se prijedlogu da
se primjeni hitni postupak. Odbor
za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost jednoglasno je Hrvatskom saboru predložio donošenje
predloženog zakonskog teksta. Ne
protive se ni donošenju ovoga Zakona po hitnom postupku

RASPRAVA
Nakon izlaganja predstavnika
predlagatelja, govorili su predstavnici radnih tijela i klubova parlamentarnih stranaka. Prvo je o stavovima
i odlukama Odbora za unutarnju
politiku i nacionalnu sigurnost
izvijestio zastupnik Ivan Jarnjak,
a potom je riječ zatražio zastupnik
Pero Kovačević. Iznoseći stavove
i ocjene Kluba zastupnika HSP-a,
zastupnik Kovačević u nekoliko je
poteza analizirao dosadašnje poslove u humanitarnom razminiranju.
Upozorio je da se zaostaje s dinamikom posla, pa će slijedom dosadašnjeg tempa trebati još punih 46
godina za okončavanje cjelokupnog
projekta. Podsjetio je ujedno na ranija upozorenja Kluba HSP-a, da je za
bržu dinamiku potrebno osigurati i
znatno veća financijska sredstva.

Mobilizirati sve gospodarske
subjekte i institucije kako bi se
ubrzali poslovi razminiranja
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
govorio je zastupnik Anto Bagarić.
Komentirajući predložene izmjene i dopune, potvrdio je da će Klub
zastupnika HDZ-a podržati predloženi zakonski tekst. Govoreći o podnesenom Izvješću, upozorio je da je
humanim razminiranjem, trudom i

marom vrijednih pirotehničara, na
upotrebu vraćena površina od 24,8
km2, što iznosi 99,1% plana predviđenoga za 2006. godinu. Cijena
preuzetih poslova razminiranja bez
troškova PDV-a iznosi 7,64 kune
po m2, a očito se radi o iznosu koji
je dosta nestabilan. Imajući na umu
sve navedene prepreke, potrebno je
mobilizirati sve gospodarske subjekte i institucije, da se bez opasnosti i
ugroze života pirotehničara što prije
i sigurnije okončaju poslovi razminiranja, konstatirao je zastupnik
Bagarić. U ime Kluba zastupnika
HNS-a govorio je zastupnik Željko
Kurtov, koji je podnijeto izvješće
ocijenio korektnim i informativnim.
Potrebno je međutim, uložiti više
energije i sredstava da se cijeli
postupak što je moguće više ubrza.
Iznio je zatim i pojedine rezultate po županijama, ocjenjujući da
su poduzete neke sigurnosne mjere
koje su smanjile broj minskih incidenata. Obrazložio je ujedno amandmane kojega je podnio na članke
8. i 10., a kojima se uređuju i preciziraju pojedini sigurnosni uvjeti za
preuzimanje poslova humanitarnog
razminiranja. U ime Kluba zastupnika HSS-a govorio je zastupnik
Ante Markov koji je podnijeto
Izvješće ocijenio korektnim i preglednim. Osvrnuo se na gospodarsku strukturu pojedinih županija,
ocjenjujući da su upravo oni krajevi
koji su među najzagađenijima, ujedno i najsiromašnije regije u Republici Hrvatskoj. Ovim županijama
svakako treba najviše pomoći jer se
ne mogu osloniti na vlastita sredstva, a od mina je potrebno očistiti
i dijelove morskoga dna, zaključio
je zastupnik Markov. Stavove i razmišljanja Kluba zastupnika HSLS-a
iznio je zastupnik dr.sc. Zlatko Kramarić. On je opisao ranije iskustvo
kada je na području grada Vukovara prilikom razminiranja pronađena
aktivna mina iz 1916. godine. Sve to
ukazuje da ove naprave mogu pod-
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muklo čekati i razarati i nakon više
od 60 godina starosti, pa je potrebno očistiti sve sumnjive i zagađene
površine.

Osigurati dodatna financijska
sredstva iz Proračuna
U ime Kluba zastupnika SDP-a
govorio je zastupnik Davorko Vidović, ocjenjujući da je tehnologija i
postupak čišćenja od mina kod nas
dosta razvijena i izvozi se u druge
zemlje koje su u sličnom položaju.
Problem se ogleda u nedovoljnom
iznosu financijskih sredstava, pa bi
bez obzira na stranačke nijanse trebalo zajednički podržati prijedlog
kojim bi se znatno uvećala proračunska sredstva. O problemima minske
zagađenosti i načina njenog uklanjanja, govorili su još zastupnici: Vladimir Štengl (HDZ), Jozo Topić
(HDZ), Zdenka Babić-Petričević
(HDZ), dr.sc. Slaven Letica (nezavisni), Josip Đakić (HDZ), te zastupnice Marija Bajt (HDZ) i Ljubica Lalić (HSS). Završni osvrt iznio
je državni tajnik Ivica Buconjić ocijenivši potrebnim ubrzati dinamiku predviđenih poslova, te ekonomski pomoći najsiromašnijim i minski
najzagađenijim županijama u Republici Hrvatskoj. Budući da imamo
školovane i iskusne pirotehničare
te potrebnu opremu i mehanizaciju, potrebno je još osigurati dodatna
financijska sredstva, kako bi se ovaj
problem što prije uklonio.
Jednoglasno je prihvaćeno
Izvješće o provedbi Plana humanitarnog razminiranja i utrošenim
financijskim sredstvima za 2006.
godinu. Predsjedavajući je zatim
napomenuo da je Vlada Republike Hrvatske svojim aktom iz procedure povukla Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o humanitarnom razminiranju, pa se o tome
nije glasovalo.
V.Ž.

TRŽIŠTE PLINA
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
NADZORU DRŽAVNE GRANICE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Ovaj zakonski prijedlog našao
se pred zastupnicima na 25. sjednici 23. ožujka.
Glavni cilj koji se namjerava postići izmjenama i dopunama Zakona
jest osiguranje veće učinkovitosti u
nadzoru i kontroli državne granice.
Dvije osnovne novine koje se predlažu urediti ovim Zakonom jesu:
autoprijevoznici su dužni dostaviti policiji spisak putnika kako bi
granična policija imala podatke o
onome tko ulazi u Republiku Hrvat-

sku. I druga je novina uspostavljanje
nacionalnog informacijskog sustava
za upravljanje državnom granicom.
Odbor za zakonodavstvo i Odbor
za unutarnju politiku i nacionalnu
sigurnost podupiru donošenje ovog
Zakona.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
govorio je Ivan Jarnjak (HDZ).
Kazao je kako Klub zastupnika apsolutno podržava Prijedlog zakona.
U ime Kluba zastupnika HSP-a
govorio je Pero Kovačević (HSP).

Konstatirao je da Klub Hrvatske
stranke prava podržava donošenje
ovog Zakona, s obzirom na to da
je pitanje nadzora državnih granica
od iznimne važnosti s obzirom na
duljinu granica i zemljopisni položaj Republike Hrvatske.
Zastupnici su 30.ožujka 2007.
godine sa 96 glasova ”za” i 3 ”suzdržana” donijeli Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice.
I.Č.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Zastupnici su na 25. sjednici, 22.
ožujka 2007. po hitnom postupku,
raspravljali o Prijedlogu i Konačnom prijedlogu zakona o tržištu
plina.
Obrazlažući zakonski prijedlog,
ministar gospodarstva, rada i poduzetništva Branko Vukelić naglasio
je da on omogućuje provedbu Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji
kojim je predviđeno donošenje
Zakona o tržištu plina kao završni
dio procesa usklađivanja zakonskog
okvira Republike Hrvatske u području energetike s pravnom stečevinom
Europske unije. Njime se, nadalje,
planiraju ostvariti slijedeći cilje-

vi: razgraničenje između plinskih
djelatnosti proizvodnje, transporta,
upravljanja terminalom za ukapljeni prirodni plin, skladištenje plina,
distribucije i opskrbe plinom; uspostavljanje operatora transportnog
sustava, operatora distribucijskog
sustava s jasno definiranim obvezama i odgovornostima; određivanje
jasnih pravila u preuzimanju obveza
pružanja javnih usluga, a posebice
utvrđivanju jasnog i transparentnog
tarifnog sustava; uspostava međusobnih odnosa radi pružanja svih
usluga na tržištu plina na razvidan,
objektivan i nepristran način; određivanje uvjeta, rokova i dinamike
otvaranja tržišta plinom; definiranje
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uvjeta izgradnje novih objekata, te
omogućavanje djelotvorne povezanosti nacionalnog plinskog sustava
sa sustavima u Europi.
Odbor za zakonodavstvo, Odbor
za europske integracije i Odbor
za gospodarstvo, razvoj i obnovu
nemaju primjedbi na tekst Zakona.
U pojedinačnoj raspravi su govorili zastupnici Vladimir Pleša (HDZ)
i Jure Bitunjac (HDZ).
Zastupnici su, po hitnom
postupku, 30. ožujka 2007. godine, većinom glasova, sa 95 glasova
‘’za’’ i 5 ‘’suzdržanih’’, prihvatili
Konačni prijedlog zakona o tržištu plina.
A. F.

HRVATSKI SABOR
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PRIJEDLOG ZAKONA O MUZEJIMA IVANA MEŠTROVIĆA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Muzeji umjesto ”Fundacije”
Na sjednici 21. ožujka Hrvatski
je sabor raspravljao o ovom zakonskom prijedlogu kojim Republika
Hrvatska osniva posebnu javnu
ustanovu, Muzeje Ivana Meštrovića, koja će trajno štititi, čuvati
i stručno prezentirati djela koja je
Hrvatskoj ostavio akademik kipar
Ivan Meštrović Darovnim ugovorom iz 1952. godine.
Stupanjem na snagu ovog zakona
prestaje važiti Zakon o ”Fundaciji
Ivana Meštrovića” iz 1991. godine.

O PRIJEDLOGU
Ovim zakonom napušta se dosadašnji naziv ustanove koji je u
neskladu s kasnije donesenim zakonima, primjerice Zakonom o fundacijama i zakladama, pa je s njima
u potpunosti usklađen. Napuštene
su odredbe kojima su se uređivale
obveze prema nasljednicima Ivana
Meštrovića s naslova zaštite njihovih autorskih prava s obzirom na
to da je riječ o privatnim pravima o
kojima javna muzejska ustanova ne
treba skrbiti, tim više što je Darovni
ugovor na to ne obvezuje.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podupro je donošenje ovog zakona,
njegovo prihvaćanje predložio je
Odbor za obrazovanje, znanost i
kulturu.

RASPRAVA
Sjedište u Splitu
Na sjednici dodatno obrazloženje zakona dao je državni tajnik

Ministarstva kulture dr.sc. Jadran
Antolović ne zaobilazeći ni odrednice Darovnog ugovora. Predlaže
se da sjedište Muzeja bude u Splitu,
(sjedište ”Fundacije” bilo u Zagrebu) jer je fundus u Splitu bogatiji.
Sadrži 190 skulptura i reljefa, 538
crteža i grafika, 297 arhitektonskih
nacrta, ukupno 1070 umjetnina i
drugih djela Ivana Meštrovića (a tu
su i Kaštelet i blizina Meštrovićeva
Mauzoleja).
Dr.sc. Ivo Banac (nezavisni) javio
se u ime Kluba zastupnika PGS-a,
SBHS-a i MDS-a te zatražio da se
ovaj zakonski prijedlog ”pročisti”,
da se dokinu razne nedosljednosti
i nelogičnosti u tekstu i postigne
dogovor ili barem razgovor s obitelji
Meštrović. Na taj način počet ćemo
se oduživati jednom od naših svjetski priznatih velikana koji je Hrvatsku volio, o čemu posebno govore
njegova djela. Uz druge primjedbe naglasio je da je zakon često u
suprotnosti s Darovnicom čije ključne točke nisu do danas ispunjene.
Ostavština Ivana Meštrovića i četiri
desetljeća od njegove smrti loše je
čuvana i često zlorabljena, rekao je,
među ostalim.
Mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain
govorila je u ime Kluba zastupnika HNS-a koji će ostati suzdržan do
drugog čitanja ovog zakona nadajući se da će biti bolji. Zamjera što se
iz zakona izbacuju neke bitne stvari,
poput prava i obveze nasljednika i
što se ni jednom riječju ne spominje
obveza Vlade RH da osigura podesniji smještaj za Meštrovićev muzej
u Zagrebu. Ne treba zaboraviti ni
propuste u muzeju u Splitu, mora
se postaviti pitanje ilegalnih odljeva
Meštrovićevih kipova, ilegalno stečenih djela, pa nije li ovaj Prijedlog
BROJ
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pokušaj legaliziranja svih bezakonja
koja su počinjena u Fundaciji, rekla
je, među ostalim.
Jagoda Majska-Martinčević
izvijestila je da je stav Kluba zastupnika HDZ-a suprotan svemu dosad
rečenom i svesrdno podržava ovaj
Prijedlog. Smatra da je ovaj Prijedlog na tragu decentralizacije (sjedište u Splitu) a što se tiče primjedbi
da je zakon u suprotnosti s Darovnicom glede nasljednika rekla je da
sam Meštrović nije stavio ni u kakav
kontekst svoje nasljednike. Bitno je
da će u većoj mjeri o toj ostavštini
povesti računa struka, a činjenica je
da država sasvim sigurno nije odlijevala ništa.
Dr.sc. Zlatko Kramarić govorio je
u ime Kluba zastupnika HSLS-a
koji ne može glasovati za ovaj Prijedlog i smatra da bi Vlada do drugog čitanja trebala odrediti što je
Ivan Meštrović nama. Nije jasno
da sve što se manje-više događa u
hrvatskoj kulturi mora biti na granici skandala i da od devedesetih godina stalno čitamo da nešto s
nasljedstvom našeg velikog kipara
Meštrovića ne funkcionira. S ovim
Prijedlogom ponovno isto, ignoriramo djelomice nasljednike (Marica Meštrović je bila relativno mila
režimu, Matu Meštrovića se posve
ignorira). Opus tog velikog kipara
mogao bi biti kulturni brend Hrvatske.
Slično je o nasljednicima govorio i
mr.sc. Miroslav Rožić u ime Kluba
zastupnika HSP-a. Prijedlog je pun
pogrešaka i nelogičnosti, pokušaj
je legaliziranja svih bezakonja koja
su dosad počinjena kroz ”Fundaciju
Ivana Meštrovića” pa i prije njezinog osnutka u onoj državi, a predviđene promjene su samo kozmetičke.
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Opet se ne ispunjavaju uvjeti Darovnog ugovora i takav postupak Vlade
je nekorektan. Ako se zakon mijenja
zašto se ne riješe postojeće dileme
(je li Galerija Meštrović galerija ili
više od toga itd.), zašto se ne pita
struku i javnost o potrebi promjena
naziva tih muzeja, rekao je, među
ostalim, dodajući da Klub zastupnika HSP-a neće podržati ovaj zakon
jer više poštuje želje Ivana Meštrovića.
Državni tajnik dr.sc. Jadran Antolović naglasio je da o umjetninama
koje su vlasništvo nasljednika odlučuju nasljednici (hoće li ih kopirati
itd.). Zahtjev je nasljednika da svoje
pohranjene umjetnine povuku sa
čuvanja i to se rješava, rekao je.

Ostavština se mora poštovati
Ante Markov javio se u ime
Kluba zastupnika HSS-a koji drži
da je primarni interes o najslavnijem hrvatskom kiparu razgovarati na primjeren način, pa tako i u
ovom Prijedlogu, a činjenica je
da je Meštrović na putu zaborava.

Ostavština Ivan Meštrovića se mora
poštovati (ne raspravljati o tome),
ispravno valorizirati, i njegova obitelj i nasljednici trebaju biti u tijelima koja će skrbiti o načinu kako
se provodi zakon koji to regulira.
Klub smatra da je jasno da je Ivan
Meštrović odredio Split kao centar
svoje umjetničke ostavštine.
Dr.sc. Antun Vujić govorio je u
ime Kluba zastupnika SDP-a koji
će u vezi s ovim zakonskim prijedlogom biti, u najmanju ruku, suzdržan. Ako je razlog donošenja ovog
zakona samo usklađivanje s drugim
zakonima onda nije potreban jer je
to lex specialis. A jedino obrazloženje, a i bitna promjena u odnosu na
prethodni zakon, zbog kojeg treba
eventualno ići s novim zakonom
nije u obrazloženju spomenuto, a to
je izuzeta pozicija obitelji I. Meštrovića odnosno zastupnika obitelji (o
čemu je govorio državni tajnik).
Donošenje zakona bilo bi potrebno
(s ovim ne žuriti) kako bi se na cjelovit način riješilo (na osnovi pomne
analize stanja, lijevali su se odljevi
koji se nisu smjeli, imamo barem

dva Boškovića) očuvanje i cjelokupni aktivan rad tih muzeja.
Dr.sc. Slaven Letica (nezavisni)
smatra da Darovni ugovor treba
znati čitati kao i razmišljati o povijesnoj europskoj i američkoj revalorizaciji Ivana Meštrovića, jednog od
najvećih ljudi hrvatskoga 20. stoljeća, koji je hrvatskome narodu poklonio golema bogatstva. Treba razgovarati s njegovim nasljednicima koji
su ugledni i pametni ljudi, predložio
je, među ostalim.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su Ivana Sučec Trakoštanec (HDZ), dr.sc. Miljenko Dorić
(HNS) Ingrid Antičević-Marinović (SDP) te u petminutnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HNS-a
mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (HNS). Državni tajnik mr.sc.
Jadran Antolović nakon rasprave
rekao je da će predlagatelj sve primjedbe razmotriti.
Hrvatski je sabor 30. ožujka
prihvatio Prijedlog ovog zakona
(60 ”za”, 15 ”protiv”, šest ”suzdržanih”).
Đ.K.

PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU INFORMACIJSKE SIGURNOSTI
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zaokružuje se zakonodavna regulativa
na području sigurnosti
Zastupnici Hrvatskog sabora na
25. sjednici 22. ožujka razmatrali su u prvom čitanju predloženi
zakonski tekst o sustavu informacijske sigurnosti. Predloženim se
tekstom utvrđuje zakonski okvir
koji omogućuje učinkovito provođenje mjera sigurnosti, a istovremeno štiti pravo javnosti na pristup informacijama.

O PRIJEDLOGU
Prijedlog zakona uvodno je u ime
predlagatelja dodatno obrazložila
državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa, Snježana Bagić. Ocijenila
je da se predloženim tekstom postupno zaokružuje zakonodavna regulativa Republike Hrvatske na području sigurnosti, uključujući i informaBROJ
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cijsku sigurnost. Ujedno se posebna
pažnja usmjerava na dva segmenta
tajnosti podataka, te utvrđuje pojam
klasificiranih i neklasificiranih podataka. Dakle, ovaj Zakon u cijelosti
definira sve elemente sustava, njihove međusobne odnose, način i smjer
pojedinačnog i zajedničkog funkcioniranja, te nadležnost nadzora. Istovremeno se tekstom određuje Ured
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Vijeća za nacionalnu sigurnost kao
središnjeg državnog tijela za informacijsku sigurnost, koje je i u međunarodno-pravnoj strukturi odgovorno
za koordinaciju svih aktivnosti oko
primjene mjera i donošenja standarda
informacijske sigurnosti. Vlada smatra da će se u Republici Hrvatskoj
ustrojiti zakonski okvir koji omogućuje utvrđivanje standarda, njihovu
implementaciju i učinkovito provođenje mjera sigurnosti. Time bi se
postigla doista nužna zaštita nacionalnih interesa i informacijske sigurnosti, a istovremeno dovelo u ravnotežu s nužnim standardima oko zaštite ljudskih prava i prava javnosti na
pristup informacijama, zaključila je
državna tajnica Bagić.

RADNA TIJELA
O predloženom zakonskom tekstu očitovala su se i nadležna radna
tijela Hrvatskog sabora. Odbor za
zakonodavstvo podupro je donošenje predloženoga teksta bez primjedbi, a Odbor za unutarnju politiku
i nacionalnu sigurnost predložio
je prihvaćanje u prvom čitanju. Na
sastanku matičnog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, mišljenja članova Odbora ostala
su podijeljena pa je izostao zaključak. Odbor za Ustav, Poslovnik i
politički sustav, donio je zaključak
kojim predlaže prihvaćanje Prijedloga zakona u prvom čitanju. Odbor
za ljudska prava i prava nacionalnih manjina razmotrio je ovaj
zakon kao zainteresirano radno tijelo. Iznesene su primjedbe i prijedlozi koji se odnose na članak 3. Prijedloga zakona. Istaknuto je da bi bilo
poželjno u matičnim radnim tijelima
Sabora provesti simulaciju praktične
primjene kako bi se izbjegle situacije
da zadiru u područje ljudskih prava
izvan okvira utvrđenih zakonom.

RASPRAVA
Nakon izlaganja predstavnice predlagatelja, zastupnik Ivan

Jarnjak iznio je stavove i odluku Odbora za unutarnju politiku
i nacionalnu sigurnost. Zatim su
govorili predstavnici klubova parlamentarnih stranaka.

Ojačati informacijsku sigurnost
Prvi je u ime Kluba zastupnika HDZ-a govorio dr.sc. Krešimir
Ćosić uvodno ocijenivši da su pitanja sigurnosti postala među najvažnijim pitanjima suvremenog svijeta. Spominjući Zavod za sigurnost
podataka, ocijenio je da se radi o središnjem tijelu za tehnička područja
informacijske sigurnosti, koje ujedno treba biti zaduženo za sigurnost
informacijskih sustava, tijela i pravnih osoba, sigurnosnih akreditacija
informacijskih sustava, upravljanja
kriptomaterijalima, koordinaciju,
prevenciju, te otklanjanje problema vezanih uz sigurnost računalnih
mreža. U svakom slučaju, podržavamo donošenje predloženoga teksta, ocjenjujući ujedno da područja
informacijske sigurnosti moraju biti
konzistentna, zaključio je zastupnik
Ćosić. U ime Kluba zastupnika
HSS-a govorio je zastupnik Ante
Markov koji je upozorio na probleme provala na računala i računalne
mreže. Upozorio je da važnu ulogu
u promicanju sigurnosti ima ljudski
faktor i stručnost nadležnih tijela.
Ujedno je potrebna šira institucionalizacija odnosa, kako bi korisnici
informacija što prije mogli imati tražene podatke. Podržao je predloženi zakonski prijedlog, uz napomenu
da bi se između prvog i drugog čitanja trebale ukloniti uočene slabosti i
nepreciznosti. U ime Kluba zastupnika HSP-a govorio je zastupnik
Pero Kovačević. Potrebno je naglasiti da će se u prvoj polovini 2009.
godine, uspostaviti novi sustav i
stvoriti pravni okviri informacijske sigurnosti. Upozorio je zatim
na neke probleme oko postupaka
vezanih uz sustav sigurnosti koji
su u posljednje vrijeme imali dosta
medijskih odjeka. Kako bi se izbjeBROJ
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gli slični problemi, potrebno je unaprijed odrediti pravila igre i utvrditi
sve pojedinosti koje se mogu naći u
svakodnevnoj praksi. Ne bi trebalo dopustiti situaciju da donosimo
zakonski okvir, a da sve ostalo uređuje Vlada, ministarstva, središnja
tijela i pravne osobe, zaključio je
zastupnik Kovačević.

Utvrditi nacionalnu politiku
informacijske sigurnosti
Stavove Kluba zastupnika IDS-a
obrazložila je zastupnica Dorotea
Pešić-Bukovac. Ne možemo podržati predloženi zakonski tekst, ukoliko se do drugog čitanja ne uklone
ozbiljni propusti. Potrebno je bolje
riješiti zaštitu privatnosti i utvrditi nacionalnu politiku informacijske sigurnosti, a tek onda pristupiti donošenju zakona. Smatramo
ujedno da nisu dobro razrađene ni
kaznene odredbe za zloporabe u
ovom zakonu, zaključila je zastupnica Pešić-Bukovac.
Zastupnik Nenad Stazić iznio je
mišljenje Kluba zastupnika SDP-a
te ocijenio da je tekst pun nejasnoća
koje se javljaju već kod naziva zakona. Nejasan je i obuhvat zakona,
odnosno nije posve jasno na koga se
odnose predložene odredbe.
Ne može se, primjerice, ista razina zaštite podataka primjenjivati na
Vladu i pojedina ministarstva, kao i
na jedinice lokalne uprave i samouprave. Bilo bi neodgovorno ovakav
tekst pustiti u drugo čitanje, pa će
Klub zastupnika SDP-a, imajući na
umu svoju odgovornost, odbiti predloženi zakonski tekst.
U ime Kluba zastupnika HNS-a
govorio je zastupnik Antun Kapraljević. Ocijenio je da Klub ne može
podržati donošenje ovakvoga zakona, jer se umjesto o tajnosti, zapravo
radi o nedopustivoj cenzuri. Upozorio je ujedno da se korupcija ne
može riješiti samo mehaničkim uvođenjem poreznog broja. Zastupnik
dr.sc. Zlatko Kramarić govorio je
u ime Kluba zastupnika HSLS-a.
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Smatra da postoji čitav niz rješenja koja izazivaju određenu skepsu
kod zastupnika. Osobito je značajno
onemogućiti manipulaciju koja se
javlja uvođenjem digitalne tehnologije, a o čijim posljedicama svakodnevno čitamo u novinama. Nakon
predstavnika stranačkih klubova,
uslijedila je pojedinačna rasprava.
Svoje stavove i ocjene o Prijedlogu zakona o sustavu informacijske
sigurnosti, iznijeli su: zastupnica
Ingrid Antičević-Marinović (SDP)
i zastupnik Pero Kovačević (HSP).

Završni osvrt dala je državna tajnica Snježana Bagić. Ocijenila je da
predloženi tekst sadržajno prvenstveno predstavlja tehnički tekst, sa
stručnim informatičkim i tehnološkim izrazima. Njima se definiraju
područja informacijske sigurnosti,
računalnih sustava i zaštita pojedinih podataka. Vlada Republike
Hrvatske još će jednom razmotriti,
postoje li mogućnosti da se ovim
zakonom propisani ili predloženi
rokovi skrate. Istovremeno će nastojati uvažiti sve iznijete primjedbe i

prijedloge, kako bi predloženi tekst,
zajedno s drugim zakonima koji
zaokružuju sigurnosno-obavještajni sustav, u konačnici bio što bolji
i kvalitetniji. Ovom konstatacijom
zaključena je rasprava.
U nastavku rada, 30. ožujka 2007.
zastupnici su donijeli zaključak
kojim se prihvaća Prijedlog zakona o sustavu informacijske sigurnosti. Za predloženi zaključak glasovalo je 74 zastupnika, 5 ih je bilo
‘’suzdržano’’, a 14 ‘’protiv’’.
V.Ž.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE
ZATVORA

Poboljšati uvjete u zatvorima
O ovom zakonskom prijedlogu
Sabor je proveo raspravu na sjednici 22. ožujka. Mišljenja sudionika
u raspravi bila su podijeljena - od
ocjene da nudi kvalitetniji i učinkovitiji sustav izvršavanja zatvorske
kazne (vladajući), do zahtjeva za
doradu i prigovora da se predlažu
lošija rješenja od postojećih (oporba). No, i jedni i drugi upozoravaju na to da treba osigurati dodatna sredstva za poboljšanje uvjeta u
zatvorima i kaznionicama, omogućiti poseban tretman ovisnika, i dr.

O PRIJEDLOGU
Obrazlažući zastupnicima predložene izmjene, Snježana Bagić, državna
tajnica Ministarstva pravosuđa, napomenula je da je postojeći Zakon u primjeni od 1. srpnja 2001. te da je njegovo donošenje predstavljalo zakonodavnu reformu zatvorskog sustava
i izvršavanja kazne zatvora (usklađen
je s međunarodnim konvencijama
i europskim zatvorskim pravilima).
Međutim, nakon šestogodišnje pri-

mjene pokazalo se da ga treba uskladiti s nizom novih, u međuvremenu donesenih ili noveliranih zakona
(npr. o kaznenom, ovršnom i parničnom postupku, Stečajnim zakonom
te novim Zakonom o državnim službenicima). Nadalje, treba jasnije propisati ovlasti te stvarnu i mjesnu nadležnost suca izvršenja, kako bi se u
praksi otklonile dvojbe oko toga koji
sudac odlučuje o pokretanju postupka
izvršavanja kazne zatvora, odnosno
kontrolira upućivanje osuđene osobe
na izdržavanje zatvorske kazne, te o
eventualnoj povredi prava (riječ je o
relativno novom institutu koji je prvi
put uveden u naš pravni sustav 2001.
godine).
Ostalim izmjenama dodatno se
preciziraju odredbe koje se odnose
na programe izvršavanja zatvorske
kazne i njihov sadržaj (riječ je o individualiziranim programima). Osuđenicima na kaznu zatvora do jedne
godine omogućuje se nastavak rada
kod poslodavca ili obavljanje vlastite
djelatnosti, a onima koji su uključeni u programe izobrazbe zajamčena
BROJ
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je novčana naknada samo u slučaju
da im se istodobno ne može osigurati rad. Mijenjaju se i odredbe koje
se odnose na zdravstvenu zaštitu
zatvorenika. Predviđeno je da troškovi zdravstvene zaštite za one koji
su zdravstveno osigurani idu na teret
njihova osiguranja, a za ostale na
teret zatvorskog sustava. Radi sprječavanja nezakonitih radnji tijekom
izdržavanja kazne (npr. krađe, potkupljivanja, reketi i sl.) ograničava se
iznos novca koji zatvorenik može primati i slati, u pravilu od članova obitelji, te trošenje obvezne ušteđevine
namijenjene osiguranju sredstava za
život nakon izlaska na slobodu. Radi
povećanja razine sigurnosti kaznionica i zatvora precizno su regulirane i
stegovne mjere, kao i odredbe koje se
odnose na uvjetno puštanje zatvorenika na slobodu, sastav Povjerenstva
za uvjetni otpust, itd.

RADNA TIJELA
Donošenje ovog Zakona poduprla su nadležna radna tijela - Odbor
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za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Članovi matičnog Odbora
sugerirali su predlagatelju da preispita odredbu članka 47., koji propisuje da ministar pravosuđa imenuje
Povjerenstvo koje odlučuje o uvjetnom otpustu osuđenika. Naime,
formulacija da ”za jednog člana
Povjerenstva imenuje suca izvršenja prema mjestu izvršavanja kazne
zatvora je nejasna (to bi značilo da
se za svaki slučaj mora imenovati
drugi sudac izvršenja).

RASPRAVA
Po ocjeni Kluba zastupnika
HDZ-a, ponuđeni zakonski prijedlog je puno precizniji od postojećeg,
a nudi i učinkovitiji, te u sigurnosnom smislu kvalitetniji sustav izvršavanja kazne zatvora, kaže Dražen Bošnjaković. Podsjetio je na
činjenicu da se na prošloj sjednici raspravljalo o Izvješću o stanju i
radu kaznionica, zatvora i odgojnih
zavoda za 2005. godinu. Tom je prilikom, kao i ranijih godina, zaključeno da zatvorski sustav u Hrvatskoj,
u relativno skromnim materijalnim
uvjetima, funkcionira u podnošljivim granicama. Međutim, da bismo
ocijenili što u tom sustavu treba
promijeniti, Saboru bi svakih četiri
ili pet godina trebalo biti predočeno još iscrpnije izvješće iz kojeg bi
bilo vidljivo je li izvršavanje zatvorske kazne u pojedinim slučajevima
ispunilo svrhu, odnosno mogu li se
oni koji su izdržali kaznu uklopiti u
normalni život, ili i dalje imaju problema sa zakonom.

Red liberalnih, red represivnih
rješenja
Po riječima Nikole Vuljanića,
Klub zastupnika HNS-a će poduprijeti ovaj Zakon u prvom čitanju,
uz određene primjedbe. Njihova je
načelna zamjerka da predlagatelj
nije načisto s time što se želi postići
zatvorskom kaznom, jer nudi najliberalnija rješenja, kakva se primje-

njuju na zapadu, zajedno s odredbama koje pooštravaju represiju, pa i
tamo gdje to nije potrebno. Primjerice, dobro je da se briše odredba
o izdvajanju ovisnika iz posebnih
odjela odnosno zatvora, jer njihova resocijalizacija dobrim dijelom
ovisi i o boravku među ljudima koji
nisu ovisnici. Međutim, nije jasno
zbog čega zatvorenici dobivaju novčanu naknadu, i to ne samo za rad
nego i tijekom školovanja u zatvoru. To je paradoksalno tim više što
građani koji nisu završili školovanje
nerijetko sami plaćaju dodatnu izobrazbu (prema Zakonu o obrazovanju odraslih). Pošteno je i liberalno
da se zatvorenicima jamči jednaka
kvaliteta i opseg obvezne zdravstvene zaštite koju imaju i svi drugi građani, ali nema nikakvog opravdanja
da se ubuduće od njihovih zarada
ne uplaćuje doprinos za mirovinsko
osiguranje. Po mišljenju haenesovaca predlagatelj uvodi i opravdana ograničenja (npr. kad je riječ o
posjetima, telefoniranju, ili uvođenju mogućnosti uzimanja uzoraka
radi testiranja na drogu i alkohol u
svako doba).
Ljubica Lalić je najavila da će
Klub zastupnika HSS-a podržati predložene izmjene, ali traži da
se do drugog čitanja neka rješenja
poprave. Primjerice, zalažu se za
zadržavanje odredbe koja predviđa da osuđenici ovisnici, kojima je
izrečena i mjera obveznog liječenja,
ili su već uključeni u socijalno-terapijski postupak, izdržavaju kaznu u
posebnoj kaznionici ili na posebnom
odjelu. Naime, u zajedničkim kaznionicama ne bi se postigao odgojni
učinak kazne, budući da droga ulazi
i u zatvore. Stoga bi trebalo pronaći modus da ta kategorija počinitelja kaznenog djela, umjesto u zatvor,
bude upućena u posebne terapijske
zajednice i uključena u programe
odvikavanja (te bi programe trebalo
utvrditi Ministarstvo pravosuđa).
Po ocjeni haesesovaca, u praksi
će biti teško provesti odredbu koja
omogućava da se zatvorenicima,
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osuđenim na kaznu zatvora do jedne
godine, može odobriti nastavak rada
kod poslodavca ili nastavak obavljanja vlastite djelatnosti(dosad se
to odnosilo samo na one s upola
manjom kaznom). Ne samo da primjena tog rješenja ne bi pridonijela rasterećenju zatvorskih prostora,
nego je ono u suprotnosti i sa Zakonom o radu, prema kojem radniku
osuđenom na kaznu zatvora od 6
mjeseci prestaje radni odnos.

Pretrpani zatvori posljedica
loše kaznene politike
Predstavnica Kluba zastupnika
SDP-a, Ingrid Antičević-Marinović podsjetila je na činjenicu da je
Hrvatska u studenome 2003. godine
dobila priznanje međunarodnih institucija za reformu zatvorskog sustava,
koja je započela upravo donošenjem
Zakona o izvršavanju kazne zatvora 2001.godine. Međutim, nakon
što je pučki pravobranitelj upozorio na težak položaj zatvorenika u
našim zatvorima i kaznionicama, a
Europski sud za ljudska prava u jednom slučaju čak osudio Hrvatsku za
kršenje ljudskih prava u zatvorima,
očekivali smo - kaže -da će Vlada
hitno osigurati dodatna proračunska sredstva za poboljšanje stanja u
tom sustavu. Međutim, umjesto toga
pogoršavamo dobra zakonska rješenja i usklađujemo ih s lošim uvjetima, uzrokovanim nedostatkom sredstava (i to na štetu temeljnih prava
i sloboda zatvorenika i osuđenika).
Prema tvrdnjama ravnatelja zatvorskog sustava stanje je alarmantno,
a to je, dobrim dijelom, posljedica
loše kaznenopravne politike, na što
smo upozoravali predlažući izmjene Kaznenog zakona. Naime, zatvori su pretrpani, a među osuđenicima
dominiraju oni kažnjeni zatvorskom
kaznom do godine dana (predlagali smo i da se onemogući zamjena
novčanih za zatvorsku kaznu). Daljnje pogoršanje osjeća se upravo kod
realizacije pojedinačnih programa
za izvršavanje kazne zatvora, redu-
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ciraju se posjeti kaznionici, smanjuje se naknada za vrijeme izobrazbe,
a štedi se čak i na zdravlju zatvorenika (npr. ukida se odredba koja
govori o standardu opremljenosti
zatvorskih ambulanti). Zatvorenici
više ne mogu slobodno raspolagati novcem, niti ga primati od drugih osoba, osim rodbine, ograniče-

no im je kretanje unutar kaznionice, itd. Svako pravo nosi sa sobom
i mogućnost zloporabe, ali naše je
da suzbijemo tu zloporabu, a ne da
ukidamo prava, naglašava zastupnica. Njeno izlaganje potaklo je više
zastupnika na ispravljanje netočnih
navoda, a potom se još javio za riječ
Rade Ivas (HDZ.).

Ishod rasprave - u nastavku sjednice, 30. ožujka, Hrvatski sabor je, većinom glasova (79
”za”, 12 ”protiv” i 3 ”suzdržana”) prihvatio u prvom čitanju
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o izvršavanju
kazne zatvora.
M.Ko.

PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA ZA DOPUNU ODLUKE O NAČINU PRODAJE, CIJENI, VREMENU
I UVJETIMA PRODAJE DIONICA INA - INDUSTRIJE NAFTE D.D. JAVNOM PONUDOM I
POSEBNIM POGODNOSTIMA PRODAJE HRVATSKIM GRAĐANIMA
Predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a

Zaključkom spriječiti rasprodaju
Na 25. sjednici 21. ožujka zastupnici su raspravljali o Prijedlogu
zaključaka za dopunu Odluke o
načinu prodaje, cijeni, vremenu
i uvjetima prodaje dionica INA industrije nafte d.d. javnom ponudom i posebnim pogodnostima
prodaje hrvatskim građanima.
Smisao je Prijedloga ispraviti propust spomenute Vladine Odluke i
mirovinskim fondovima omogućiti
neometano stjecanje dionica INA-e
pod istim uvjetima koji vrijede za
hrvatske državljane te propisati
pravo prvenstva za naše državljane i mirovinske fondove za kupnju
dionica i nakon premašene prodajne
cijene dionica od 38.000,00 kuna.

ti mogućnost građanima Republike
Hrvatske kao i mirovinskim fondovima da kupe dionice, ovisno o interesima i procjenama, i na taj način
spriječiti rasprodaju spomenute tvrtke te ujedno omogućiti prinos onima
koji su tu tvrtku i stvarali - hrvatskim umirovljenicima preko mirovinskih fondova. Uz to, potrebno je
propisati i pravo prvenstva za one
hrvatske državljane koji žele kupiti
veći broj dionica i čija prodajna cijena premašuje 38.000,00 kuna. Tako
bi se omogućilo zainteresiranima da
otkupe, ovisno o svojem interesu,
i zadrže u Hrvatskoj dionice, prije
nego budu ponuđene stranim državljanima i pravnim osobama.

O PRIJEDLOGU

MIŠLJENJE VLADE

Odluka o načinu prodaje, cijeni,
vremenu i uvjetima prodaje dionica
INA - industrije nafte d.d. javnom
ponudom i posebnim pogodnostima
prodaje hrvatskim građanima, kakvu
je donijela Vlada RH, manjkava je,
interpretativna i kao takva ne štiti
interese Republike Hrvatske. Predloženim zaključcima Klub namjerava popraviti propuste Vlade i pruži-

Više je razloga zašto niti Vlada
Republike Hrvatske nije podržala Prijedlog zaključaka. Iz odredbe
Zakona o privatizaciji INA - industrije nafte d.d. koja se odnosi na
prodaju dionica INA-e u postupku
javne prodaje nedvojbeno proizlazi
da se pravo prvenstva i pogodnosti
kupnje u javnoj prodaji mogu dodijeliti isključivo hrvatskim državljaBROJ
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nima. Nedvojbeno je da mirovinski
fondovi nisu hrvatski državljani, pa
bi njihovo izričito spominjanje u
Odluci bilo protivno Zakonu o privatizaciji INA-e.

RADNA TIJELA
Odbor za gospodarstvo, razvoj
i obnovu nije prihvatio Prijedlog zaključaka Kluba zastupnika
HNS-a.

RASPRAVA
Na sjednici Prijedlog zaključaka opširnije je obrazložio predstavnik predlagatelja Dragutin Lesar
(HNS). U trenutku kada se znalo
kolika je dobit INE i s koliko novca
raspolažu mirovinski fondovi, Vlada
RH odlučuje 65% dionica ( oko 490
tisuća dionica) prodati stranim ulagačima, iako Zakon o privatizaciji INE precizira da će Vlada svojom odlukom samo ponuditi dionice
domaćim i stranim ulagačima, ali ne
i omjer ponude. Na temelju kupljenih dionica inozemni su ulagači do
dana današnjeg zaradili oko 580
milijuna kuna, a taj će iznos kao i
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porez na to osvanuti u nekim drugim državama, ali ne u Hrvatskoj.
Klub zabrinjava i plaši najava Vlade
RH da će po istom modelu i principu
Vlada nastaviti privatizaciju HT-a i
drugih državnih tvrtki koje će privatizirati na temelju odluka i zakona,
kaže Lesar.
U nastavku rasprave Vlado Jelkovac je rekao da Klub zastupnika HDZ-a neće podržati Prijedlog
zaključaka držeći da je kod privatizacije INA-e u potpunosti poštivan
istoimeni zakon i odrađen jedan od
najboljih privatizacijskih projekata
od samostalnosti Hrvatske.
Vladinom Odlukom o privatizaciji INA-e oštećeni su i prevareni
hrvatski građani, posebno sadašnji i
budući hrvatski umirovljenici, rekao

je Zlatko Koračević u ime Kluba
zastupnika HNS-a. Normalno je
da se postavlja pitanje zašto dionice
naše naftne kompanije nisu završile u domaćim mirovinskim fondovima kad istovremeno imamo oko 120
tisuća novih umirovljenika s mirovinom nižom od 1200 kuna, te kakva
je to povlaštena cijena dionice INE
od 1690 kuna za hrvatske građane
kada su po istoj cijeni dionice kupovali i strani fondovi.
U ime Kluba zastupnika HNS-a
zastupnica mr. sc. Alenka Košiša
Čičin-Šain objasnila je da ovdje nije
posrijedi samo priča o INI nego je
ona puno šira. Današnji umirovljenici sudjelovali su u stvaranju INA-e i
zbog njih je ta tvrtka ono što danas
jeste, pa nije li onda pošteno da im
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uzvratimo ako ne jednakom mjerom
onda barem u pola manjom tako da
mirovinski fondovi dobiju jednake
uvjete za stjecanje INA-inih dionica
kao i hrvatski građani.
Imajući u vidu mišljenje Vlade
Republike Hrvatske i Odbora
za gospodarstvo, razvoj i obnovu, na sjednici 30. ožujka 2007.
zastupnici nisu prihvatili Prijedlog zaključka za dopunu Odluke o
načinu prodaje, cijeni, vremenu i
uvjetima prodaje dionica INA-Industrije nafte d.d. javnom ponudom i posebnim pogodnostima
prodaje hrvatskim građanima. Za
takav zaključak glasovalo je 69
zastupnika, 4 su bila ”suzdržana”,
a 18 ”protiv”.
J.Š.
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Protokolarne aktivnosti
Predsjednika Hrvatskoga sabora
Predsjednik Hrvatskog sabora
Vladimir Šeks primio je
pomoćnika glavnog tajnika
NATO-a Johna Colstona
(Zagreb, 21. ožujak 2007.) Predsjednik Sabora Vladimir Šeks
izrazio je zadovoljstvo posjetom
pomoćnika glavnog tajnika NATOa Hrvatskoj jer on potvrđuje namjeru NATO-a da se provedu zaključci sa summita u Rigi. Pomoćnika
glavnog tajnika NATO-a je izvijestio o podršci NATO-u u Hrvatskoj
koja je prema posljednjim ispitivanjima javnog mišljenja u pora-

stu, što vrijedi pripisati pozitivnim
signalima u Rigi kao i komunikacijskoj strategiji hrvatske vlade.
Pomoćnik glavnog tajnika NATO-a
je istaknuo važnu ulogu parlamenta i političkog konsenzusa u pitanjima kao što je članstvo u NATOu koji se danas sve više angažira
u misijama osiguranja mira i stabilnosti u svijetu. Naglasio je da
države članice NATO-a odluke u
svim pitanjima donose suvereno i
samostalno. Pomoćnik glavnog tajnika NATO-a Colston je pohvalio
Hrvatsku zbog napretka i energičnog pristupa u provedbi reformi i
dostizanju potrebnih standarda.

Predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks primio je pomoćnika glavnog tajnika NATOa Johna Colstona
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Vladimir Šeks predvodio
hrvatsko izaslanstvo na
obilježavanju 50. godišnjice
potpisivanja Rimskih ugovora
(Rim, 23. ožujak 2007.) Europska
ideja je u Hrvatskoj pustila duboke
i trajne korijene, a sve relevantne
političke snage u Hrvatskom saboru podupiru provođenje potrebnih
aktivnosti, kako bismo u interesu
hrvatskih građana dostigli europske
standarde i do konca ovog desetljeća postali 28. punopravna članica Europske unije, izjavio je predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir
Šeks u Rimu, gdje je predvodio
hrvatsko izaslanstvo na obilježavanju 50. godišnjice potpisivanja Rimskih ugovora, dokumenata kojima je
stvorena Europska unija. Na proslavi u Rimu sudjelovali su predsjednici parlamenata 27 zemalja članica
EU i triju zemalja kandidata, među
kojima i Hrvatske.
Hrvatska je ne tako davno prošla najteža iskušenja rata i agresije
i svjesna je vrijednosti temeljnih
načela europskog poretka začetih upravo Rimskim ugovorima,
rekao je Šeks. Tim su povijesnim
aktima postavljeni temelji jednog
novog međudržavnog projekta koji
je označio početak nezaustavljivog
procesa ujedinjenja svih europskih
država na temeljima demokracije,
jednakosti, promicanja ljudskih i
nacionalnih prava, stvaranja prostora blagostanja, posebno mira i
stabilnosti, naglasio je predsjednik
Sabora.
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Skupina francusko-hrvatskog
prijateljstva francuskog Senata
susrela se s predsjednikom
Hrvatskog sabora
(Zagreb, 29. ožujak 2007.) Senator Gérard je istaknuo snažnu podršku što bržem ulasku Republike
Hrvatske u Europsku uniju pohvalivši Hrvatsku zbog dobro ustrojenih
demokratskih institucija i dostignute
gospodarske dinamike.

Predsjednik Hrvatskog
sabora Vladimir Šeks sastao
se s predsjednicom mađarske
Nacionalne skupštine
Katalinom Szili
(Pečuh, 3. travanj 2007.)Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir
Šeks i predsjednica mađarskog parlamenta Katalin Szili potpisali su 3.
travnja 2007. u Pečuhu memorandum o suglasnosti o strategijskom
partnerstvu između parlamenata
dviju država radi jačanja bilateralne
suradnje u svim pitanjima od zajedničkog interesa, a posebice procesu
pristupanja Hrvatske EU.
Nakon potpisivanja memoranduma, Šeks je izjavio kako je riječ o
dokumentu koji je na pragu intenziviranja i produbljivanja parlamentarnih veza Hrvatske i Mađarske, a čija
je ključna točka u pružanju mađarske pomoći u što bržem hrvatskom
ulasku u euroatlantske integracije. Putem odgovarajućih odbora za
vanjske poslove i europske integracije uspostavit će se odnosi između dvaju parlamenata koji će biti u
funkciji prijenosa mađarskih iskustava što će pomoći Hrvatskoj da što
brže ostvari ulazak u ove integracije, rekao je Šeks. Predsjednik Sabora je dodao kako će osim europske
dimenzije memorandum biti u funkciji produbljivanja bilateralne suradnje na svim razinama.
Šeks je izrazio uvjerenost da će
uz mađarsku pomoć Hrvatska 2009.

godine postati punopravna članica
Unije te da će do 2010. godine, kada
će Pečuh biti europski grad kulture, biti najvećim dijelom izgrađen
međunarodni prometni koridor Vc
koji će Budimpeštu preko Hrvatske
spojiti s Pločama.
Predsjednica mađarskog parlamenta Katalin Szili ocijenila je
kako je hrvatsko-mađarska međuparlamentarna suradnja dosegnula važan trenutak u svom razvojnom putu i dodala da će potpisani
dokument pridonijeti da Hrvatska
što prije pristupi Europskoj uniji.
Prigodom nedavnog obilježavanja
50. obljetnice EU istaknuto je kako
Unija ostavlja svoja vrata otvorenim, čime se potvrđuje i mađarska
želja da Hrvatska što prije uđe u tu
integraciju, rekla je Szili. Istaknula
je kako mađarska vlada u potpunosti
podržava projekt izgradnje međunarodnog prometnog koridora Vc

što smatra zajedničkim interesom
Hrvatske i Mađarske. Radni sastanak predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednice mađarskog parlamenta održan je u sklopu redovitih
godišnjih susreta u hrvatsko-mađarskom pograničnom području.

Predsjednik Hrvatskog sabora
Vladimir Šeks primio je
predsjednika Vlade Republike
Bugarske Sergeja Staniševa
(Zagreb, 4. travanj 2007.) U žarištu razgovora bili su Europska unija,
NATO, suradnja u regiji i gospodarska razmjena dviju zemalja. Bugarski je premijer Stanišev izrazio
uvjerenje kako Hrvatska i Bugarska
snose znatnu odgovornost za stabilnost u regiji kao i da bi nova destabilizacija područja jugoistočne Europe
nanijela veliku štetu cijeloj regiji, ali

Predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks primio je predsjednika Vlade Republike
Bugarske Sergeja Staniševa
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i Europskoj uniji. Potvrdio je spremnost Bugarske da nastavi podržavati što skoriji ulazak Hrvatske
u Europsku uniju i NATO rekavši
kako Hrvatska uvijek može računati
na prijateljsku pomoć Bugarske.

Održana Konferencija
predsjednika parlamenata
država članica SEECP-a
(Zagreb, 16. travanj 2007). Konferenciju je otvorio predsjednik
Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks.
Uz predsjednika Sabora u uvodnom
dijelu konferencije govorili su i
predsjednik Vlade Republike Hrvatske Ivo Sanader, te predsjednik
Republike Hrvatske Stjepan Mesić.
Konferenciju pod nazivom ”Nova
jugoistočna Europa: uloga parlamenata” je organizirao Hrvatski sabor
u sklopu jednogodišnjeg hrvatskog
predsjedanja SEECP-om.
U uvodnom govoru predsjednik
Sabora podsjetio je da se ovaj skup
održava u godini u kojoj Europska unija obilježava svoju pedesetu
godišnjicu. ”Znamo da je na izvoru te velike ideje ujedinjene Europe
stajala vizija. Povijesnu opravdanost
i političku dalekosežnost te vizije
Europe, utemeljene na zajedništvu
u slobodi, demokraciji, jednakosti,
poštivanju nacionalnih, ljudskih i
manjinskih prava te razvitka u miru,
potvrdilo je upravo tih proteklih
pola stoljeća”, rekao je Šeks, dodajući da je tih pedeset godina proteklo u postupnom, ne uvijek lakom
procesu integriranja Europe i njezina proširenja.
Konferencija je okupila predsjednike parlamenata ili njihove pred-

stavnike: Hrvatske, Albanije, Bosne
i Hercegovine, Bugarske, Crne
Gore, Grčke, Makedonije, Moldavije, Rumunjske, Turske i Njemačke te predstavnike Europskog parlamenta, Parlamentarne skupštine
Organizacije za europsku sigurnost i
suradnju, Skupštine Zapadnoeuropske unije, Pakta o stabilnosti i Misije
Ujedinjenih naroda na Kosovu.
Temeljni izazov koji stoji pred
parlamentima zemalja članica Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi je pronaći način djelovanja koji
će objediniti osnaženu potrebu za
novom Europom, daljnjim razvitkom slobode i demokracije te potrebe da se jugoistok Europe okrene k
novim obzorima, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks
kao prvi govornik na konferenciji
predsjednika parlamenata SEECPa održanoj u Zagrebu.U završnoj
deklaraciji usvojenoj na kraju Konferencije predsjednici parlamenata

država sudionica Procesa suradnje
u jugoistočnoj Europi su podržali jačanje vodeće uloge SEECP-a u
budućoj regionalnoj suradnji te istaknuli važnost nastavka uključivanja
zemalja regije u Europsku uniju.

Ciparski ministar vanjskih
poslova Yiorgos Lillikas s
predsjednikom Šeksom
(Zagreb, 24. travanj 2007.)
Ciparski ministar vanjskih poslova
Yiorgos Lillikas je u okviru razgovora s predsjednikom Hrvatskog
sabora Vladimirom Šeksom potvrdio spremnost Cipra da Hrvatskoj i dalje pruža potporu i pomoć
na putu u EU rekavši kako među
članicama Europske unije nema
neslaganja u pogledu hrvatskog
članstva i potrebe što bržeg ulaska
Hrvatske u EU.
D. H.

Ciparski ministar vanjskih poslova Yiorgos Lillikas s predsjednikom Šeksom
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Protokolarne aktivnosti
saborskih dužnosnika
Gordan Jandroković primio
izaslanstvo Odbora za vanjsku
politiku talijanskog parlamenta
(Zagreb, 26. ožujka 2007.) Predsjednik Odbora za vanjsku politiku
Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i članovi Odbora primili su u
radni posjet izaslanstvo Odbora za
vanjske poslove Zastupničkog doma
Talijanske Republike koje je predvodio predsjednik Odbora Umberto
Ranieri.
Ovo je prvi susret dva vanjskopolitička odbora hrvatskog i talijanskog parlamenta koji Umberto Ranieri ocjenjuje kao znak dobre volje i
želje da se učvrste i prodube odnosi između dviju država. Umberto
Ranieri ocijenio je bilateralne odnose kao pozitivne, s tendencijom njihovog razvoja, posebice u svjetlu
europske perspektive. Naglasio je da
Italija, njen parlament i vlada, cijene i podupiru napore koje Hrvatska

ulaže na putu u punopravno članstvo
EU. Ranieri smatra da ne postoje
zapreke da ovaj cilj Hrvatska ostvari do kraja desetljeća, do kada bi i
EU trebala riješiti svoje unutarnje
probleme i naći institucionalno rješenje. Dodao je da je Italija zainteresirana za pozitivan razvoj odnosa
i s ostalim zemljama jugoistočne
Europe koje u perspektivi trebaju
postati članicama EU, a upravo u
tom kontekstu vrlo su važni dobri
odnosi koje Hrvatska njeguje s tim
zemljama.

Petar Selem ugostio
Parlamentarnu skupinu
prijateljstva FrancuskaHrvatska Senata francuskog
parlamenta
(Zagreb, 29. ožujka 2007.) Voditelj Hrvatsko-francuske međuparlamentarne skupine prijateljstva dr.

sc. Petar Selem primio je u službeni
posjet Parlamentarnu skupinu prijateljstva Francuska-Hrvatska Senata
francuskog parlamenta.
Francusko izaslanstvo izrazilo je
zadovoljstvo ovim susretom koji će
doprinijeti produbljenju već postojeće suradnje dvaju parlamenata. Senat
daje čvrstu potporu RH u procesu
pristupanja Europskoj uniji, kazao
je predsjednik skupine prijateljstva
Francuska-Hrvatska Senata francuskog parlamenta, Alain Gérard.

Neven Mimica održao radni
sastanak s Parlamentarnom
skupinom prijateljstva
Francuska - Hrvatska Senata
francuskog parlamenta
(Zagreb, 29. ožujka 2007.) Predsjednik Odbora za europske integracije mr. sc. Neven Mimica primio
je u posjet Parlamentarnu skupinu
prijateljstva Francuska - Hrvatska
Senata francuskog parlamenta.
Središnje teme razgovora bile su
suradnja dviju država, pristupni pregovori Hrvatske i institucionalne
reforme EU..

Slavko Linić primio delegaciju
njemačkog Saveznog
ministarstva okoliša, očuvanja
prirode i nuklearne sigurnosti

Gordan Jandroković primio izaslanstvo Odbora za vanjsku politiku talijanskog parlamenta
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(Zagreb, 5. travnja 2007.) Predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Slavko Linić sa
članovima Odbora primio je u službeni posjet delegaciju njemačkog
Saveznog ministarstva okoliša, očuvanja prirode i nuklearne sigurnosti.
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Slavko Linić primio delegaciju njemačkog Saveznog ministarstva okoliša, očuvanja prirode i nuklearne sigurnosti

Tema sastanka bila je unapređivanje parlamentarne suradnje na
području zaštite okoliša.
Astrid Klug, parlamentarna državna tajnica koja je vodila delegaciju Saveznog ministarstva okoliša,
očuvanja prirode i nuklearne sigurnosti, ponudila je daljnju razmjenu iskustava i znanja kroz zajedničke projekte. Posebno je naglasila potrebu intenzivnijeg razvoja
suradnje na razini parlamentarnih
odbora dviju zemalja. Kao fokus
suradnje istaknuto je uvođenje inovativnih tehnologija u svrhu očuvanja okoliša i daljnjeg razvoja gospodarstva.

Potpredsjednik Europske
komisije Frattini službeno
posjetio Sabor
(Zagreb, 12. travnja 2007.) Članovi Odbora za zakonodavstvo,
Odbora za pravosuđe i Odbora
za europske integracije održali su
radni sastanak sa potpredsjednikom
Europske komisije i povjerenikom
EK za pravdu, slobodu i sigurnost
Francom Frattinijem.
Potpredsjednik Europske komisije
Franco Frattini konstatirao je znača-

jan napredak Hrvatske u borbi protiv
korupcije i suzbijanju organiziranog
kriminala. Ukazao je na mogućnost
poboljšanja praktičnih rezultata s
obzirom na reformu pravosuđa kako
bi se znatno smanjio broj neriješenih slučajeva i dugotrajnost sudskih
postupaka. Istaknuo je nužnost neovisnosti sudstva i odgovornost
prema javnosti.
Razgovaralo se i o regionalnoj suradnji. Potpredsjednik
EK istaknuo je važnost RH u
promicanju regionalne suradnje, što predstavlja i ključni
prioritet za Europu po pitanju
sigurnosti. Kao važan parametar daljnjeg približavanja
Hrvatske EU istaknut je politički konsenzus svih stranka u
Hrvatskom saboru.

rada dvaju parlamenata, kao i politički sustav dviju država.
Odnosi Turske i Hrvatske ocijenjeni su prijateljskima i bez otvorenih pitanja, no ukazano je na
potrebu daljnjeg produbljivanja
veza, kako na političkom tako i
na gospodarskom planu. Posebno
je istaknut pozitivan primjer kontinuiranog jačanja suradnje dvaju
parlamenata.
Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Mato Arlović upoznao je goste
sa stajalištem parlamenta Republike Hrvatske da proces proširenja
EU mora biti neovisan o njezinim
ustavnim promjenama. Obje zemlje
su izrazile međusobnu potporu daljnjim etapama procesa pridruživanja
EU, naglasivši potrebu postavljanja
jednakih pretpristupnih uvjeta za
sve zemlje.
Potpredsjednik Velike nacionalne skupštine Republike Turske
Sadik Yakut najavio je daljnju potporu Hrvatskoj u procesu pristupanja NATO-u i izrazio uvjerenje da
će 2008. biti godina ulaska RH u
NATO savez.

Potpredsjednik
Sabora Mato Arlović
primio potpredsjednika
Velike nacionalne
skupštine Republike
Turske Sadika Yakuta
(Zagreb, 17. travnja 2007.)
Potpredsjednik Sabora Mato Arlović primio pot- Sugovornici su predstavi- predsjednika Velike nacionalne skupštine Republike
li ustroj, način i specifičnosti
Turske Sadika Yakuta
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Mato Arlović primio Iranskohrvatsku međuparlamentarnu
skupinu prijateljstva
iranskog parlamenta
(Zagreb, 18. travnja 2007.) Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Mato
Arlović primio je u službeni posjet
Iransko-hrvatsku skupinu prijateljstva parlamenta Islamske Republike Iran.
Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Mato Arlović upoznao je goste
s unutarnjim ustrojstvom i strukturom Sabora. Konstatirao je kako
parlamentarna diplomacija ima izniman utjecaj na odnose između dviju
zemalja, a posebice parlamentarne
skupine prijateljstva.
Seyed Ali Riyaz, predsjednik Iransko-hrvatske skupine prijateljstva
složio se s ovom konstatacijom, te
je dodao da prijateljstvo između dva
naroda podrazumijeva i razvijanje
odnosa na gospodarskoj, političkoj
i kulturnoj razini. Obje strane slož-

ne su u tome da se parlamentarne
skupine prijateljstva više angažiraju oko razvoja još bolje gospodarske
suradnje. Na kraju sastanka uslijedio
je poziv potpredsjedniku Hrvatskoga sabora za uzvratnim posjetom
iranskom parlamentu.

Milorad Pupovac sastao
se s Iransko-hrvatskom
međuparlamentarnom
skupinom prijateljstva iranskog
parlamenta

Središnje teme razgovora bile
su razvijanje međuparlamentarne
suradnje i jačanje uloge parlamenata u međunarodnim organizacijama. Sugovornici su se složili
da između dviju zemalja postoje
dobre veze na kulturnom i sportskom planu te u okviru sveučilišta,
no da za njima zaostaje gospodarska suradnja. Kao posebno zanimljivi segmenti ulaganja za Hrvatsku ili za pokretanje zajedničkih
projekata izdvojeni su nafta, plin i
poljoprivreda.

(Zagreb, 18. travnja 2007.) Predsjednik Odbora za međuparlamentarnu suradnju Milorad Pupovac
i članica Odbora Lucija Čikeš sastali su se
s Iransko-hrvatskom
međuparlamentarnom
skupinom prijateljstva
parlamenta Islamske Milorad Pupovac sastao se s Iransko-hrvatskom međuparlamentarnom skupinom prijateljstva iranskog parlamenta
Republike Iran.

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA
Gordan Jandroković primio
izraelskog veleposlanika
Meiroma
(Zagreb, 19. travnja 2007.) Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Gordan Jandroković primio je u

nastupni posjet veleposlanika Izraela Republici Hrvatskoj Shmuela
Meiroma.
Tema sastanka bili su bilateralni odnosi dviju zemalja koji su ocijenjeni vrlo dobrima. Posebno je
istaknuta bogata kulturna razmje-

na. Tijekom razgovora zaključeno
je da treba intenzivirati gospodarsku
suradnju.
Tijekom razgovora zaključeno je
da treba pojačati intenzitet gospodarske suradnje.
S. Š; I. Č; A. F.
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