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Rad saborskih tijela
lipanj 2007.

11. lipnja 2007.

-

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
- Prijedlog za pokretanje postupka za izbor osam
sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o strancima
- Konačni prijedlog zakona o azilu

-

12. lipnja 2007.

-

Odbor za financije i državni proračun
- Prijedlog godišnjeg obračuna državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2006.
- Prijedlog zakona o javnoj nabavi
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade
Ruske Federacije o reguliranju obveza bivšeg SSSRa po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između
bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ

-

13. lipnja 2007.

-

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
- Izrada Nacionalnog programa zaštite i promicanja
ljudskih prava u Republici Hrvatskoj od 2005.do
2008.
- Prijedlog zakona o doplatku na sljepoću
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o strancima
- Konačni prijedlog o azilu
Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu
- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o obrtu
- Godišnja financijska izvješća Hrvatske banke za
obnovu i razvitak za 2006.
- Izvješće o poslovanju Hrvatske Agencije za malo
gospodarstvo za 2006.
Odbor za europske integracije
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o strancima
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim
pravima

14. lipnja 2007.
Odbor za useljeništvo
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o strancima
- Konačni prijedlog zakona o azilu
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
- Prijedlog odluke o imenovanju člana Upravnog odbora
Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i
tehnologijski razvoj Republike Hrvatske
- Prijedlog odluke o imenovanju i prestanku mandata
članova Nacionalnoga zdravstvenoga vijeća
- Prijedlog za donošenje rješenja državnim
dužnosnicima
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim
pravima
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o patentu
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Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o oznakama zemljopisnog
podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih
proizvoda
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o patentu
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o industrijskom dizajnu
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o žigu
Konačni prijedlog zakona o azilu
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o obrtu
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim
fondovima
Prijedlog zakona o javnoj nabavi
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-

Rasprava o sukobu interesa članice Vijeća HRT-a
Suzane Jašić
Očitovanje HRT-a o visini primanja svih djelatnika
pod ugovorom

Odbor za turizam
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o boravišnoj
pristojbi

19. lipnja 2007.
Odbor za Ustav, Poslovni i politički sustav
- Konačni prijedlog zakona o Studentskom zboru i
drugim studentskim organizacijama
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja
ljudima
- Prijedlog Strategije migracijske politike Republike
Hrvatske za 2007/2008.
Odbor za ravnopravnost spolova
- Nacrt prijedloga zakona o sprječavanju zlostavljanja
na radu
Odbor za financije i državni proračun
- Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2oo6.
godinu
- Godišnje izvješće za 2oo6. Hrvatske agencije za
nadzor financijskih usluga
- Godišnja financijska izvješća Hrvatske banke za
obnovu i razvitak (HBOR) za 2006. godinu
Odbor za ravnopravnost spolova
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja
ljudima

-

Godišnja financijska izvješća Hrvatske banke za
obnovu i razvitak (HBOR) za 2006. godinu
Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo
gospodarstvo za 2006.

20. lipnja 2007.
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
- Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj
radioteleviziji
- Javni poziv za izbor 6 članova Programskog vijeća
HRT-a
Odbor za ratne veterane
- Poslovno izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja
iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za
2006.
Odbor za pomorstvo, promet i veze
- Izvješće o radu Vijeća za poštanske usluge za 2006.
godinu
-

Odbor za turizam
- Prijedlog godišnjeg obračuna državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2006. godinu
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Odbor za europske integracije
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o lijekovima
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o financijskom
osiguranju
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o prijevozu
opasnih tvari
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o Hrvatskoj
komori inženjera tehnologije prometa i transporta
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o energiji
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o tržištu električne energije
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o regulaciji energetskih
djelatnosti

DNEVNI RED

5
PRIKAZ RADA:
- 26. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA ODRŽANE 13, 14, 15, 19, 20, 21, 27, 28. I 29.
LIPNJA TE 4, 5, 6, 11, 12. I 13. SRPNJA 2007.

Utvrđivanje dnevnog reda
Predsjednik Hrvatskog sabora
Vladimir Šeks otvorio je 26. sjednicu pozdravivši sve zastupnike,
premijera i predstavnike Vlade RH.
Konstatirao je da je usvojen zapisnik sa 25. sjednice, nakon čega se
pristupilo utvrđivanju dnevnog reda
26. sjednice. Predsjednik Hrvatskog
sabora napomenuo je da je u Konačni prijedlog dnevnog reda uvrstio još
dvije nove točke. Pod točkama od 4.
do 12., pod točkama 14. i 15. te pod
točkama 36. i 37. navedeni su zakoni za koje se predlaže donošenje po
hitnom postupku. Prijedlozi zakona navedeni pod točkama 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. i 14. nose oznaku P.Z.E.,
te se o primjeni hitnog postupka
sukladno članku 161. Poslovnika ne
glasuje, napomenuo je predsjednik
Vladimir Šeks.
Zastupnik Mario Zubović (HDZ)
u ime Kluba zastupnika HDZ-a
usprotivio se primjeni hitnog postupka za prijedloge zakona (točke 36. i
37.) o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (predlagatelj Klub zastupnika PGS, SBHS,
MDS) i o sprečavanju sukoba interesa o obnašanju javnih dužnosti (predlagatelj – Klub zastupnika
SDP-a). Nakon toga zastupnici
su većinom glasova prihvatili primjenu hitnog postupka kod donošenja

Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu kultura od 2007. do
2013. godine, Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obveza između
bivšeg SSSR-a po obračunima vezanim uz robne razmjene između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ, Zakona o
izmjenama i dopunama Pomorskog
zakonika, te Zakona o potvrđivanju
Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovine ljudima. Prijedlozi za
hitnu proceduru u razmatranju prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba
interesa u obnašanju javnih dužnosti i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
nisu dobili podršku te su upućeni u
redovnu proceduru.
Predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks izvjestio je da
je zaprimio prigovor na dnevni red
od Kluba zastupnika HSU-a zbog
toga što u Prijedlog dnevnog reda
ove sjednice nisu uvrštena dva prijedloga koja su upućena u saborsku proceduru 8. svibnja ove godine. Drži da poslovničke odredbe ne
daju osnove za prigovor, no da će ti

prijedlozi biti uvršteni u dnevni red
tijekom ove sjednice. Zastupnik Silvano Hrelja (HSU) zamolio je očitovanje Odbora za Ustav, Poslovnik
i politički sustav.
Prigovor na dnevni red podnio je
i zastupnik Slaven Letica (nezavisni) jer nije uvršten Prijedlog odluke
o postavljanju spomen bisti uzoritog
kardinala doktora Franje Kuharića i prvog predsjednika Republike
Hrvatske doktora Franje Tuđmana.
Predsjednik Sabora Vladimir Šeks
odgovorio je kako je inicijativa razmotrena na sjednici Predsjedništva
koje je mjerodavno za takve odluke
te je pokrenut postupak da klubovi zastupnika, u primjerenom roku,
dostave svoje očitovanje o Prijedlogu jer bi bilo poželjno da se odluka donese konsenzusom. Zastupnik
Slaven Letica odgovorio je kako se
slaže s pokušajem postizanja konsenzusa, ali ako on ne bude postignut kroz dva tjedna da se ova točka
ipak uvede u dnevni red.
Sukladno članku 203. stavak 5.
Poslovnika, a kako nije bilo daljnjih prigovora, predsjednik Hrvatskog sabora objavio je da je utvrđen
dnevni red onako kako je predložen
u Konačnom prijedlogu dnevnog
reda, s utvrđenim izmjenama.
A. F.

Dnevni red

- Prijedlog zakona o udomiteljstvu
- Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za razdoblje 2000.
do 2006. godine, s pojedinačnim

godišnjim izvješćima i financijskim
pokazateljima
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju izme-

- Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o socijalnoj
skrbi
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đu Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju
Republike Hrvatske u programu
kultura (od 2007. do 2013.)
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade
Ruske Federacije o reguliranju obveza bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o strancima
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o oznakama zemljopisnog
podrijetla i oznakama izvornosti
proizvoda i usluga
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu
- Konačni prijedlog zakona o azilu
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Pomorskog zakonika
- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu
- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim
fondovima
- Konačni prijedlog zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama
- Prijedlog zakona o javnoj nabavi
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja
ljudima

- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o lijekovima
- Prijedlog liste kandidata za izbor
suca Ustavnog suda Republike
Hrvatske
- Prijedlog nacionalnoga programa
mjera za uvođenje obveznog srednjoškolskoga obrazovanja
- Prijedlog strategije migracijske
politike Republike Hrvatske za
2007/2008. godinu
- Godišnje izvješće o ostvarivanju ”Nacionalnog programa
zaštite potrošača za razdoblje
2005.-2006.”, u 2006. godini
- Poslovno izvješće o radu Fonda
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2006. godinu - predlagatelj
Upravni odbor Fonda
- Izvješće o radu Vijeća za poštanske
usluge za 2006. godinu - predlagatelj Vijeće za poštanske usluge
- Godišnje izvješće Nacionalne
zaklade za znanost, visoko školstvo
i tehnologijski razvoj Republike
Hrvatske za 2006. godinu - predlagatelj Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski
razvoj Republike Hrvatske
- Prijedlog godišnjeg obračuna
državnog proračuna Republike
Hrvatske za 2006. godinu
- Godišnja financijska izvješća
Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2006. godinu predlagatelj HBOR
- Godišnje izvješće za 2006. godinu
Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga - predlagatelj Hrvatska agencija za nadzor financijskih
usluga
- Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2006. godinu - predlagatelj Hrvatska narodna banka
- Izvješće o poslovanju Hrvatske
agencije za malo gospodarstvo za
2006. - Predlagatelj HAMAG
- Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poljoprivredi - predlagatelj
zastupnik Zlatko Koračević
- Prijedlog zakona o socijalnoj mirovini - predlagatelj Klub zastupnika
SDP-a
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- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti - predlagatelj Klub zastupnika PGS-a,
SBHS-a i MDS-a
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona
o sprječavanju sukoba interesa o
obnašanju javnih dužnosti- predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
- Prijedlog zakona o potvrđivanju
Konvencije o promicanju kolektivnog pregovaranja - Predlagatelj
Klub zastupnika HNS-a
- Prijedlog zakona o izmjenama i
dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj - predlagatelj Klub
zastupnika HSS-a
- Prijedlog zakona o dopuni Zakona
o Hrvatskoj radioteleviziji - predlagatelj Klub zastupnika PGS-a,
SBHS-a i MDS-a
- Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju - predlagatelj Klub
zastupnika SDP-a
- Prijedlog zakona o dopuni Zakona
o potvrđivanju Europske povelje o
lokalnoj samoupravi - predlagatelj
Klub zastupnika HSS-a
- Prijedlog zakona o dopuni Zakona
o vinu - predlagatelj Klub zastupnika PGS-a, SBHS-a i MDS-a
- Prijedlog odluke o izmjeni Odluke
o donošenju programa prostornog
uređenja Republike Hrvatske - predlagatelj Klub zastupnika HSS-a
- Prijedlog zaključka kojim se Vlada
Republike Hrvatske obvezuje na
podnošenje izvješća o postupanju
Vlade u svezi sa zaključkom Hrvatskoga sabora od 12. lipnja 2003. o
podjeli Republike Hrvatske na statističke regije - predlagatelj skupina zastupnika
- Prijedlog odluke o osnivanju istražnog povjerenstva za utvrđivanje
činjenica u svezi s javnim priznanjem ministra unutarnjih poslova g.
Ivice Kirina o tome da je do saznanja o tome kako su pojedini sadržaji dospjeli na internetske portale došao praćenjem traga servera,
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te njegovim prijetnjama upućenim
članovima SDP-a - predlagatelj
Klub zastupnika SDP-a
- Prijedlog zakona o dopunama Obiteljskog zakona - predlagatelj Klub
zastupnika HSS-a
- 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
- Prijedlog zaključka Hrvatskoga sabora o inicijativi Republike
Hrvatske za proglašenje Jadranskog mora za posebno osjetljivo
morsko područje - predlagatelj
Klub zastupnika HSP-a
- 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
- Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama - predlagatelj Klub
zastupnika HSP-a
- Izbori, imenovanja i razrješenja.
- Prijedlog odluke o razrješenju
šest članova Vijeća za građanski
nadzor sigurnosno-obavještajnih
agencija - predlagatelj Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu
sigurnost
- Prijedlog odluke o imenovanju
predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija - predlagatelj Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Dopuna dnevnog reda 21.
lipnja 2007.
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o financijskom osiguranju
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energiji
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o Hrvatskoj komori inženjera
tehnologije prometa i transporta
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o prijevozu opasnih tvari
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju ugovora
između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike
BROJ
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Njemačke o financijskoj suradnji
(2004. godina)
- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji
- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora
- Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Obiteljskog zakona
- Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2006.
godinu i ostvarenje proračuna
Hrvatske energetske regulatorne
agencije za 2006. godinu
- Izvješće o radu Nacionalnog vijeća
za znanost Republike Hrvatske za
2006. godinu
- Prijedlog za pokretanje pitanja
povjerenja Vladi Republike Hrvatske - predlagatelji skupina zastupnika.

Dopuna dnevnog reda 29.
lipnja 2007.
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u
športu
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Ugovora o
zajmu između Republike Hrvatske
i Međunarodne banke za obnovu i
razvoj za drugi programski zajam
za prilagodbu
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uredu za suzbijanje
korupcije i organiziranog kriminaliteta
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o žičarama za prijevoz osoba
- Konačni prijedlog zakona o prostornom uređenju i gradnji
- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima
- Konačni prijedlog zakona o audiovizualnim djelatnostima
- Konačni prijedlog zakona o muzejima Ivana Meštrovića
- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani
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- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike
Hrvatske
- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
- Konačni prijedlog zakona o udomiteljstvu
- Godišnje izvješće o radu državnih
odvjetništava u 2006. godini

Dopuna dnevnog reda 4. srpnja
2007.
- Prijedlog izmjena i dopuna državnog proračuna Republike Hrvatske
za 2007. godinu
- Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona
o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007.
godinu
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjeni Zakona o porezu
na dodanu vrijednost
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o tehničkim zahtjevima za
proizvode i ocjeni sukladnosti
- Konačni prijedlog zakona o zaštiti
potrošača
- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o obveznom zdravstvenom nad-

zoru radnika profesionalno izloženih azbestu
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o uvjetima za stjecanje prava na
starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu
- Prijedlog odluke o sudjelovanju
pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda
- Godišnje izvješće o radu Upravnog
vijeća HINE od 1. svibnja 2006. do
30. travnja 2007. godine, s izvodima iz izvješća o radu Uprave i
uredništva HINE.

Dopuna dnevnog reda 6. srpnja
2007.
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o Agenciji za regulaciju tržišta
željezničkih usluga
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Sporazuma o primjeni članka 65. Konvencije o priznavanju europskih
patenata
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona
o potvrđivanju Konvencije o prizna-
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vanju europskih patenata (Europska
patentna konvencija) i akta kojim
se mijenja konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska
patentna konvencija)
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju instrumenta
kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije
(ERO)
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Ugovora o
zajmu između Republike Hrvatske
i Međunarodne banke za obnovu
i razvoj za projekt modernizacije
porezne uprave
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Sporazuma između Europske zajednice za
atomsku energiju (EUROATOM) i
država nečlanica Europske unije
o sudjelovanju potonjih u sustavu
zajednice za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološke opasnosti (ECURIE)
-Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici
- Prijedlog zakona o ostvarivanju
prava na pravnu pomoć
- Prijedlog zakona o računovodstvu
- Prijedlog zakona o preuzimanju
dioničkih društava
-Prijedlog nacionalnog programa
zaštite potrošača za razdoblje 2007
- 2008. godine
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Aktualno prijepodne
Nakon utvrđivanja dnevnog
reda 26. sjednice Hrvatskoga
sabora oko četrdesetak zastupnika postavilo je pitanje premijeru i
predstavnicima Vlade. Pitanja su
se odnosila na: zahtjev za isplatu bivšim nositeljima stanarskih
prava; osnivanje agroposlovnice
u Osijeku; sudjelovanje hrvatske
policije u međunarodnim mirovnim misijama; izgradnju jedne
sportske dvorane u Puli i škole
za djecu sa posebnim potrebama
u Varaždinu; zahtjev za ostavku ministra Kirina; osiguravanju proračunskog novca za aktiviranje odluke o ZERP-u; zahtjev
za smjenu predsjednika Uprave HEP-a, sprječavanje pojave
i širenja svinjske kuge, prava iz
mirovinskog osiguranja, suradnju Hrvatske i SAD-a u rješavanju problema veterana; ukidanje
zakonske odredbe o 0,0 promila
alkohola u krvi vozača, subvencioniranje goriva malih brodara,
zapošljavanje u HAC-u, kadrovski deficit policijskih službenika; rješavanje stambenih problema tamo zaposlenih službenika;
punopravno članstvo Hrvatske u
Eurotransplantu, položaj hrvatskih cestovnih prijevoznika; olakšice poduzetnicima početnicima;
primjenu Zakona o športu; pravo
glasa Hrvata iz Bosne i Hercegovine na izborima u Hrvatskoj;
nepravilnosti u cestogradnji; provedbu SAPHARD programa u
poljoprivredi i mnoga druga.

Zahtjev za naknadu bivšim
nositeljima stanarskog prava
Zastupnik Ivo Lončar (nezavisni) upitao je premijera hoće li i
kada Republika Hrvatska isplatiti
šest milijardi eura koje uime bivših
nositelja stanarskih prava traži Đuro
Turkulj iz Novog Sada, te misli li
udovoljiti Turkuljevom zahtjevu da
ga primi. Zamolio ga je također da
prokomentira hašku presudu Mili
Martiću.
Predsjednik Vlade Republike
Hrvatske dr.sc. Ivo Sanader rekao
je da je, kao i svi građani Hrvatske
presudu Martiću dočekao s velikim
olakšanjem jer je riječ o ratnom zločincu koji je bio jedna od osovina
velikosrpske agresije na Hrvatsku.
Za Turkuljeve zahtjeve kaže da su
maštarije i pokušaj uzimanja novca
od ljudi koji s njim imaju posla.
Dodao je još kako dotični gospodin
ne može ugroziti Republiku Hrvatsku niti prijetiti premijeru i tražiti kod njega prijam, do kojeg neće
doći.
Zastupnik Lončar podsjetio je na
Turkuljeve riječi da se već obratio
SDSS-u i s njima sve dogovorio.

Rješenje dugogodišnje agonije
osječke Gradske banke
Na pragu smo osnivanja Agrobanke u okvirima Hrvatske poštanske
banke ali ne sa sjedištem u Osijeku što je važan događaj za Slavoniju, Baranju i Osijek, rekao je uvodBROJ
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no zastupnik dr. sc. Vilim Herman
(SBHS) postavljajući s tim u vezi
pitanje premijeru. Zanimalo ga je
čini li se to premijeru iza leđa?
Premijer dr. Ivo Sanader naveo
je da je u tijeku obeštećenje 4500
štediša osječke Gradske banke, s
oko 180 milijuna kuna. Kad štediše
budu namirene povlače svoje tužbe,
Državna agencija za sanaciju banaka preuzima svu imovinu Gradske
banke Osijek u stečaju, a zatim tom
imovinom dokapitalizira Hrvatsku
poštansku banku koja će na kraju
u Osijeku otvoriti agroposlovnicu.
Dakle, neće biti nove Agrobanke, ali
će biti poslovnica Hrvatske poštanske banke koja će se baviti agrobiznisom, rekao je premijer, te dodao
kako je to dobra vijest za: štediše,
Osijek, Osječko-baranjsku županiju i sve koji se bave poljoprivredom
u Slavoniji. ”Postignut je, dakle,
dogovor i ništa mi nije rađeno iza
leđa nego od početka uz apsolutnu
moju potporu”, zaključio je premijer Sanader.
Zastupnik Herman izrazio je
zadovoljstvo konstatacijom koju
je čuo da cijeli posao glede stečaja
Gradske banke Osijek i otvaranja
spomenute agroposlovnice u tom
gradu nije napravljen iza leđa premijera.

Nema indicija o pritisku HSP-a
na hrvatsko pravosuđe
Zastupnika Antu Đapića (HSP)
zanimala je reakcija premijera na
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izjave političke elite srpske zajednice u Hrvatskoj, točnije čelnika
SDSS-a, da pojedini članovi HSP-a
u istočnoj Slavoniji vrše pritisak
na hrvatsko pravosuđe i policiju, a
vezano uz otkrivanje i istraživanje
tamošnjih ratnih zločina. Đapić kaže
da je to eklatantan primjer miješanja
u rad pravosudnih organa Republike Hrvatske i nanosi veliku međunarodnu štetu HSP-u, koji nema nikakve veze s postupcima hrvatske policije. Upitao je premijera namjerava
li u vezi s tim kvalifikacijama razgovarati s gospodinom Pupovcem kao
čelnikom stranke koja, u većoj ili
manjoj mjeri, podupire parlamentarnu većinu te ga upitati za argumente
i dokaze za iznesenu optužbu.
Premijer dr. Sanader odgovorio
je da nema nikakvih indicija da bi
članovi HSP-a provodili bilo kakav
pritisak na naše pravosuđe. Iako je
spreman obaviti spomenuti razgovor sa čelnikom SDSS-a predložio
je zastupniku Đapiću da on najprije
sam u tom razgovoru utvrdi ima li
razloga i dokaza zbog kojih se HSP
tako proziva.
Zastupnik Đapić nije bio zadovoljan drugim dijelom dobivenog
odgovora jer je, kaže, gospodin
Pupovac dao do znanja da pojedine državne institucije podliježu pritisku jedne političke stranke, a to
je praktički kazneno djelo. Nema,
kaže, razloga razgovarati s gospodinom Pupovcem jer se HSP striktno
drži zakona. Na policiji je, međutim,
da eventualno pročisti informacije o
događajima u Domovinskom ratu
prijavljene po građanskoj dužnosti.

Sudjelovanje hrvatskih
policajaca u mirovnim
misijama
Zastupnik Tomislav Čuljak
(HDZ) upitao je ministra unutarnjih
poslova o dosadašnjem sudjelovanju hrvatskih policajaca u mirovnim misijama, i zbog čega se traži
njihovo dodatno brojčano povećanje

u mirovnim misijama pod okriljem
UN-a.
Ministar unutarnjih poslova Ivica
Kirin odgovorio je da od siječnja
2005. policijski službenici sudjeluju
u mirovnim misijama UN-a (Kosovo, Istočni Timor, Cipar), i u misijama NATO-a i ISAF-a (Afganistan, Međunarodni policijski centar
za obuku u Jordanu). Ukupno je 34
policijskih službenika sudjelovalo u
svim dosadašnjim mirovnim misijama (uključene su i trenutno angažirane naše snage), i svi su ostvarili
izuzetne rezultate zbog čega nam je
nakon godinu dana sudjelovanja u
međunarodnim mirovnim misijama
povjerena organizacija međunarodnog tečaja za policijske službenike
koji se upućuju u te misije (održan je
u Valbandonu), a slijedeći već najavljen za kraj rujna 2007. Na višekratne zamolbe UN-ovog Odjela mirovnih operacija za povećanjem broja
postojećih hrvatskih policijskih
snaga u proceduru je upućen prijedlog za povećanje kontingenta naših
snaga u mirovnoj misiji na Kosovu za 5 dodatnih službenika, odnosno jednog na Cipru i dva na Istočnom Timoru. Jedan od razloga zašto
su naši policajci cijenjeni u međunarodnim mirovnim misijama je u
tome što je hrvatska policija stvorena u Domovinskom ratu u najtežim
ratnim uvjetima, a to golemo iskustvo neprocjenjivo je i međunarodno
priznato, zaključio je Kirin.
Odgovor ministra o sudjelovanju hrvatske policije, ali i vojske u
međunarodnim misijama dokazuje
da je Hrvatskoj mjesto u NATO-u
i EU-u, kratko je prokomentirao
zastupnik Čuljak.

Gradnja sportske dvorane u
Puli
Zastupnik dr. sc. Furio Radin
(nezavisni; zastupnik talijanske
nacionalne manjine) osvrnuo se na
zajednički projekt Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Italije gradnje sportske dvorane sredBROJ
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nje i osnovne škole u Puli. Iako je
taj projekt već godinama predviđen
proračunom Republike Hrvatske tek
je prije 8 mjeseci startao (potpisan
ugovor i izabran izvođač radova na
dvorani), ali gradnja nije započela.
Istražujući, kaže, došao je do spoznaje da su papiri zapeli u katakombama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od kuda nije poslan
zahtjev za suglasnost Vlade RH za
višegodišnje zaduživanje. Upitao je
stoga državnog tajnika Ministarstva
tko tamo ne radi svoj posao.
Državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa dr. sc.
Nevio Šetić rekao je kako je pitanje dana kada će otpočeti radovi
na toj dvorani, upravo se ishoduje
suglasnost Vlade RH za višegodišnje zaduživanje i bit će zadovoljeni rokovi do kada dvorana mora biti
izgrađena.
Zastupnik Radin upozorio je da se
sve gradnje koje se rade za talijansku manjinu rade za hrvatske građane i 50% su jeftinije jer sa 50%
sredstava sudjeluje Vlada Republike
Italije.

Praćenje servera
Zastupnik Nenad Stazić (SDP)
podsjetio je ministara Kirina da je
praćenjem servera ustanovljeno
tko stavlja videoklipove s izjavama ministra na Internetsku stranicu
YouTube. Time ste pred cijelom javnosti priznali počinjenje kaznenog
djela iz članka 223. Kaznenog zakona (povreda tajnosti, cjelovitosti i
dostupnosti računalnih podataka,
programa ili sustava), rekao je Stazić, te dodao kako ga sada ne zanima eventualna kaznena odgovornost
ministra. Posve je svejedno jeste li
Vi uistinu naredili praćenje servera
ili ste samo rekli da ste to učinili,
ali ste tom svojom izjavom unijeli
nemir i nesigurnost među sve korisnike Interneta, napose strah hoće
li zbog pristupanja Internetu doći
pod udar vašeg represivnog aparata,
nastavio je Stazić. Na kraju je upi-
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tao ministra je li svjestan značenja
svoje izjave i političke štete nanesene ugledu zemlje te kada će podnijeti ostavku.
Vama nije do utvrđivanja istine
niti do digniteta Hrvatskoga sabora, nego do moje ostavke, odgovorio mu je ministar unutarnjih
poslova Ivica Kirin. Rekao je još
kako nema ovlaštenja naređivati takve istrage nego za to postoje ovlaštene policijske osobe na
temelju sudskog naloga. Ali dok
je ove Vlade takve stvari se neće
raditi. Ako SDP nije stvarno kriv
zašto se onda toliko bunite i pokušavate meni kao ministru servirati da sam koristio službe MUP-a
da bi radio takve stvari, upitao je
ministar Kirin.
Zastupnik Stazić se ponovno
pozvao na ministrovu izjavu da
je to radio te dodao ”problem je u
tome što za to niste imali ovlaštenje
suda”.

Rebalans državnog proračuna
Zastupnik Dragutin Lesar (HNS)
upitao je premijera gdje je rebalans
državnog proračuna u kojem bi se,
sukladno saborskom zaključku iz
prosinca 2006., osigurao novac i
za modernizaciju i obnovu ribarske
flote, izgradnju ribarskih veletržnica i luka te nabavu prijevoznih sredstava za poslove Obalne straže kako
bi od 1. siječnja 2008. mogla početi
primjena zaštićenog ribolovnog ekološkog pojasa i za zemlje EU.
Premijer dr. Sanader rekao je da
se na rebalansu proračuna radi u
resornom Ministarstvu i najavio da
će sadržavati i proračunsku stavku
koja interesira zastupnika.
Zastupnik Lesar nije bio zadovoljan odgovorom. Svjestan je da do
redovnog zasjedanja Sabora ima još
mjesec dana ali drži da i Parlament
ima pravo na vrijeme za proučavanje tog dokumenta. Tim kašnjenjem
u pripremi i dostavi rebalansa Saboru želi se stvoriti tjesnac rokova,
zaključio je Lesar.

O smjeni predsjednika Uprave
HEP-a
Nikola Vuljanić (HNS) pitao je premijera kad će smijeniti predsjednika
Uprave HEP-a Ivana Mravaka jer je
HEP smanjio dobit u 2006. godini u
odnosu na 2005. za gotovo polovicu. Uz to, pokazuje sklonost nepotizmu u zapošljavanju.
Predsjednik Vlade RH dr. sc. Ivo
Sanader odgovorio je da bi trebalo
dogovoriti kriterije (ako zastupnik
predloži) kada bi trebalo mijenjati
predsjednike uprava javnih poduzeća, da li kad se smanji dobit i kad
dobit mora biti veća nego prethodne godine. HEP je poslovao s dobitkom, a s obzirom na tržišne okolnosti nije moguće povećavati dobit iz
godine u godinu.

Potpora javnosti ulasku u
NATO
Velimir Pleša (HDZ) pitanje o
ulozi Ministarstava obrane potpori
ulaska Republike Hrvatske u NATO
i koliko komunikacijska strategija
koju provodi Ministarstvo ima utjecaja na potporu javnosti uputio je
ministru obrane.
Ministar obrane Berislav Rončević najprije je ponovio stav Vlade
RH da su ulazak u Europsku uniju
i NATO dva strateška cilja hrvatske vanjske politike te da je u rujnu
2006. Vlada donijela komunikacijsku strategiju za članstvo Republike HRvatske u NATO-u. Svakako,
Ministarstvo tu ima veliku ulogu.
Poruka hrvatskim građanima je da
u NATO ne ulaze Ministarstvo, vojska, već država.
Ratko Gajica (SDSS) zastupnik
srpske nacionalne manjine pitao
je ministra obrane koji je zakonski, politički ili logični razlog da se
goni i kažnjava (s 11 mjeseci zatvora, uvjetno tri godine) građanin star
32 godine u vezi s obvezom služenja vojnog roka. Riječ je o mladom
čovjeku, Brkiću, koji je uhapšen na
granici, iz Zagreba je otišao 93. sa
BROJ
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17 godina, nije dobio nikakav poziv
u vezi s vojnom službom.
Ministar obrane Berislav Rončević odgovorio je da gospodin Brkić
kao vojni obveznik, nakon 18. godine, nije izvršio svoju obvezu, a ima
hrvatsko državljanstvo. Vlada RH
predložila je, zahvaljujući izvjesnosti članstva RH u NATO-u, izmjene
Zakona o obrani i Zakona o službi
u Oružanim snagama koji će biti u
srpnju na drugom čitanju u Hrvatskom saboru. U mogućnosti smo
uvesti suspenziju obveznog služenja vojnog roka, a kako će Državno
odvjetništvo tretirati zatečene slučajeve ne zna, rekao je ministar.
Ratko Gajica zatražio je pisani
odgovor.

Žalba na formulacije Carle del
Ponte
Mr.sc. Miroslav Rožić (HSP) pitao
je predsjednika Vlade RH zašto
nikada dosad, iako je dao obećanja
kojima je pokušao smiriti javnost,
nije upućena Vijeću sigurnosti UN-a
službena žalba hrvatske Vlade na
rad Carle del Ponte (”zločinački pothvat”, prikrivanje ključnih dokaza u
vezi s agresijom JNA na Hrvatsku).
Predsjednik Vlade RH dr.sc. Ivo
Sanader odgovorio je, da mu je
prije svega drago da osam godina
nakon smrti predsjednika dr. Franje
Tuđmana zastupnik tako pohvalno
govori o njemu, jer u ključnim trenucima nije podržao njegove važne
odluke. Mi, kao i jučer, i danas stojimo na istim pozicijama i odgovor
je isti - znamo kad treba povući neki
potez.
Mr. sc. Miroslav Rožić odgovorio je
da se pitanje nije odnosilo na pokojnog predsjednika Tuđmana nego na
premijerovo obećanje u Saboru da
će se hrvatska Vlada žaliti Vijeću
sigurnosti te zatražio da se to učini.

Povećan tov svinja
Petar Mlinarić (HDZ) zatražio je
informaciju o trenutnoj situaciji s
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tovom svinja, jer se mjerama sprječavanja širenja svinjske kuge u
Hrvatskoj njihov broj bitno smanjio.
Striktnim provođenjem mjera za
sprječavanje širenja klasične svinjske kuge bolest opada i sve je manji
broj jedinica lokalne samouprave u kojima postoji zaraza i koje
se smatraju ugroženim područjem,
odgovorio je ministar poljoprivrede
Petar Čobanković. Bolest je izazvala određene poremećaje, došlo je
do problema otkupa svinja u malim
gospodarstvima, pa su Ministarstvo i Vlada organizirali interventni otkup, koji je još uvijek u tijeku.
Otkupljeno je oko 60 000 svinja. U
prva četiri mjeseca 2007. u tovu je
50 posto više svinja nego u 2005.
godini, a uvoz je manji za 43 posto.
Petar Mlinarić bio je u potpunosti
zadovoljan odgovorom.
Silvano Hrelja (HSU) pitao je kad
će Vlada Republike Hrvatske odnosno nadležno Ministarstvo provesti
zaključak Hrvatskog sabora iz srpnja 2006. koji se odnosi na što brže
pronalaženje rješenja za mirovine
hrvatskih državljana iz BiH te Srbije
i Crne Gore s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Napomenuo je da se
radi o više od 15 000 građana kojima
je mirovina jedini izvor prihoda.
Predsjednik Vlade Republike
Hrvatske dr.sc. Ivo Sanader odgovorio je da mu je taj problem poznat
i da je on, a i zastupnici HDZ-a, u
nekoliko navrata razgovarao s tim
ljudima. Ne radi se o zanemarivanju zaključaka Hrvatskog sabora,
već je riječ o traženju rješenja. Na
tome se radi, rekao je, i apelirao i
na zastupnika da zajedno isprave tu
nepravdu. Ova Vlada naći će rješenje, a riješila je i sve ključne naslijeđene probleme hrvatskih umirovljenika, naglasio je dr.sc. Ivo Sanader
i ujedno najavio isplatu treće rate
duga obeštećenja umirovljenicima
do kraja lipnja ove godine. Uskoro
će u Sabor doći prijedlog za rješavanje jaza između starih i novih umirovljenika.

Silvano Hrelja bio je djelomično
zadovoljan odgovorom.
Dr.sc. Ivan Čehok (HSLS) upozorio je da još uvijek nije potpisan
sporazum o izgradnji škole za djecu
s posebnim potrebama u Varaždinu.
Još u državnom proračunu za 2003.
godinu bila je ta stavka, izrađeni su
deseci elaborata, procjena, idejnih
rješenja, potvrdnica, grad Varaždin
izdvojio je za tu namjenu zemljište
vrijedno više od milijun eura i obvezao se sufinancirati. Unatoč tome
s Ministarstvom nije potpisan sporazum, rekao je, i zamolio da se to
obavi u roku od petnaest dana.
Državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa dr.sc.
Nevio Šetić odgovorio je da se u
Ministarstvu dugo radi na tome, da
Ministarstvo drži da treba izgraditi
taj objekt, no da se u to mora uključiti i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i da se radi na oblikovanju sporazuma.
Dr.sc. Ivan Čehok dodatno je
pitao što se čekalo tri godine i zamolio da se Varaždinu pošalje prijedlog
sporazuma radi potpisa, a koliko će
investicije otpasti na koje ministarstvo interni je dogovor.

Rješavanje problema branitelja
s PTSP-om
Dr.sc. Krešimir Ćosić (HDZ)
zamolio je resornu ministricu da
informira zastupnike o nedavnom
službenom posjetu SAD-u te o važnosti Sporazuma o suradnji s američkim Ministarstvom ratnih veterana, koji je u pripremi, za braniteljsku populaciju.
Jadranka Kosor, ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske
solidarnosti, izjavila je da se radilo o iznimno važnom i korisnom
susretu s američkim ministrom za
ratne veterane, gospodinom Nickolsonom, na čiji je poziv, zajedno sa
suradnicima, posjetila Washington.
Osim razgovora s američkim kolegom i njegovim suradnicima, susrela se i s parlamentarcima, odnosno
BROJ
472

IHS

9. VII. 2007.

predstavnicima odgovarajućih odbora u Kongresu i Senatu. Nakon iznošenja naših iskustava u rješavanju
problema ratnih veterana, pa i hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a,
dobili smo - kaže - svojevrsna priznanja za sustav skrbi i visinu sredstava koja Hrvatska izdvaja iz proračuna za tu namjenu (s obzirom na
veličinu države i broj stanovnika ta
izdvajanja nisu ništa manja od onih
u SAD-u). Tom je prilikom dogovoren i uzvratni posjet gospodina Nickolsona Hrvatskoj, a najavljeno je i
moguće potpisivanje Sporazuma o
suradnji na rješavanju problema ratnih veterana, s posebnim naglaskom
na branitelje oboljele od PTSP-a. I
sama je, kaže, dobila poziv za posjet
Wermontu, gdje se nalazi vodeći svjetski centar za istraživanje te
bolesti, na čelu kojeg je eminentni
stručnjak gospodin Freedman. Od
njega smo također dobili priznanja
za liječenje PTSP-a (u nekoliko je
navrata bio u Hrvatskoj), među ostalim i stoga što smo na tu bolest upozorili dovoljno rano i što joj posvećujemo puno pozornosti. Primjerice, u Zakonu iz 2005. godine pomaknuli smo rokove za priznavanje te
bolesti, i uklonili predrasude koje su
vladale u odnosu na branitelje koji
imaju takvih problema (među ostalim, ukinut je i ponižavajući test
MMP 2, koji se koristio u postupku
dijagnosticiranja PTSP-a).
Zastupnik Ćosić se složio s tim
da je ministričin posjet SAD-u bio
izuzetno uspješan i koristan, te vjerojatno od dugoročnog značenja za
braniteljsku populaciju. Njegova
je sugestija da se u rješavanje ovih
problema uključe i ministarstva znanosti i zdravstva, kako bi Hrvatska
doista postala centar izvrsnosti za
liječenje PTSP-a.

Do kada odredba o nula
promila
Mr.sc. Marina Jurjevića (SDP)
zanimalo je namjerava li premijer
predložiti ukidanje odredbe nula pro-
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mila alkohola kod vozača, budući da
podaci o sve većem broju žrtava automobilskih nesreća ionako svjedoče o
njenoj nesvrsishodnosti. Prema tvrdnji zastupnika, u prvih pet mjeseci ove
godine na hrvatskim cestama poginulo je 15 puta više osoba nego u istom
razdoblju lani, a povećan je i broj
teško i lakše ranjenih (za 10, odnosno 13 posto). Zbog uvođenja zabrane konzumiranja alkohola za vozače
trpe štete gospodarstvo, poljoprivreda,
ugostiteljstvo, vinari, a i turizam (na
udaru je i imidž Hrvatske kao mediteranske zemlje), napominje zastupnik.
Premijer Sanader je rekao da nema
namjeru inicirati promjenu Zakona o sigurnosti prometa na cestama,
jer smatra da odredba o kojoj je riječ
ispunjava svoju svrhu. Naime, u prve
dvije godine njene primjene osjetno je
smanjen broj poginulih na hrvatskim
cestama (imala bi smisla i da je spasila
samo jedan život). Nije istina - kaže da s 0,5 promila alkohola u krvi vozač
ima jednaku kontrolu za volanom kao
i bez alkohola. S tim u svezi konzultirali smo struku i liječnici tvrde da
kirurzi ne mogu obavljati operacije ni
s 0,3 promila alkohola u krvi.
Nije točno ni to da zbog postojećeg
zakonskog rješenja turizam i ugostiteljstvo trpe štete. Naime, konzumacija alkohola u ugostiteljskim i turističkim objektima nije smanjena, već
je porasla za 10 posto. To znači da
su građani svjesni činjenice da zabrana nije usmjerena protiv konzumacije alkohola, već protiv toga da netko
tko je popio sjedne za volan.
Ne možete uspoređivati kirurga i vozača automobila, negodovao
je zastupnik Jurjević, nezadovoljan
odgovorom. Podsjetio je na to da su
vinari i poljoprivrednici u više navrata prosvjedovali zbog uvođenja ove
zabrane, te se pozvao na praksu u Italiji, Francuskoj i drugim mediteranskim
zemljama koje su nam konkurenti.

Subvencije za male brodare
Lino Červar (HDZ) je upitao
resornog ministra hoće li Vlada, kao

što je obećano, subvencionirati gorivo malim brodarima, s obzirom na
to da oni nisu korisnici plavog goriva kao ribari.
Dobio je potvrdan odgovor Božidara Kalmete, ministra mora, turizma, prometa i razvitka, koji je informirao zastupnike da je u ovogodišnjem Državnom proračunu otvorena
nova pozicija na kojoj su predviđena sredstva za tu namjenu. Nakon
obavljenih razgovora s Agencijom
za zaštitu tržišnog natjecanja dogovoreno je da se malim brodarima
subvencije iz proračuna isplaćuju
kroz program državnih potpora, na
temelju određenih kriterija (već je
izrađen i program subvencioniranja). Dokaze o stvarno potrošenoj
količini goriva, ovjerene od nadležne lučke kapetanije, brodari trebaju dostaviti najkasnije u listopadu,
kako bi pravo na subvencije ostvarili već u ovoj proračunskoj godini.
Mislim da mali brodari mogu biti
zadovoljni, konstatirao je zastupnik
Červar, te prenio njihov zahtjev da
se ubuduće smanji birokratska procedura oko dobivanja potpora, te
da im se omogući da se i oni, poput
ribara, mogu koristiti očevidnikom
pri prometu goriva.

Neosnovana upozorenja o
nelikvidnosti
Dragica Zgrebec (SDP) je upozorila na to da se već treću godinu zaredom u Hrvatskoj pogoršava
likvidnost, čemu u značajnoj mjeri
pridonosi i država, neredovitim
plaćanjem svojih obveza. Primjerice, zdravstvo trenutno duguje ljekarnama 2 mlrd. i 200 mln. kuna.
Prema podacima Fine, u travnju
ove godine blokirano je 35 tisuća računa fizičkih osoba, u iznosu oko 4 mlrd. kuna, te 23 tisuće
146 pravnih osoba u iznosu od 12,7
mlrd. kuna. Budući da ste do sada
negirali postojanje ovog problema,
zanima me hoćete li se i ubuduće
ponašati kao da ga nema, upitala je
ministra financija.
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Ivan Šuker, ministar financija,
odlučno je demantirao njene navode.
Kategorički je ustvrdio da u Hrvatskoj ne vlada nelikvidnost i da su sva
potraživanja iz Državnog proračuna,
koja su došla u državnu riznicu, plaćena. Da su Vaše tvrdnje istinite, zar
bi Hrvatska završila stand by aranžman i u prva tri mjeseca ostvarila
gospodarski rast veći od 5,2? U tom
slučaju zacijelo ne bismo imali najnižu stopu nezaposlenosti u zadnjih
10 godina, niti bi nam europske
financijske institucije davale kredite
(npr. zajam Europske investicijske
banke za izgradnju autoceste Zagreb
- Rijeka; najava Europske banke za
obnovu i razvoj da će nam ubuduće odobravati zajmove bez državnog
jamstva). Državne financije su transparentne i nema prikrivanja deficita, tvrdi Šuker (ovo što nije plaćeno u zdravstvu uračunato je u deficit). Ovih dana predstoji sastanak s
predstavnicima farmaceutskih tvrtki
i veledrogerija i taj ćemo problem
riješiti. Ako je nekome blokiran
račun zato što nije podmirio svoje
porezne obveze, to ne znači da se
radi o nelikvidnosti. Neki subjekti
su ostali blokirani i temeljem vašeg
Zakona o dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima, s tim da nikada niste izvijestili Sabor (iako je to
bila zakonska obveza) s kim ste se
pogađali oko načina podmirenja tih
obveza - spočitnuo je zastupnici.
Naglasio je da Hrvatska danas
ima riznicu, za razliku od bivše vlasti koja je ostavila 300 podračuna
”preko kojih je svatko radio što je
htio”. Zastupnicima i svim zainteresiranima dostupna su mjesečna
financijska izvješća o stanju državne riznice (premijer i potpredsjednici Vlade dobivaju i dnevna izvješća
o proračunskim prihodima), iz kojih
je vidljivo da su optužbe o nelikvidnosti neosnovane.
Zastupnica Zgrebec je ostala pri
svojoj tvrdnji. U prilog tome spomenula je da su gospodarstvenici nerijetko prisiljeni uzimati kredite da bi
platili poreze, dok država ništa ne
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poduzima da bi oni mogli naplatiti
svoja potraživanja.

Zapošljavanje mimo natječaja
Antun Kapraljević (HNS) je
upitao ministra Kalmetu osjeća li se
izdanim od HDZ-a i premijera, ”koji
u javnosti od njega peru ruke”, iako
je bespogovorno izvršavao ”partijske
zadatke”. Aludirao je, među ostalim,
na zapošljavanja sedamdesetak ljudi
u HAC-u, i to bez natječaja, unatoč odluci o zabrani zapošljavanja.
Među njima su umirovljeni časnici,
alkarski vojvode, saborski zastupnici i svi redom iz HDZ-a.
Ne osjećam se izdanim, niti sam
izdan, izjavio je Božidar Kalmeta,
ministar mora, turizma, prometa i
razvitka. Pojasnio je da se djelatnici primaju na rad u HAC sukladno
internim aktima koji su doneseni još
za vrijeme bivše Vlade, 2001. godine, i od onda nisu mijenjani. Dakako, ti su akti zasnovani na Zakonu
o radu, Zakonu o pravima hrvatskih
branitelja i Zakonu o ravnopravnosti spolova. Uostalom, u Izvješću
Državnog inspektorata koji je tamo
obavio nadzor, stoji da nije bilo
osnove za poduzimanje zakonskih
mjera protiv poslodavaca, budući da
se sve odvijalo po zakonu.
Na kraju je još jednom naglasio
da se u HAC zasigurno ne ulazi po
stranačkom ključu, kao za vrijeme
protekle Vlade, te da je od 2003.
do danas u tom poduzeću zaposleno
puno više branitelja nego u razdoblju od 2001. do 2003. godine.
Nezadovoljan odgovorom, Kapraljević je konstatirao da se zapošljavanje u HAC-u vjerojatno odvijalo
po zakonu, ali nepošteno (pravilnik
se promijenio).

(Ne)ambiciozne stope
gospodarskog rasta
Studija MMF-a o mogućnostima
i ograničenjima gospodarskog rasta
upozorava na nepovoljno poslovno
okružje u Hrvatskoj, ukazujući i na

probleme vezane uz vlasnička prava,
birokratske barijere te na korupciju, izjavio je Miroslav Korenika (SDP). I Hrvatska gospodarska komora upozorava na to da će
naša zemlja, uz ovakav tempo rasta
BDP-a (4 - 4,5 posto) dostići razvijenost EU tek za 25 godina. Smatrate li da ste ovakvim gospodarskim
pokazateljima pokrenuli Hrvatsku,
kao što ste predizborno obećavali,
upitao je ministra gospodarstva.
Pokazatelji kojima raspolažemo
govore o tome da imamo dobre trendove u gospodarstvu, stabilno makroekonomsko okruženje i sve bolje
poslovno okruženje, kaže Branko
Vukelić, ministar gospodarstva, rada i
poduzetništva. Ovo posljednje potvrđuju i rezultati ankete koju je nedavno
provela njemačko-hrvatska Industrijsko-trgovinska komora, na uzorku od
1300 poslovnih ljudi iz Njemačke koji
posluju s Hrvatskom. Treba naglasiti
i to da smo lani ostvarili rast bruto
domaćeg proizvoda od 4,8, a početkom ove godine on već premašuje
5 posto. Programi koje provodi ova
Vlada radi pojednostavljenja zakonskih propisa koji se tiču gospodarstva
(npr. projekti HITRO.hr. i HITROREZ), te mjere protiv sive ekonomije i borba protiv korupcije dodatno će
pospješiti rast i razvoj gospodarstva te
učiniti Hrvatsku još atraktivnijom za
strane investitore. To znači da smo na
najboljem putu da ostvarimo ciljeve
predviđene strateškim okvirom razvoja do 2013. godine - stvorimo stabilno gospodarsko poslovno okruženje i
dosegnemo standarde EU, čiji ćemo
tada već biti članovi.
Komentirajući dobiveni odgovor,
zastupnik Korenika je izjavio da ga
ne čudi nerealni optimizam gospodina ministra u izbornoj godini. Napomenuo je da građani očekuju ambicioznije stope gospodarskog rasta,
ali i mjere koje će to pospješiti.

Inicijativa za povećanje rente
Ante Markov (HSS) je upitao
premijera Sanadera slaže li se s iniBROJ
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cijativom HSS-a za povećanje rente
za korištenje nafte i plina, koja je u
Hrvatskoj nedopustivo niska (svega
2,6 posto dok, primjerice, u Mađarskoj iznosi 12 posto). Mišljenja su,
naime, da bi povećanje te stope na
11,5 posto osjetno pridonijelo uravnoteženju lokalnih proračuna, koji
godišnje iz tog izvora prikupe svega
oko stotinjak mln. kuna, i uspostavi
ekološkog fonda. Podsjetio je na to
da se u nas potroši 60 posto plina iz
domaćih izvora te da Ina, kao monopolist (ima 785 bušotina i 136 naftnih polja) ubire najveću dobit.
Dr.sc. Ivo Sanader je rekao da
podupire inicijativu haesesovaca,
ali da se problem o kojem je riječ
ne može rješavati parcijalno. Vlada
će nastojati pronaći rješenje u okviru Zakona o koncesijama, budući da
Ina nije dobila plinska i naftna polja
u vlasništvo, već u koncesiju.
Zastupnik Markov je bio zadovoljan odgovorom.

Kadrovski deficiti i
prekovremeni sati
Kako i kada planirate riješiti
kadrovski deficit koji se uočava u
pojedinim policijskim upravama,
zapitao je zastupnik mr.sc. Vlado
Jelkovac (HDZ) ministra unutarnjih poslova Ivicu Kirina. Istaknuo je ujedno, da se mora poštovati kolektivni ugovor i platiti prekovremene sate, kako bi se izbjegle
kasnije ovrhe i sudski sporovi. Treba
istovremeno utvrditi i štetu koju je
pretrpio Proračun Republike Hrvatske zbog narušavanja i nepoštivanja
kolektivnog ugovora od prethodne
Vlade.
Ministar Kirin uvodno je podsjetio na kronologiju zbivanja i narušavanje kolektivnog ugovora tijekom
2001. godine. Ukupan iznos koji
mora podmiriti Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno državni proračun, penje se na gotovo 700 milijuna
kuna, a cijeli postupak pokrenut je
zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora od ranije koalicijske Vlade. U
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istom je periodu došlo do otpuštanja
velikog broja policijskih djelatnika,
iako su se znale i nazirale opsežne i dodatne obveze koje je Hrvatska policija preuzela oko graničnih
poslova. U tom je periodu otpušteno čak 3.500 policajaca, pa moramo
provoditi natječaje za zapošljavanje
policijskih službenika sa srednjom,
višom i visokom stručnom spremom,
odgovorio je ministar unutarnjih
poslova, Ivica Kirin. Nakon odgovora na postavljeno pitanje, iznio je
i sažete statističke pokazatelje koji
potvrđuju da je u prvom polugodištu 2007. godine došlo do smanjenja kaznenih djela u odnosu na isto
prošlogodišnje vremensko razdoblje. U osvrtu na iznesene podatke,
zastupnik Jelkovac potvrdio je da je
zadovoljan odgovorom, ali ne i sa
stanjem, odnosno uzrocima koji su
doveli do sadašnjeg stanja.

Stambeno zbrinjavanje
policijskih službenika
Imajući na umu da policijski službenici nemaju visoke osobne dohotke, trebalo bi poduzeti određene
mjere kako bi im se pomoglo u rješavanju stambenog pitanja. To je
konstatirao zastupnik Frano Matušić (HDZ), pitajući ministra Kirina postoje li zakonske pretpostavke
i projekti kojima bi se utjecalo na
sadašnju situaciju i pružila potpora
policijskim službenicima.
Ministar Kirin podsjetio je na
ranije poduzete mjere i ulaganja u
stambenu infrastrukturu namijenjenu policijskim djelatnicima. Ova
problematika najbolje je riješena na
području južnih županija, a poglavito u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Tamo je u suradnji sa sindikatima i lokalnom upravom, osigurano zemljište i građevinski materijal
za izgradnju potrebnih stambenih
objekata. U pojedinim situacijama primjenjujemo model poticajne
stanogradnje, a računamo i na daljnju podršku Vlade. Samo onaj službenik koji ima kvalitetno riješena

egzistencijalna pitanja, može uzorno obavljati poslove u Ministarstvu
unutarnjih poslova, konstatirao je
Ivica Kirin. Zastupnik Frano Matošić bio je zadovoljan ponuđenim
odgovorom, ocjenjujući istovremeno da će najavljene i poduzete mjere
pridonijeti dignitetu zahtjevne policijske službe.

Zaštita hrvatskih cestovnih
prijevoznika
Zastupnica Marija Bajt (HDZ)
svoje je pitanje u svezi s potrebom bolje zaštite hrvatskih cestovnih prijevoznika, postavila ministru
mora, turizma, prometa i razvitka,
Božidaru Kalmeti. Ujedno je iznijela statističke trendove i pokazatelje iz Hrvatske obrtničke komore, koji potvrđuju da je djelatnost
predstavlja značajan segment obrta
i gospodarstva. Cestovnim prijevoznicima trebalo bi omogućiti ravnomjeran pristup na europsko poslovno tržište.
Ministar Božidar Kalmeta istaknuo je činjenice prema kojima
je Hrvatska gotovo u potpunosti uskladila svoje zakonodavstvo
s pravnom stečevinom Europske
unije i na području tržišta cestovnog prijevoza. Želeći povećati
dinamiku i u ovom segmentu gospodarstva, Vlada je formirala tim
koji okuplja sve zainteresirane
sudionike, a koji rade na projektu
poboljšanja konkurentnosti cestovnih prijevoznika. Važno je ostvariti zadane ciljeve i prije punopravnog članstva Hrvatske u Europsku uniju. Iznio je neke poticajne
mjere, navodeći da se već od 1.
lipnja smanjuju pojedine naknade
za 50%, te uvodi količinski rabat
za treću i četvrtu kategoriju vozila
na autocestama, prema prijeđenim
kilometrima. Zastupnica Marija
Bajt zamolila je hrvatsku Vladu
da prati problematiku vezanu uz
cestovne prijevoznike, a posebno kada je u pitanju međunarodni
robni promet.
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Kreditni poticaji za mlade
poduzetnike
Zastupnica Nevenka Majdenić
(HDZ) svoje je pitanje uputila ministru gospodarstva, rada i poduzetništva, Branku Vukeliću. Sumirajući novije uspjehe na gospodarskom
području, konstatirala je da je povećan broj poduzetnika i stvoreno pozitivno poslovno ozračje. To potvrđuju i potezi poput osnivanja agencije
HITRO-HR., uvođenje E-katastra i
sređivanje i digitalizacija zemljišnih
knjiga i isprava. Planira li nadležno
ministarstvo olakšati početak poslova mladim poduzetnicima-početnicima, oko dobivanja kredita i jamstava za kredite, zapitala je zastupnica Majdenić.
Ministar Branko Vukelić rezimirao je sve poticajne mjere koje
je njegovo ministarstvo poduzelo
oko stvaranja poticajne gospodarske klime, koja je i dovela do brzog
razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Iznio je i podatke vezane uz kreditiranje poslovnih projekata, a koji
se provode sa svim poslovnim bankama u Hrvatskoj. Kamata za poduzetnike kreće se između 2 i 4%, a
do sada je podijeljeno gotovo 4 milijarde kuna kredita. Ujedno je istaknuo da prednjače projekti vezani
uz Splitsko - dalmatinsku županiju.
Uočeno je da dobre poslove nerijetko usporava opsežna procedura i traženje jamstava za dodijeljene kredite. Zbog toga se pristupilo programu
i izradi sporazuma s bankama, koje
odobravaju dodjelu mikro-kredita
do 200 tisuća kuna, uz petogodišnju
isplatu i kamatu od 5%. Ovaj projekt
prati dvadesetak banaka, pa očekujemo da će navedene mjere potaknuti mlade poduzetnike, te dovesti do
bržeg zapošljavanja potrebnih stručnih kadrova. Zastupnica Nevenka
Majdenić zahvalila je na iscrpnom
odgovoru. Ocijenila je ujedno da će
navedene mjere dovesti do daljnjeg
razvoja malog i srednjeg gospodarstva, te lakšeg financiranja poduzetničkih i inovativnih projekata.
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Olakšana transplantacija
organa za hrvatske pacijente
Zastupnik mr.sc. Kajo Bućan
(HDZ) postavio je pitanje ministru
zdravstva Nevenu Ljubičiću. Zanimaju ga prednosti ”koje izviru iz
činjenice da je Republika Hrvatska
od 25. svibnja 2007. godine postala
punopravna članica i sudionik Eurotransplantat”.
Ministar Ljubičić naveo je da
se do članstva u Eurotransplantatu došlo nakon tri godine predanog
rada, a koristi se vide i u činjenici da
je broj transplantacija u posljednje
tri godine dvostruko veći u odnosu
na ranije desetogodišnje razdoblje.
Članstvo donosi prvenstveno korist
za naše pacijente, koji su u pojedinim situacijama čekali na transplantaciju organa i po 15 godina. Nadležno ministarstvo neće se zadovoljiti postignutim rezultatima; ono
razvija nove projekte i međusobne
razmjene. Zastupnik Bućan izrazio
je zadovoljstvo iznijetim podacima i
planovima, očekujući ujedno uskoro
otvaranje nacionalne očne banke pri
zagrebačkom Kliničkom bolničkom
centru.

Donošenje provedbenih i
podzakonskih akata
Zastupnica Biserka Perman
(SDP) uputila je svoje pitanje državnom tajniku Neviu Šetiću u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i
športa. Podsjećajući na nedavno
doneseni Zakon o športu, zapitala
je za razloge zbog kojih nije došlo
do donošenja podzakonskih akata
i imenovanja stručnih tijela predviđenim Zakonom. Na postavljeno
pitanje odgovorio je državni tajnik
Šetić navodeći sve obavljene poslove, uključujući i osnivanje Hrvatske
agencije za borbu protiv dopinga u
športu i Povjerenstva za profesionalne športske klubove. Sve ove mjere
potvrđuju da se radi o kompleksnom
pitanju koje je dugo bilo potpuno
zanemareno i zapušteno, te izisku-

je kontinuirane poteze i u predstojećem razdoblju. Zastupnica Perman
nije bila zadovoljna odgovorom,
ponavljajući potrebu da se donesu i
provedbeni propisi. Upozorila je i na
potrebu nadzora oko transfera nogometaša, koji uz milijunske iznose
prelaze iz jednoga u drugi klub.

Jednakost svih hrvatskih
državljana pred Ustavom
Zastupnik mr.sc. Ivan Bagarić
(SDP) upozorio je na teške posljedice koje je bivši komunistički sustav
ostavio na polju temeljnih ljudskih
prava. Ovakvo totalitarno ponašanje
dovelo je do iseljavanja i zbog političkih pritisaka, a ponovno se čuju
prijetnje i najave oduzimanja hrvatskog državljanstva Hrvatima u Bosni
i Hercegovini. Zatražio je od premijera da iznese Vladin i osobni stav u
svezi s navedenim pitanjem, a osobito u svjetlu nedavne odluke Ustavnog
suda od 20. travnja ove godine.
Predsjednik Vlade Republike
Hrvatske, dr.sc. Ivo Sanader istaknuo je da svi hrvatski državljani
moraju biti jednaki pred Ustavom,
bez obzira na mjesto prebivališta.
To istovremeno znači da se ne mogu
uvoditi kriteriji koji izlaze izvan
ustavnopravnih okvira. Kriterij plaćanja poreza ne može se definirati u
restriktivnom pogledu, jer bi to značilo uskraćivanje temeljnih biračkih prava i za kategoriju nezaposlenih osoba u Republici Hrvatskoj.
Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini nije dijaspora, već predstavlja
ravnopravni, suvereni i konstitutivni narod. Hrvatska se brine o njima
u okviru svojih ustavnih obveza, ali
i u svjetlu činjenice da je supotpisnica Daytonskog sporazuma. Ne
možemo niti smijemo zaboraviti naš
dug, jer su među prvima u obrani od
velikosrpske agresije bili i Hrvati iz
Bosne i Hercegovine. Odbacujemo
zato prijedlog predsjednika SDP-a,
da se Hrvatima u Bosni i Hercegovini ukine pravo glasa, uvjereni da
i neće doći u poziciju da odlučuje o
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navedenom pitanju. Nećemo dopustiti ukidanje prava glasovanja na
referendumu ili izborima u 11. izbornoj jedinici, koja uključuje i hrvatski
narod u susjednoj državi, te dijasporu i radnike na privremenom radu
širom svijeta, istaknuo je premijer
Sanader. Zastupnik Bagarić zahvalio je na odgovoru, ocjenjujući da su
jasne poruke po ovom pitanju izuzetno važne, jer se ne smije dozvoliti ukidanje postojećih zakonskih i
ustavnih prava. Na kraju je istaknuo
da s treba graditi, a ne rušiti mostove
prema iseljenim Hrvatima koji žive
u razasuti u čitavome svijetu.

Gdje je greška u izvoznoj
strategiji
Zdenko Antešić (SDP) postavio
je pitanje ministru gospodarstva,
rada i poduzetništva Branku Vukeliću gdje je greška u tzv. izvoznoj
strategiji Vlade RH, jer je izvoz u
prva četiri mjeseca ove godine niži
od izvoza u prva četiri mjeseca
prošle godine, dok uvoz nezaustavljivo raste. Naime, prema podacima
Hrvatskoga zavoda za statistiku u
prvom kvartalu 2007. godine izvoz
je dosegnuo iznos od 3,587 milijardi
dolara, a uvoz 7,733 milijarde dolara, odnosno deficit u robnoj razmjeni iznosi 4,146 milijardi dolara.
Ministar Vukelić odgovorio je da
nema nikakve greške u hrvatskoj
izvoznoj ofenzivi, već je greška u
tome što je ona pokrenuta dolaskom
ove Vlade, a što je nije pokrenula prethodna Vlada, koja je upravo jačala uvoz. Vukelić je rekao da
je ova Vlada dignula pokrivenost
uvoza izvozom sa 43% na 49%,
donijela je projekt hrvatske izvozne
ofenzive što je strategija za narednih 5 godina koja treba proizvesti rezultat da ”imamo pokrivenost
uvoza izvozom u 100 postotnom
iznosu”. Naime, radi se o nizu vrlo
konkretnih operativnih mjera koje
treba činiti da bismo dodatno ojačali
hrvatske tvrtke, njihovu konkurentnost i naš izvoz.
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Zdenko Antešić nije bio zadovoljan ovim odgovorom ministra i
mišljenja je da ministra u potpunosti
demantiraju ”realni podaci Hrvatskog zavoda za statistiku”, jer ovo
nije pitanje deficita u robnoj razmjeni u zadnjih 4 mjeseca, već svih 4
godine ove Vlade.

Građevinske i turističke zone
Zastupnik Mario Zubović (HDZ)
postavio je pitanje ministrici zaštite
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Marini Matulović-Dropulić - kako je moguće da se danas
u nekim javnim istupima govori o
povećanju građevinskih i turističkih zona, što samo zbunjuje hrvatske građane, jer je upravo Vlada na
početku mandata donijela izmjene i dopune Zakona o prostornom
uređenju i Uredbu o zaštiti i očuvanju zaštićenog obalnog područja,
nakon kojih je uslijedilo smanjenje
građevinskih područja i turističkih
zona.
Ministrica Dropulić odgovorila je
da takvi pojedinci koji izlaze u javnost očito nisu upoznati s pravim
stanjem u prostornom planiranju, a
naročito nisu upoznati s postojećim
planovima, novo donesenim planovima ili onima koji se tek trebaju donijeti. Danas postoji 529 prostornih planova i vrlo malo njih još
treba donijeti, što će biti učinjeno do
kraja mandata ove Vlade. Ministrica je napomenula da Hrvatska ima
veliko građevinsko područje, više
od 460 hektara. Problem je, međutim, što sve zanima obalna Hrvatska koja je imala 129 tisuća hektara
obalnog građevinskog područja, a u
mandatu ove Vlade to je smanjeno
za oko 15% i danas iznosi 109 tisuća hektara.
Turističke zone danas iznose 10
tisuća 317 hektara, a činile su blizu
14 tisuća hektara. Prema tome, za
više od 30% smanjena je veličina
izdvojenih turističkih zona na kompletnom obalnom području u mandatu ove vlade.

Što se tiče Jelse oko koje se diglo
najviše ”prašine”, ministrica je rekla
da je u županijskom planu područje Jelse imalo oko 380 hektara turističkih zona, a danas područje Jelse
prema županijskom planu koji će
biti usvojen iznosi 227 hektara, ”što
je bitno smanjenje, gdje se itekako
vodi briga o zaštiti prostora”.
Zastupnik Zubović je bio zadovoljan odgovorom.

Opremanje poduzetničkih zona
Zastupnik Josip Đakić (HDZ)
postavio je pitanje ministru gospodarstva, rada i poduzetništva Branku Vukeliću, a odnosi se na vladin
projekt koji provodi to ministarstvo
u izgrađivanju poduzetničkih zona.
Ovaj projekt je uspješan i svi relevantni pokazatelji govore da on daje konkretne rezultate, no, ipak se često neke
općine i gradovi suočavaju s problemima nedostatka novaca za financiranje elektroenergetskih instalacija koje
su nužne da bi zone bile u funkciji.
Kako u konačnici sam HEP dobiva
opremanjem što više industrijskih ili
poduzetničkih zona, jer tako transferira više energije i više zarađuje, zastupnik pita je li izgledna mogućnost
realizacije sporazuma sa HEP-om o
mogućnostima financiranja tih priključaka tj. elektroenergetske infrastrukture u industrijskim zonama , što
je najavljeno u Šibeniku.
Ministar Vukelić podsjetio je da je
ova Vlada učetverostručila sredstva
kojima potiče izgradnju poduzetničkih zona u odnosu na prethodno razdoblje. Ipak, u praksi se pokazalo da
je za neke općine i gradove elektroenergetski priključak potreban da bi se
zona mogla dovesti u funkciju često
velik financijski problem. Sporazum
sa HEP-om realizirat će se ovog mjeseca, a to je bitno za sve općine i
gradove koji trebaju riješiti elektromagnetski priključak. Dakle, HEP
će sudjelovati u izgradnji poduzetničkih zona sufinanciranjem izgradnje priključka, mreže i trafostanice
do poduzetničke zone. U konačnici
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ta sredstva koja će HEP ulagati vratit će mu se kroz potrošnju električne energije u zoni i kroz priključak
koji trebaju platiti poduzetnici kad
ulaze u zonu, a gradovima i općinama svakako će biti olakšanje u startu
da ne moraju ulagati velika sredstva
u izgradnju zone, što će dodatno ubrzati i olakšati njihovu izgradnju.
Također, sa HEP-om će se ići u
dogovor da se i poduzetnicima koji
ulaze u poduzetničke zone olakša plaćanje toga priključka, i to kroz cijenu
električne energije, rekao je ministar.
Naime, kako HEP izravno dogovara
s onim tko kupuje električnu energiju cijenu, ta cijena će biti povećana,
ali poduzetnik u zoni neće morati u
startu plaćati za priključak, nego će
to moći platiti kroz cijenu energije u
narednih nekoliko godina. To će svakako biti još jedan poticaj poduzetnicima, zaključio je Vukelić.
Zastupnik Đakić je bio zadovoljan odgovorom.

Privatizacija ”Uljanika”
Damir Kajin (IDS) pitao je zašto
Vlada namjerava do kraja godine
privatizirati brodogradilište ”Uljanik”, odnosno objaviti natječaj za
privatizaciju, umjesto da se privatiziraju loša brodogradilišta.
Potpredsjednik Vlade Damir
Polančec kazao je da će se moguća privatizacija ”Uljanika” dogoditi
kada se za to stvore uvjeti, ”a uprava, radnici ”Uljanika”, grad Pula i
cijela Istarska županija mogu biti
mirni, jer ćemo to učiniti na način
i po modelu koji će za sve njih biti
prihvatljiv”.
Zastupnik Kajin nije bio zadovoljan odgovorom.

Korupcija u cestogradnji
Ivica PAnčić (SDP) ukazao je na
korupciju u cestogradnji, izdvojivši
profil autoceste Rijeka-Zagreb gdje
je cijena sa planiranih 209 milijuna Eura, potvrđenih za građevinske
radove na provedenom natječaju,

HRVATSKI SABOR

18
narasla na 248 milijuna eura. Kazao
je kako je prekršen i Zakon o javnoj
nabavi, a pitao je tko je odgovoran
za ovakvo stanje u cestogradnji.
Ministar, mora, turizma, prometa, i
razvitka Božidar Kalmeta odgovorio je da se svi poslovi u cestogradnji
dobivaju na javnim natječajima, te da
ih dobivaju hrvatski građevinari.
Ivica Pančić (SDP) nije bio zadovoljan odgovorom.

Halo Europska unija
Gordan Jandroković (HDZ)
podsjetio je na u Hrvatskom saboru usvojenu Komunikacijsku strategiju za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama
za članstvo, te pokretanje glasovnog portala ”Halo Europska unija”.
Zatražio je od ministrice vanjskih
poslova i europskih integracija da
pobliže objasni koje su konkretne aktivnosti poduzete temeljem
Komunikacijske strategije i pokretanjem spomenutog portala.
Ministrica vanjskih poslova i europskih integracija Kolinda Grabar-Kitarović kazala je kako se Komunikacijska strategija vrlo intenzivno provodi. Konkretni koraci su: seminari,
publikacije, natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, različite promotivne aktivnosti kao što je EU-bus
koji je putovao diljem cijele Hrvatske, te nacionalni forum koji se sastaje
po gradovima u Republike Hrvatske.
Glasovni portal ”Halo EU” je besplatni broj telefona na koji građani mogu
dobiti odgovore na pitanja o EU, njenim institucijama, te o procesu pristupanja Hrvatske u članstvo Europske
unije. Ministrica je kazala kako postoji
velik interes građana za ovaj glasovni
portal, a posebice mlade populacije.
Zastupnik Jandroković je bio
zadovoljan odgovorom.

SAPHARD
Vladimir Kurečić (HDZ) pitao
je kako teče prijavljivanje na drugi
natječaj SAPHARDA (predpristu-

pnog programa EU za poljoprivredu), koliko ima prijava i kad se
može očekivati realizacija.
Ministar poljoprivrede Petar
Čobanković odgovorio je da je
do sada zaprimljeno 17 zahtjeva, a
očekuje ih se još do zadnjeg dana
natječaja. Prvih 5 zaprimljenih
zahtjeva već je obrađeno ”može
se reći da u potpunosti ispunjavaju
uvjete, a uskoro će biti potpisani i
ugovori”.
Zastupnik Kurečić je bio zadovoljan odgovorom.

Interventni otkup
Zas tu p n i k Z v o ni mi r Sa ba ti (HSS) upitao je ministra Petra
Čobankovića tko su uvoznici, a
tko otkupljivači kod interventnog
otkupa svinja jer, dodao je, prema
njegovom mišljenju to su u pravilu
iste osobe?
Ministar poljoprivrede Petar
Čobanković odgovorio je kako su
do sada provedena dva kruga interventnog otkupa u okviru kojih je
otkupljeno oko 60 000 komada svinja, što nije bitnije utjecalo na tržište
svinja ili njihovu uvoznu ili izvoznu
cijenu.
Zastupnik Sabati zamolio je pisani odgovor.

Isplate plaća radnicima
Zastupnicu Ingrid Antičević Marinović (SDP) zanimalo je što
će Vlada poduzeti da se radnicima
isplate zarađene plaće? Zastupnica je posebno spomenula poduzeća ”Dalmatinku”, ”Elkon”, ciglanu
”Bizovac” i ”Gramat”.
Ministar gospodarstva, rada i
poduzetništva Branko Vukelić
odgovorio je da Vlada poduzima
niz mjera za restrukturiranje tvrtki
i poduzeća s teškoćama u poslovanju kako ne bi dolazilo do neisplate plaća radnicima. Istaknuo je primjer ”Elkona” čiji radnici primaju
plaću iz potpore Vlade i da se radi
na programu restrukturiranja te je
BROJ
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zaključio kako su ovakvi problemi u
Hrvatskoj sve rjeđi.
Zastupnica Antičević nije bila
zadovoljna odgovorom.

Problemi u zdravstvu
Kada će Vlada naći novce za podmiriti dugove u zdravstvu koji se
ubrzano povećavaju, pitala je zastupnica Milanka Opačić (SDP).
Ministar zdravstva i socijalne
skrbi Neven Ljubičić osvrnuo se na
period koalicijske Vlade ustvrdivši
da sadašnja Vlada uspješno rješava dugove iz tog razdoblja. Dodao
je ko nema porasta obveza te da je
potrošnja lijekova u prva četiri mjeseca ove godine na razini prošlogodišnje, te da se nada ko će se politikantstvo istisnuti iz sfere zdravstvene zaštite.
Zastupnica Opačić nije bila zadovoljna odgovorom.

Program osposobljavanja i
zapošljavanja branitelja
Zastupnica Karmela Caparin
(HDZ) upitala je kako napreduje
program osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja koji provodi Ministarstvo branitelja i međugeneracijske solidarnosti?
Ministrica Jadranka Kosor odgovorila je kako je ovim programom
zaposleno u prvih šest mjeseci ove
godine više od 800 hrvatskih branitelja, a za ovu godinu je planirano
potpisivanje još 40 novih ugovora
sa zadrugama hrvatskih branitelja. U
zapošljavanje ove skupine građana
do sada je uloženo oko 100 milijuna kuna, a s ovom godinom ta će se
brojka popeti na 140 milijuna kuna.
Ministrica se osvrnula na dobar rad
zadruga hrvatskih branitelja zaključivši da je, od preuzimanja ministarstva, osnovano njih 200.
Zastupnica Caparin je bila zadovoljna odgovorom.
Ovime je završeno aktualno prijepodne 26. sjednice.
J.Š;Đ.K;M.Ko;V.Ž;S.Š;I.Č;A.F.
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Prikaz rasprave
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG
ZAKONIKA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Izjednačavanje statusa pomoraca
Hrvatski je sabor o ovom zakonskom prijedlogu raspravljao 29.
lipnja 2007. godine. Njime se omogućuje svim hrvatskim pomorcima, neovisno o zastavama brodova na kojima plove, izjednačenu
primjenu jedinstvenoga socijalnoga, radnog i poreznog pravnog
sustava Republike Hrvatske. U
raspravi je naglašeno da je Hrvatska tradicionalna pomorska zemlja
te da se ovime nastoji zaokružiti
jedinstvena materija prava i obveza
pomoraca.

Za provođenje ovog Zakona potrebno je osigurati u Državnom proračunu za iduću godinu 500.000 kuna, a
priliv u državni proračun bio bi oko
100 milijuna kuna (u prvoj godini primjene Zakona). Ovaj zakon
stimulirat će interes mladih ljudi
za odabir zvanja pomorca (u praksi nedostatak), nastavit će pomorsku tradiciju i omogućiti zaposlenje
i dobar standard relativno velikoj
populaciji, navodi predlagatelj.

O PRIJEDLOGU

Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje Zakona, a s pet amandmana predlaže nomotehničko uređivanje teksta (predlagatelj sve prihvatio). Odbor za pomorstvo, promet i veze predložio je donošenje
Zakona.

Uređuje se porezni status pomoraca sukladno Smjernicama Europske
zajednice o državnim potporama
pomorskom prijevozu, status pomoraca s obzirom na socijalna osiguranja, što uključuje i prijavu pomoraca za ta osiguranja te ujednačavanje
odgovornosti brodara za pomorce.
Stvaraju se osnove za propisivanje
uvjeta za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca, uvjeti za preostalo usklađivanje
tehničkog djela pomorskog zakonodavstva s pravnom stečevinom
Europske unije, ispravljaju se i neke
nomotehničke i jezične pogreške u
Zakonu.

RADNA TIJELA

RASPRAVA
Pred zastupnicima ovaj zakonski prijedlog dodatno je obrazložio
državni tajnik Ministarstva mora,
turizma, prometa i razvitka Branko Bačić. Prema podacima Sindikata u Hrvatskoj ima oko 32000
pomoraca od kojih 26.000 plovi na
stranim brodovima. Svega njih oko
1000 prijavljeno je u mirovinski,
BROJ
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zdravstveni i porezni sustav i uredno podmiruju obveze, 1738 bilo je
prijavljeno ali nisu plaćali obveze i
njihov dug iznosi 47 milijuna kuna.
Od 1. siječnja 2008. svi će oni sukcesivno biti uvedeni u ove sustave,
a za mnoge od njih nastat će i obveza plaćanja duga iz prijašnjih godina. Stoga Vlada svojim amandmanom omogućuje (u najvećoj mjeri
usklađen sa socijalnim partnerima,
brodarima i sindikatima) svojevrsnu
reviziju tog duga. To podrazumijeva
utvrđivanje zastare na dug, obračun
kamata i obročnu otplatu u roku od
najviše dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za obročnu otplatu.

Otpisati dugove
Anton Peruško javio se u ime
Kluba zastupnika SDP-a, govoreći
opširnije o položaju naših pomoraca. Klub podržava predložene izmjene Zakona osim pitanja duga. Mnogi
će, boji se zastupnik, morati rasprodavati svoju imovinu da bi podmirili dugove prema državi. A krivnja
za to je dijelom na pomorcima, ali
još više na državi. Zato smatramo,
rekao je, da negdje moramo podvući crtu (kao s mnogim profesijama) i
trebali bismo unijeti rješenje o otpisu dospjelih, a nenaplaćenih potraži-
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vanja (o tome amandmani zastupnika nisu prihvaćeni).
Kruno Peronja izvijestio je da će
Klub zastupnika HDZ-a prihvatiti
Prijedlog zakona. Obuhvaća smjernice Europske zajednice u pogledu
olakšica pomorcima i stvara uvjete izjednačavanja statusa hrvatskih
pomoraca, rekao je, među ostalim,
više govoreći o značenju Pomorskog zakonika.
Tonči Tadić prenio je da Klub
zastupnika HSP-a smatra da je
Prijedlog pro futuro dobar, ali da
treba podvući crtu u vezi s dugovanjima pomoraca (”ubiranje harača”) na način da se brišu sva dugovanja koja su bila danom stupanja
na snagu ovog zakona i da se u
taj sustav otpisa dugovanja mogu
uključiti svi oni koji se prijave
naredne dvije godine. Klub također smatra da pomorski dodatak
(neoporezivi dio plaće) mora biti
jednak najmanje polovici odbitka
iz zakona o porezu na dohodak ( u
tom smislu amandmani Kluba nisu
prihvaćeni), naveo je, među ostalim
zastupnik.
Državni tajnik Branko Bačić
demantirao je navode da će se s ovakvim Prijedlogom povećati obveze
pomoraca te naglasio da se pažljivo
vodilo računa o definiranju pomorskog dodatka, a prema kalkulacijama vjerojatno (osim najviših pomo-

račkih kadrova) ni jedan pomorac
neće platiti porez na dohodak.
Damir Kajin javio se u ime Kluba
zastupnika IDS-a rekavši da
pomorcima treba pomoći, a da je
problem što od nastanka samostalne Hrvatske do danas pomorcima
nisu sustavno riješena njihova prava
i obveze u segmentu zdravstvenoga, mirovinskog i poreznog sustava. Govorio je i o propasti ”Croatialinea”, gubicima ”Viktora Lenca”
(treba mu pomoći), gubitku dobrog
dijela flote i drugim pitanjima. U
ovoj zemlji porez moraju plaćati svi
i ne može se nešto otpisati sto posto
(što je s 24 000 nelikvidnih poduzeća i njihovim dugom od 12,6 milijardi kuna).
Mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain izvijestila je da Klub zastupnika HNS-a pozdravlja pristup kojim
se u ovom Prijedlogu stimuliraju pomorci, no da ima i određenih
nedoumica. Primjerice, zašto se nije
išlo s izmjenama i dopunama postojećih zakona iz određenih područja
(Zakon o radu itd.) i u njima definirala prava pomoraca jer su oni također državljani ove države (i u plaćanju poreza), a ne ih izdvajati u
posebnu kategoriju. Zatim, zašto se
ide parcijalno s ovim izmjenama jer
bi Zakonik trebalo dopuniti i definicijama podmornica, podvodnih
robotičnih ronilica itd.

Ante Markov javio se u ime Kluba
zastupnika HSS-a koji pozdravlja
ove izmjene i dopune. Što se tiče
spomenutih dugovanja trebalo bi
razmisliti o njihovom otpisu (prihvatiti amandmane koji se na to odnose)
kao i o cenzusima za oslobađanje
plaćanja poreza na dohodak. Zastupnik je upozorio na potrebu uspostave kvalitetnog sustava pomorskog
obrazovanja te da pomorski identitet Hrvatske treba čuvati i graditi, a
tu bi brand mogla biti naša kvalitetna drvena brodogradnja.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali
su Irena Ahel (HDZ), dr.sc. Slaven
Letica (nezavisni), Valter Poropat
(IDS), Ingrid Antičević-Marinović
(SDP), Anton Peruško (SDP). U
petminutnoj raspravi u ime Kluba
zastupnika HSP-a govorio je mr.sc.
Tonči Tadić, a Kluba zastupnika
HSS-a Ante Markov.
U završnom osvrtu državni tajnik
Branko Bačić govorio je o dosadašnjim mjerama kojima se učinio iskorak prema brodarima i hrvatskim
pomorcima i da su na tom tragu ove
izmjene Pomorskog zakonika.
Hrvatski je sabor 6. srpnja 2007.
hitnim postupkom prihvatio
Izmjene i dopune Pomorskog
zakonika (89 ”za”, 5 ”protiv” i 4
”suzdržana”) zajedno s prihvaćenim amandmanima.
Đ.K.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
BORAVIŠNOJ PRISTOJBI
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Jednake boravišne pristojbe za domaće i
građane članica EU
Zastupnici su na 26. sjednici Hrvatskoga sabora 14. lipnja
raspravljali o ovom zakonskom
prijedlogu. Donošenjem zakona

ukinut će se razlika, tj. pogodnosti koje glede plaćanja boravišne pristojbe imaju hrvatski građani-vlasnici kuća i stanova za
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odmor u odnosu na strane državljane. Time će se Zakon uskladiti
s načelom zabrane diskriminacije
iz članka 12. Ugovora EZ.

BORAVIŠNA PRISTOJBA
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O PRIJEDLOGU
U prikazu ovog Prijedloga poslužili smo se izlaganjem predstavnika predlagatelja, državnog tajnika
Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Zdenka Mičića. Predloženim zakonom uvodi se isti način
plaćanja boravišne pristojbe za vlasnike kuća i stanova za odmor hrvatskih državljana i državljana članica
EU. To znači da će pristupanjem
Hrvatske u punopravno članstvo EU
i europskog ekonomskog prostora,
ako drugačije nije određeno međunarodnim ugovorom, državljanima
tih država biti omogućeno plaćanje
boravišne pristojbe pod istim uvjetima kao i za hrvatske državljane, tj.
ili u godišnjem paušalnom iznosu ili
po noćenju u kojem slučaju se boravišna pristojba umanjuje za 70%.
Također, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka ocijenilo je
opravdanim prijedloge da se unutar
pojedinih razreda turističkih mjesta
odrede zone kako bi se na taj način
dala mogućnost samim lokalnim
zajednicama da procijene treba li na
njihovom području zonirati turističko mjesto.
Odluku o tome donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave na prijedlog turističke zajednice.
Predloženim izmjenama osigurat
će se učinkovitija naplata i uplata
boravišne pristojbe od vlasnika kuća
i stanova za odmor, koji su strani
državljani, bolje praćenje turističkog prometa, omogućit će se brži i
jednostavniji inspekcijski nadzor te
usklađivanje našeg zakonodavstva
s propisima EU, što u konkretnom
slučaju znači načelo zabrane diskriminacije, naglasio je državni tajnik.

RADNA TIJELA
Odbor za turizam u svojstvu
matičnog radnog tijela nakon provedene rasprave jednoglasno je donio
zaključak kojim predlaže Saboru
donošenje Zakona.

Odbor za europske integracije
je utvrdio da je Konačni prijedlog
usklađen s pravnom stečevinom EU
te da ispunjava obveze iz Sporazuma
o stabilizaciji i pridruživanju. Predstavnik predlagatelja istaknuo je da
predloženi Zakon sukladno načelu
zabrane diskriminacije ukida pogodnosti koje glede plaćanja boravišne
pristojne imaju hrvatski građani u
odnosu na strane državljane.
Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog Zakona i ne
protivi se prijedlogu predlagatelja
da se donese hitnim postupkom.
Na tekst Konačnog prijedloga
Odbor podnosi amandmane pravne
i nomotehničke naravi. Odbor drži
neprihvatljivim da se ponovo utvrđuje pročišćeni tekst ovog Zakona
jer je bio već utvrđen nakon njegove 3 izmjene i mijenjan već 3
puta.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi državnog tajnika Zdenka Mičića, u ime Odbora za turizam govorio je Zdenko Antešić. Uslijedila je rasprava
po klubovima zastupnika. U ime
Kluba zastupnika HDZ-a govorio je Kruno Peronja. Drži da će
upravo ovim kratkim izmjenama i
dopunama zakona biti učinjen bitni
korak u razvoju decentralizacije,
dajući mogućnost lokalnim zajednicama da procijene treba li na njihovom području zonirati turističko
mjesto, o čemu će odluku donijeti
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na prijedlog turističke zajednice. Ovime jača i povećava
se odgovornost turističke zajednice,
ali i predstavničkog tijela lokalne
samouprave za vlastiti razvoj i za
prikupljanje financijskih sredstava.
”Ohrabruje činjenica da želimo postići jedno nediskriminatorsko zakonodavstvo i to u odnosu na
državljane EU, odnosno Europskog
ekonomskog prostora”.
Sve u svemu, ovim Prijedlogom
izmjena i dopuna zakona jača odgoBROJ
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vornost lokalne samouprave i turističkih zajednica, što će u konačnici biti doprinos razvoju hrvatskog
turizma, ističe zastupnik.
Što se tiče nautičkog turizma,
Peronja naglašava da se ”nautičare svakako treba staviti u zakonske okvire, treba točno znati koliko
hrvatski Jadran može primiti brodova, jahti, brodica, a njima tada
treba osigurati vez, priključak na
struju, vodu, odvoz smeća, kako ne
bi zagadili more, te sve to naplatiti
po zakonu i propisu”. Klub podržava ovu izmjenu zakona. Svakako je
potrebno donijeti što prije Strategiju
nautičkog turizma.

Uvođenje zona - pohvalno
U ime Kluba zastupnika SDP-a
govorio je Zdenko Antešić.
Klub pohvaljuje predlagatelja da
je uvidio potrebu uvođenja zona
unutar turističkog mjesta. Također, drže pozitivnim i bitnim što se
širi područje u kojem se naplaćuje boravišna pristojba. Prvenstveno se to odnosi na mjesta izvan
kampova prilikom organiziranja
raznih manifestacija, te naplaćivanje boravišne pristojbe u nautičkom dijelu luke koja je otvorena za javni promet, što je svakako
dobro, međutim, ”nedostaju konkretni instrumenti koji će efikasno naplatiti boravišnu pristojbu”.
Pita temeljem kojeg propisa će
se naplatiti boravišna taksa nekome koji stane u dijelu luke koji je
otvoren za javni promet. ”Taj propis ne postoji, odnosno ni jedan
propis u RH ne regulira da će se
tamo naplatiti boravišna taksa”.
Što se pak tiče mogućnosti naplate boravišne takse u uvalama, ”to
jednostavno nije moguće, u slobodnim uvalama nema naplate niti
boravišne takse”, zaključuje zastupnik.
Zakon je kaže, u svojim osnovnim nakanama dobar, pogotovo
kad je riječ o uvođenju zona, rekao
je Antešić. Ovisno o tome hoće li
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predlagač uvažiti primjedbe Kluba
zastupnika SDP-a ili neće, taj Klub
će i glasovati.
U pojedinačnoj raspravi govorio
je Rade Ivas (HDZ) i Jozo Topić
(HDZ). Ovime je zaključena rasprava.

Državni tajnik Mičić očitovao se
o podnesenim amandmanima. Vlada
je prihvatila amandmane saborskog Odbora za zakonodavstvo, te
sve amandmane klubova zastupnika, koji postaju sastavni dio zakonskog teksta. Zastupnici su 15. lip-

nja većinom glasova (87 ”za” i
18 ”suzdržanih”), donijeli Zakon
kako ga je predložila Vlada RH,
zajedno s prihvaćenim amandmanima.
S.Š.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zaštita intelektualnog vlasništva
usklađena s Direktivama EU parlamenta
O ovom zakonskom prijedlogu Hrvatski je sabor raspravljao 19. lipnja 2007. Predloženim
Zakonom u potpunosti se usklađuje hrvatsko zakonodavstvo u
području autorskog prava i srodnih prava s pravnom stečevinom
EU-a, uključujući i one odredbe
koje će se primjenjivati tek od
trenutka pristupanja Republike
Hrvatske u punopravno članstvo
u Europskoj uniji.

O PRIJEDLOGU
U okviru procesa stabilizacije i
pridruživanja Europskoj uniji, Republika Hrvatska obvezna je zajamčiti
razinu zaštite intelektualnog vlasništva sličnu razini koja postoji u Uniji.
Nakon donošenja Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima 2003.
godine stupila je na snagu Direktiva
Europskog parlamenta i Vijeća od
29. travnja 2004. o provedbi zaštite prava intelektualnog vlasništva.
To je osnovni razlog zbog kojega
su u predpristupnim pregovorima
utvrđeni dijelovi Zakona koji se trebaju izmijeniti kako bi Hrvatska u

trenutku pristupanja Uniji preuzela
isti stupanj zaštite autorskog i srodnih prava kakav je u državama članicama Europske unije. Sukladno
Direktivi Unije, ovim se izmjenama
pobliže određuje pojam ”odgovarajuća naknada”. U pogledu građanskopravne zaštite autorskog i srodnih prava pojedini članci koji propisuju građanskopravnu zaštitu brišu
se i mijenjaju te dopunjuju odredbama o privremenim mjerama zbog
povrede prava, o privremenim mjera
za osiguranje dokaza, o pribavljanju
dokaza tijekom parničnog postupka
i o zahtjevu za dostavom podataka
koje su usklađene s već spomenutom Direktivom EU-a.

RADNA TIJELA
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije i Odbor za
obrazovanje, znanost i kulturu
podržali su donošenje ovog zakona, kao i Odbor za zakonodavstvo
uz osam amandmanskih prijedloga
kojima se uglavnom nomotehnički
uređuje izričaj pojedinih zakonskih
odredbi. Ovaj je zakonski akt usklaBROJ
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đen s pravnom stečevinom Europske unije i ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ocjena je Odbora za europske
integracije.

AMANDMANI
Na tekst Konačnog prijedloga
zakona predlagatelj zakona podnio
je četiri amandmana. Prvi na članak
3. u svezi je s iscrpljenjem prava
distribucije izvornika odnosno primjeraka autorskog djela s prvom
prodajom ili drugim prijenosom vlasništva nad njima. Amandmanom na
članak 13. predlagatelj je želio potaknuti usuglašeno donošenje cjenika
na temelju kojeg se utvrđuje naknada za korištenje predmeta zaštite i
ujedno onemogućiti odugovlačenja
njegovog donošenja. Smisao amandmanskog zahtjeva na članak 19. je
sprječavanje eventualnih nejasnoća
oko pitanja kada je sud dužan dostaviti rješenje o privremenoj mjeri
zbog povrede prava iz ovoga Zakona. Posljednjim amandmanom Vlada
intervenira u članku 20. usklađujući
ga s odredbom iz članka 7. stavka
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1. Direktive 2004/48/EZ o provedbi
intelektualnog vlasništva.

RASPRAVA
Uvodnu riječ imao je predstavnik predlagatelja, državni tajnik
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, dr. sc. Dražen Vikić
Topić. Dosad važeći propisi (doneseni 2003.) u vrijeme donošenja bili
su u viskom stupnju sukladnosti s
pravnom stečevinom EU-a, posebno u pogledu vrste i opsega prava
koja jamče. Daljnja se usklađivanja
uglavnom odnose na instrumente za

unapređenje provedbe i zaštite intelektualnog vlasništva, rekao je Vladin predstavnik.
Dražen Bošnjaković je najavio da
će Klub zastupnika HDZ-a podržati donošenje ovoga Zakona jer nudi
puno precizniju, jasniju i bolju pravnu zaštitu nositeljima i korisnicima
autorskih prava.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su HDZ-ovi zastupnici Emil
Tomljanović i Velimir Pleša. Prije
samog glasovanja 13. srpnja 2007.
godine, predstavnik predlagatelja
podsjetio je na smisao amandmanskih prijedloga Vlade (tom prilikom

povukao je Vladin amandman na
članak 13.), i očitovao se o amandmanima Odbora za zakonodavstvo
(sve ih je prihvatio i oni su postali sastavni dio ovoga Zakona). Glasovanjem zastupnici su prihvatili
preostala tri amandmana predlagatelja zakona, a potom većinom
glasova; 80 ”za”, 3 ”suzdržana”
i 12 ”protiv” donijeli Zakon o
izmjenama i dopunama Zakona o
autorskom pravu i srodnim pravima u tekstu kako ga je predložila
Vlada Republike Hrvatske, zajedno s prihvaćenim amandmanima.
J.Š.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ŽIGU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zastupnici su na 26. sjednici, 19.lipnja 2007. godine, hitnim
postupkom, raspravljali o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu.
Ovim Izmjenama i dopunama
Zakona usklađuje se hrvatski pravni
sustav s europskom pravnom stečevinom, te se u još većoj mjeri osigurava poduzetnička i tržišna sloboda.
Također, uvođenjem prava na žalbu
na odluke Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i ustrojavanjem
Žalbenih vijeća kao neovisnih tijela
koja će odlučivati po žalbama postići će se veća transparentnost i pravna sigurnost.

Odbor za zakonodavstvo, Odbor
za obrazovanje, znanost i kulturu
te Odbor za europske integracije podupiru donošenje predloženog
Zakona.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
govorio je Dražen Bošnjaković koji
je izrazio potporu donošenju Zakona, koji znači potpuno prihvaćanje
standarda zakonodavstva Europske
unije.
Jedini u pojedinačnoj raspravi
govorio je zastupnik Velimir Pleša
(HDZ).
Prihvaćeni su amandmani na
članke 1, 7. i 13. Vlade Republike Hrvatske, kojima se otklanjaju

nejasnoće oko rokova zadržanih u
tekstu Zakona te se članak 13. u
potpunosti usklađuje sa direktivama Europske unije. Također su
prihvaćeni amandmani Odbora
za zakonodavstvo na članke 6, 8,
13, 14, 15, 16, 18, 19. i 20. kojima
se nomotehnički uređuje izričaj.
Zastupnici su, hitnim postupkom, 6. srpnja 2007.g., većinom
glasova, sa 89 ”za”, 3 ”protiv” i 4
”suzdržana”, prihvatili Konačni
prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o žigu.
A. F.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
INDUSTRIJSKOM DIZAJNU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zastupnici su na 26. sjednici,
19.lipnja 2007., hitnim postupkom, raspravljali o Konačnom

prijedlogu zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu.
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Izmjenama i dopunama Zakona
reguliraju se pitanja zaštite vanjskog izgleda industrijski proizvede-
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nih predmeta. Kako je naglasio ravnatelj Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Željko Topić, ove
intervencije ne diraju u sam sadržaj
dosadašnjih prava već pospješuju
njihovo ostvarivanje.
Odbor za zakonodavstvo, Odbor
za obrazovanje, znanost i kulturu
te Odbor za europske integracije podupiru donošenje predloženog
Zakona.
Jedini u raspravi, u ime Kluba
zastupnika HDZ-a, govorio je
Velimir Pleša. Najavivši potporu

Prijedlogu obrazložio je da se njime
usklađuju propisi hrvatskog pravnog sustava u području industrijskog dizajna s europskim i međunarodnim propisima iz ovog područja,
čime se Republika Hrvatska integrira u procese postojećeg svjetskog
sustava intelektualne zaštite. Također se osigurava i poduzetnička i
tržišna sloboda kao temelj razvoja
našeg gospodarstva, zaključio je.
Prihvaćeni su amandmani na članke 1, 4, 16, 21, 25. i 31. Vlade Republike Hrvatske, kojima se pravno i

nomotehnički uređuje izričaj Zakona te se brišu nepotrebne stavke.
Također su prihvaćeni i amandmani
Odbora za zakonodavstvo na članke 10, 21, 23, 26, 27, 29. i 30. kojima se također nomotehnički uređuje
tekst Zakona.
Zastupnici su, hitnim postupkom, 6. srpnja 2007.g., većinom
glasova, sa 89 ”za” i 4 ”suzdržana”, prihvatili Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o industrijskom dizajnu.
A. F.

NAKNADNO GLASOVANJE
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU
Rasprava o ovom Zakonu je bila na
25. sjednici. Mi smo o tome pisali
u IHS-u, broj 471, na str. 21, pod
naslovom: ”Podizanje kvalitete i
bolja zaštita korisnika usluga”.
Glasovalo se na 26. sjednici, 15. lipnja 2007.
Prihvaćeni su slijedeći amandmani:
-amandman Vlade RH na članak
22. stavak 3. točku 3. (u kojem se
preciziraju uvjeti koje mora ispunjavati voditelj poslovnice turističke
agencije, a tiču se poznavanja hrvat-

skog jezika) i amandman na članak
27. stavak 2. točku 4. (isto obrazloženje kao u prethodnom amandmanu),
- amandmani na članak 44. i članak 54. Odbora za turizam, (sadržajno se preciziraju),
- amandman na članak 52. zastupnika Krunoslava Markovinovića,
Ruže Lalić i Nevenke Majdenić
(odnosi se na brojnost zaposlenih
djelatnika unutar seoskog gospodarstva),
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- amandman na članak 77. i 82.
zastupnice Irene Ahel, (odnosi se
na promjenu vremenskog roka), te
amandman na članak 81., 82. Odbora za zakonodavstvo (koji se odnosi
na vrijeme stupanja na snagu pojedinih odredaba Zakona).
Zastupnici su 15. lipnja 2007.
godine sa 79 glasova ”za”, 6 ”protiv”
i 17 ”suzdržanih” donijeli Zakon o
pružanju usluga u turizmu zajedno
s prihvaćenim amandmanima.
I.Č.
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I
USLUGA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zastupnici su na 26. sjednici,
19.lipnja 2007., hitnim postupkom, raspravljali o Konačnom
prijedlogu zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o oznakama
zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga.
Ovim izmjenama i dopunama Zakona usklađuje se hrvatski
pravni sustav s europskom pravnom stečevinom u području prava
zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda
i usluga. Također se uvodi pravo
na žalbu protiv odluka Državnog
zavoda za intelektualno vlasništvo, te odredbe o građanskopravnoj zaštiti oznaka zemljopisnog
podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga.

Odbor za zakonodavstvo, Odbor
za obrazovanje znanost i kulturu,
Odbor za europske integracije te
Odbor za poljoprivredu i šumarstvo podupiru donošenje predloženog Zakona.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
zastupnik Velimir Pleša podržao
je Prijedlog zakona. Naglasio je
da zakonske odredbe štite osobitu kvalitetu usluga i proizvoda koji
su dobili oznaku izvornosti te im
omogućuju veće tržišne vrijednosti
i efikasnu zaštitu. Zaključio je da
će se izmjenama i dopunama Zakona postići potpuna usklađenost s
europskom pravnom stečevinom na
ovom području te puni preduvjeti za
primjenu novog, transparentnijeg,
poduzetnijeg i efikasnijeg sustava

provedbe zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti
proizvoda i usluga.
U pojedinačnoj raspravi o predloženom su govorili zastupnici Vladimir Štengl (HDZ) i Damir Sesvečan (HDZ).
Prihvaćeni su amandmani na članke 7, 11, 13, 14. i 15. Odbora za
zakonodavstvo kojima se nomotehnički uređuje zakonski tekst.
Zastupnici su, hitnim postupkom, 6. srpnja 2007.g., jednoglasno, sa 99 glasova ”za” prihvatili Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o
oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga.
A. F.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Na 26. sjednici, 19. lipnja,
Hrvatskoga sabora zastupnici su
raspravljali o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija.
Predloženim Zakonom hrvatski
pravni sustav u području zaštite
topografija poluvodičkih proizvoda značajno se približava europskim i međunarodnim pravnim
sustavima. Na taj način ispunjavaju se potrebni uvjeti za integriranje RH u složene procese unutar
postojećeg sustava intelektualnog
vlasništva. Uvođenjem prava na
žalbu na odluke Državnog zavoda
za intelektualno vlasništvo i ustrojavanjem Žalbenih vijeća postići

će se veća transparentnost i pravna sigurnost u donošenju odluka u
upravnom postupku za priznanje i
proglašavanje ništavnim topografija poluvodičkih proizvoda. Također, predloženim se izmjenama u
većoj mjeri osigurava poduzetnička i tržišna sloboda, a potiče se i
stvaralaštvo u sektoru industrije i
obrta
Odbor za europske integracije,
Odbor za obrazovanje, znanost i
kulturu podupiru donošenje Zakona. Odbor za zakonodavstvo također podupire donošenje Zakona, te
podnosi amandmane na članke 8., 9.
i 10. kojima se predlaže primjereni
rok, te se nomotehnički usklađuju.
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Vlada Republike Hrvatske vlastitim je amandmanom precizirala
tekst članka 5. i izmijenjenog članka 17. predloženog Zakona.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
govorio je Krešimir Čosić (HDZ).
Kazao je kako Klub zastupnika
HDZ-a podupire donošenje Zakona.
U pojedinačnoj raspravi govorio
je Emil Tomljanović (HDZ).
Zastupnici su 6. srpnja 2007. sa
94 glasa ”za” i 2 ”suzdržana” donijeli Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija
poluvodičkih proizvoda, zajedno s
prihvaćenim amandmanima.
I.Č.
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA
EUROPE O SUZBIJANJU TRGOVANJA LJUDIMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zaštita prava žrtava trgovanja ljudima
Zastupnici Hrvatskoga sabora
na 26. sjednici 19. lipnja hitnim su
postupkom raspravljali o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima.
Konvencija Vijeća Europe za
suzbijanje trgovanja ljudima
jedan je od prvih dokumenata
koji podrobno definira cijeli niz
mjera usmjerenih na zaštitu i promicanje prava žrtava trgovanja
ljudima, te žrtvu smješta u središte pozornosti.

O PRIJEDLOGU
U prikazu Prijedloga poslužili
smo se uvodnim izlaganjem predstavnika predlagatelja, državnog tajnika Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Stjepana Adanića.
Predlagatelj ukazuje da je jedan
od nužnih preduvjeta za uspješnu
borbu protiv trgovanja ljudima stvaranje učinkovitog zakonodavnog
okvira za progon njegovih počinitelja te pružanje pomoći i promicanje prava žrtava trgovanja ljudima.
Zakonodavstvo Republike Hrvatske
u cijelosti je usklađeno s odredbama
ove Konvencije.
Konvencija Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima otvorena je za potpisivanje na III summitu Vijeća Europe održanom 16.
svibnja 2005. godine u Varšavi. Na
predmetnom skupu Konvenciju je u
ime Hrvatske potpisao predsjednik
Vlade RH dr. Ivo Sanader.
Za stupanje Konvencije na snagu
potrebno je da je ratificira ukupno
10 država, od čega njih 8 moraju biti
članice Vijeća Europe. Do danas je
to učinilo ukupno 7 država.

Budući da je u Hrvatskoj od 2002.
godine, od kada se vode službene
statistike o žrtvama trgovanja ljudima, pa do danas, identificirano ukupno 62 žrtve trgovanja ljudima (8
ove godine, od čega 5 državljanki
RH, 1 BiH, 2 Srbije), očito je da i
naša država sve više postaje zahvaćena tim fenomenom. Tim više je
vrlo bitno ratificirati Konvenciju
čija će primjena zasigurno još više
unaprijediti postojeći sustav suzbijanja trgovanja ljudima u Hrvatskoj,
rekao je Adanić.
Globalna važnost Konvencije
posebno se očituje u činjenici da je
to prvi međunarodni dokument o
suzbijanju trgovanja ljudima koji je
u središte pozornosti postavio zaštitu ljudskih prava žrtava. U prilog toj
tvrdnji govori činjenica da se odredbama Konvencije posebno štiti privatni život i identitet žrtava, a od
država stranaka traži se da žrtvama
osiguraju svu potrebnu psihosocijalnu i zdravstvenu zaštitu, pravnu
pomoć i adekvatni životni standard.
Osim toga, Konvencijom je predviđeno da žrtve trgovanja ljudima
imaju pravo na razdoblje oporavka
u trajanju od najmanje 30 dana, u
kojem razdoblju nadležna državna
tijela ne mogu protjerati žrtvu.
Uspostavljen je nacionalni referalni sustav te usvojen Protokol za
identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava
trgovanja ljudima, a dobivanje statusa žrtve trgovanja ljudima u Hrvatskoj ne uvjetuje se žrtvinom suradnjom s policijskim i pravosudnim
tijelima, odnosno spremnošću žrtve
da svjedoči u kaznenom postupku.

Isključivo dobrovoljni povratak
u zemlju porijekla
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Adanić drži važnim naglasiti da
se u odredbama Konvencije traži
od država stranaka da se povratak
žrtava trgovanja ljudima u zemlju
porijekla može ostvariti samo u
slučajevima njihova dobrovoljnog pristanka te se u postupku dobrovoljnog povratka mora
voditi računa o pravima, sigurnosti i dostojanstvu svake pojedine
žrtve.
Adanić je napomenuo da se u
Republici Hrvatskoj žrtvama trgovanja ljudima osigurava psihosocijalna i zdravstvena pomoć te siguran smještaj u jednom od dva skloništa za žrtve trgovanja ljudima,
što se financira iz državnog proračuna. Istaknuo je da odredbe Konvencije traže od država stranaka
suradnju s organizacijama civilnog
društva u suzbijanju trgovanja ljudima, a budući da su u naš sustav
od početka uključene organizacije civilnog društva ”može se sa
zadovoljstvom zaključiti da je naš
sustav i u ovom dijelu u potpunosti
kompatibilan s predmetnom Konvencijom”.

RADNA TIJELA
Odbor za Ustav, Poslovnik i
politički sustav , Odbor za zakonodavstvo te Odbor za ravnopravnost spolova podržavaju donošenje
Zakona očekujući da će pridonijeti
učinkovitijoj borbi protiv trgovanja
ljudima.
Zastupnici su 21. lipnja 2007.
većinom glasova, sa 83 ”za” i 1
”suzdržanim” hitnim postupkom donijeli Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o
suzbijanju trgovanja ljudima.
S.Š.
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O REGULIRANJU OBVEZA
BIVŠEG SSSR-A PO OBRAČUNIMA VEZANIM UZ ROBNU RAZMJENU IZMEĐU BIVŠEG
SSSR-A I BIVŠE SFRJ
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zastupnici su na 26. sjednici,
14. lipnja 2007. godine, hitnim
postupkom, raspravljali o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade
Republike Hrvatske i Vlade Ruske
Federacije o reguliranju obveza bivšeg SSSR-a po obračunima
vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ.
Predmet Sporazuma je reguliranje
obveza bivšeg SSSR-a u klirinškim
USD prema Republici Hrvatskoj, te
se utvrđuje formula za njegovo pretvaranje u USD koji iznosi 185,7
milijuna. Nadalje, utvrđuje se i tehnika naplate duga putem ovlaštenih
banaka obiju zemalja te vođenje evidencije i obavijesti o tome.
Odbor za zakonodavstvo te
Odbor za financije i državni pro-

račun nemaju primjedbi na tekst
predloženog Zakona.
Prvi u raspravi u ime Kluba
zastupnika HDZ-a govorio je
Željko Nenadić najavivši podršku
ovom Prijedlogu zakona zbog toga
jer smatra da je potrebno stvoriti
sve pravne pretpostavke za naplatu
ruskog duga prema Republici Hrvatskoj. Izrazio je zadovoljstvo što će
temeljem ovog sporazuma najveći
dio primljenih sredstava biti utrošen
na izgradnju četvrtog bloka termoelektrane Sisak.
Slijedeći u raspravi u ime Kluba
zastupnika IDS-a govorio je
Damir Kajin. Pozdravio je odluku da je izabrana Hrvatska poštanska banka kao posrednik u transferu sredstava koji će ipak, većinom, biti u robama i uslugama.

No, dodao je kako je možda trebalo ipak potraživati kakve druge
robe, a ne vojnu opremu i rusku
tehnologiju. Zaključio je izlaganje
tvrdnjom da je ipak pozitivno što
Hrvatska može konačno računati
na povrat duga od 185,7 milijuna
dolara.
Zastupnici su, hitnim postupkom, 15. lipnja 2007., većinom
glasova, sa 102 glasa ”za” i 4
”suzdržana”, prihvatili Konačni
prijedlog zakona o potvrđivanju
Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske
Federacije o reguliranju obveza bivšeg SSSR-a po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše
SFRJ.
A. F.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM I
DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Preciziranje odredbi radi bolje primjene
Zastupnici su na 26. sjednici 19.
lipnja raspravljali o Konačnom
prijedlogu zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o obveznim i
dobrovoljnim mirovinskim fondovima u drugom čitanju. Petogodišnja primjena Zakona ukazala je
na potrebu da se pojedine odredbe
preurede kako bi se postigla veća
preciznost, a time i bolja provedivost u praksi. Također, predložene

izmjene i dopune Zakona vezane
su uz usklađivanje s europskom
pravnom stečevinom.

O PRIJEDLOGU
Obvezno mirovinsko osiguranje
na temelju individualne kapitalizirane štednje i dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje uređeni
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su Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i
Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina
na temelju individualne kapitalizirane štednje te propisima za njihovu
primjenu.
Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima stupio je na snagu 28. svibnja 1999.
godine s primjenom od 1. siječ-
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nja 2002. godine, s izmjenama i
dopunama Zakona koje su donesene 2003. i 2004. godine. Dosadašnja primjena Zakona pokazala je održivost sustavnih rješenja
ali i potrebu da se pojedini instituti preurede i prilagode prirodi kapitaliziranog mirovinskog
osiguranja kakvo je ustanovljeno u Hrvatskoj, te uvjetima društvenog i gospodarskog razvoja
zemlje.
Predložene izmjene i dopune
Zakona vezane su uz usklađenje s
europskom pravnom stečevinom.
Radi se o Direktivama EU koje
reguliraju područje financijskih
usluga, slobodu kretanja kapitala, ekonomsku i monetarnu politiku i slobodu kretanja radnika. Na
taj način osigurava se implementacija europske pravne stečevine u
hrvatsko zakonodavstvo, kao i prilagodba hrvatskog zakonodavstva
za primjenu istog.

RADNA TIJELA
Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo raspravio je ovaj
zakonski prijedlog kao matično
radno tijelo.
Članovi Odbora većinom glasova
odlučili su podržati predloženo.
Odbor za europske integracije
utvrdio je da je Konačni prijedlog
zakona usklađen s pravnom stečevinom EU te da ispunjava obveze iz
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona, a na
tekst Konačnog prijedloga Odbor
podnosi nekoliko amandmana kojima se pravno i nomotehnički uređuje izričaj.

RASPRAVA
Stimuliranje mladih za
dobrovoljne fondove
U ime Kluba zastupnika SDP-a
govorio je Mato Crkvenac. Klub
drži prihvatljivima razloge koje
navodi predlagatelj poradi kojih se
mijenja i dopunjuje zakon. Naime,
Prijedlogom zakona želi se postići veća preciznost pojedinih odredbi radi bolje provedivosti i primjenjivosti zakona. Također, izmjene
zakona potrebne su i poradi njegova usklađivanja s direktivama EU,
odnosno europskom pravnom regulativom.
Postavlja pitanje može li se nešto
više učiniti na području stimuliranja
mladog čovjeka da putem ovih fondova i na druge načine više brine
o svojoj mirovini od prvih početaka svog zapošljavanja. Tu se otvara
posebice pitanje mogućnosti veće stimulacije mladih za dobrovoljne fondove, povećanje prinosa i u obvezatnim fondovima, te optimaliziranja
čitavog sustava na duži rok. Klub
zastupnika SDP-a podržava izmjene
i dopune predloženog Zakona.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
govorio je Stjepan Bačić. Napominje da treći (dobrovoljni) stup mirovinskog osiguranja broji doista malo
članova, pa bi sva nastojanja trebala
biti u smjeru da se pojača stimulacija
i propagiranje važnosti tog stupa za
mlade ljude. Klub podržava izmjene
koje se tiču mogućnosti većeg, ali i
rizičnijeg ulaganja fondova, koji će
u budućnosti moći ulagati i izvan
Republike Hrvatske, onda kada
Hrvatska uđe u EU. Klub će podnijeti dva amandmana na Konačni prijedlog zakona, kojeg podržavaju.
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Daljnje jačanje drugog, a
pogotovo trećeg stupa
U završnom izlaganju državna tajnica Ministarstva gospodarstva, rada
i poduzetništva Vera Babić ustvrdila je da je rasprava pokazala da je
predlagatelj ovim Konačnim prijedlogom uspio uvažiti primjedbe iz
rasprave u prvom čitanju. ”Činjenica je da je mirovinski sustav koji se
u Hrvatskoj sada temelji na tri stupa
još relativno novo rješenje, da mladim ljudima itekako treba ponavljati i upozoravati ih na činjenicu
da dugoročna štednja s jedne strane
znači socijalnu sigurnost, ali s druge
strane jednako tako znači i potencijale gospodarskog rasta, osiguranja
razvoja, stvaranja ili otvaranja novih
radnih mjesta”.
Zaključila je da strategija Vlade
RH jasno progovara o potrebi daljnjeg jačanja drugog, a pogotovo trećeg stupa mirovinskog osiguranja.
Ovime je rasprava zaključena.
Državna tajnica Vera Babić očitovala se o podnesenim amandmanima
Odbora za zakonodavstvo i Kluba
zastupnika HDZ-a. Sve amandmane Odbora za zakonodavstvo Vlada
prihvaća i oni postaju sastavni dio
Konačnog prijedloga zakona. Što se
tiče amandmana Kluba zastupnika
HDZ-a, oni su sadržajno prihvatljivi Vladi RH, u nešto izmijenjenom
obliku (Klub suglasan) pa i oni postaju sastavni dio Konačnog prijedloga
zakona. Uslijedilo je glasovanje o
tekstu Konačnog prijedloga zakona.
Zastupnici su na 26. sjednici, 21.
lipnja 2007. većinom glasova, sa
80 ”za” i 5 ”suzdržanih” donijeli
predloženi zakon u tekstu kako ga
je predložila Vlada RH, zajedno s
prihvaćenim amandmanima.
S.Š.
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRTU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Lakši pristup majstorskom ispitu
O ovom Prijedlogu Hrvatski
je sabor raspravljao 15. lipnja.
Njime se pojednostavljuju uvjeti
za pristupanje majstorskom ispitu i omogućava izdavanje dozvola
(licenci) za izvođenje praktičnog
dijela naukovanja pravnim osobama (zadrugama i ustanovama),
koje ispunjavaju propisane uvjete. Također se fizičkim osobama
omogućava obavljanje djelatnosti
kao domaće radinosti i sporednog
zanimanja te osigurava kvalitetnije obrazovanje za potrebe obrtništva.

O PRIJEDLOGU
U ime predlagatelja, osnovne intencije predloženog zakona
zastupnicima je dodatno obrazložila Tajana Kesić-Šapić, državna
tajnica Ministarstva gospodarstva,
rada i poduzetništva. Uvođenjem
domaće radinosti i sporednog zanimanja omogućit će se širem broju
fizičkih osoba, posebice umirovljenicima, obavljanje djelatnosti.
Određivanjem jednostavnijih uvjeta
za pristupanje majstorskom ispitu i
omogućavanjem obavljanja vezanih
obrta, pod određenim uvjetima samo
sa završenom srednjom stručnom
spremom, na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi, Zakonom o otocima i Zakonom o brdsko-planinskim
područjima, ubrzat će se i postići
kvalitetnija provedba politike razvoja obrtništva i poticanja zapošljavanja. A stalnom dogradnjom sustava
obrazovanja i propisivanjem obveze nadzora nad izdavanjem dozvola (licenci) za izvođenje praktično-

ga dijela naukovanja, osigurat će se
kvalitetnije obrazovanje za potrebe obrtništva, zaključila je Vladina
predstavnica.

RADNA TIJELA
Odbor za gospodarstvo, razvoj
i obnovu predložio je Saboru da
donese Zakon, a Odbor za europske integracije konstatirao da je
zakonski prijedlog usklađen s pravnom stečevinom EU-a te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Uz trinaest
amandmana (nomotehnički se uređuju neki izričaji), Odbor za zakonodavstvo podupro je donošenje
Zakona i nije se protivio prijedlogu da se Zakon donese po hitnom
postupku.

RASPRAVA
Obrtnik nema ista prava kao zaposleni u trgovačkim društvima. Ako
zatvori svoju radnju i izgubi posao
na Zavodu za zapošljavanje ne čeka
ga ništa, jednako je tako i kada mora
ići na bolovanje, a i zdravstvena su
mu prava ograničena, upozorio je
Željko Pecek u ime Kluba zastupnika HSS-a. Neravnopravnost
se ogleda i kod primjene Zakona o
ovrsi prema kojem obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom,
pa čak i imovinom obitelji. Zastupnik smatra da je potrebno već jednom osnažiti Zakon o obrtu tako da
obrtnik može odgovarati samo imovinom koju je unio u obrt. Niti ovim
zakonom nije riješen taj problem, ali
se pokušava riješiti vječna dilema
glede uvođenja domaće radinosti i
BROJ
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sporednog zanimanja. Svrha zakona,
međutim, ne smije biti krpanje kućnih budžeta, naglašava Pecek. Drži
da se ponuđenim rješenjem neće
smanjiti siva ekonomija, ali upozorava kako bi se moglo dogoditi da se
obrtnici registriraju kao kućna radinost ne bi li izbjegli poreze, što bi
smanjilo kvalitetu obrta.
Pero Kovačević je u ime Kluba
zastupnika HSP-a upozorio na Vladinu konstataciju da je cilj uvođenja instituta domaće radinosti i sporednog zanimanja omogućiti fizičkim osobama obavljanje djelatnosti
kao domaće radinosti ili sporednog
zanimanja. Ovdje su predmet borbe
protiv sive ekonomije umirovljenici umjesto da se krene na one koji
su u pretvorbi i privatizaciji pokrali
Hrvatsku, a napose uspostavi model
funkcioniranja pravne države, istaknuo je Kovačević. Zato Klub ne
može biti zadovoljan takvim zakonskim rješenjima i zalaže se za novi,
cjelovit zakon o obrtništvu koji će
pojednostaviti mogućnost otvaranja
obrta i uopće porezni sustav (paušalno oporezivanje) a kroz domaće banke uvesti poticajne mjere za
razvoj obrta, ponajprije, onoga tradicionalno hrvatskoga.

Dobro došli i mali pomaci
Stavove Kluba zastupnika IDS-a
prenio je Damir Kajin. U bespoštednoj tržišnoj utakmici gdje veliki imaju apsolutnu prednost, a stekli
su je kroz pretvorbu i privatizaciju,
potrebno je pomoći obrtniku, odnosno malom poduzetniku. Obrtnicima bi tako trebalo omogućiti kupnju državnog poslovnog prostora,
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osmisliti neke nove oblike pomoći
- npr. smanjiti komunalnu naknadu,
reinvestirati dobit, odnosno dohodak osloboditi plaćanja poreza na
promet, brisati spomeničku rentu i
osigurati pravedne javne natječaje, riješiti pitanje sramotno malih
obrtničkih mirovina itd. Potrebno je
smanjiti korupciju jer je to najveća
prepreka poslovanju, a obrtništvo i
malo gospodarstvo drugačije tretirati. Zastupnik želi vjerovati da će
se sve više i više uvažavati pozicija malih obrtnika jer su oni naša
budućnost i glede zapošljavanja. U
tom smislu mali pomaci u predloženom zakonu dobro su došli i to treba
podržati, zaključio je Kajin.
Klub zastupnika HDZ-a ne dijeli
mišljenje prethodnika o stanju u obrtništvu i posljedicama koje će imati
ovaj Zakon za one koje rade u obrt-

ništvu, rekla je Ivana Sučec-Trakoštanec. Ukazala je na niz malih
koraka koje je aktualna Vlada poduzela na području obrtništva. Stvara
se pozitivno ozračje u poduzetništvu
i potiče rad novih obrtnika, što dokazuje i broj novoprijavljenih obrta.
Stupanjem na snagu ovog Zakona
obrtnici će moći još lakše poslovati.
Klub će glasovati za Zakon jer ocjenjuje da on donosi boljitak obrtnicima, onima koji koriste njihove usluge i ukupnom hrvatskom gospodarstvu.
Za Klub zastupnika IDS-a ovaj
je zakon prihvatljiv, podvukao je
Valter Drandić ali i upozorio na
neke probleme u obrtništvu (rad na
crno, otežani uvjeti poslovanja itd.).
Iskoristio je priliku te predložio da
se konačno krene u izmjenu zakonske odredbe o 0,0 u 0,5 promila jer

bi to itekako bilo od pomoći našim
vinogradarima, vinarima i ugostiteljima.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su Vladimir Štengl (HDZ),
Nikola Sopčić (HDZ), Velimir
Pleša (HDZ), Jozo Topić (HDZ),
Ingrid Antičević-Marinović (SDP)
i Željko Pecek (HSS), te završnom riječi državna tajnica Tajana
Kesić-Šapić.
Zastupnici su, 15. lipnja 2007.
godine, većinom glasova (92 ”za”
i 10 ”suzdržanih”) donijeli Zakon
o izmjenama i dopunama Zakona
o obrtu u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske
zajedno uz amandmane Odbora
za zakonodavstvo koje je prethodno prihvatio predlagatelj
zakona.
J.Š.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STUDENTSKOM ZBORU I DRUGIM STUDENTSKIM
ORGANIZACIJAMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zastupnici su na 26. sjednici, 19.
lipnja 2007. godine, raspravljali o
Konačnom prijedlogu zakona o
studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.
Ovim Zakonom uređuje se pravo
studenata na predstavljanje u tijelima visokih učilišta, pravo na udruživanje i djelovanje studentskih organizacija te izbor i djelovanje studentskog pravobranitelja te druga
pitanja vezana uz djelokrug studentskih organizacija.
Odbor za zakonodavstvo, te
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav nemaju primjedbi na
tekst predloženog Zakona.
Jedina u raspravi u ime Kluba
zastupnika SDP-a govorila je
Marija Lugarić. Najavila je podršku ovom Prijedlogu zakona jer je i
sam Klub zastupnika SDP-a mišljenja da se studentsko predstavništvo
i studentsko organiziranje moraju

urediti na drugačijim osnovama. No
iznijela je i nekoliko primjedbi. Prva
je što studentski zbor i dalje može
provoditi studentske projekte iako je
definiran kao izborno predstavničko
tijelo. Druga je da Konačani prijedlog zakona ne predviđa pravnu osobnost Hrvatskog studentskog zbora
kao krovne nacionalne studentske
organizacije. Treće, još uvijek nije
do kraja riješena mogućnost loše
prakse da studentski predstavnici
mogu biti ponavljači godine ili studenti koji su promijenili više fakulteta. Također, zastupnica je izrazila
žaljenje što nije prihvaćena primjedba da se ojača neovisna pozicija studentskog pravobranitelja. Zaključila je izlaganje tvrdnjom da je ovaj
Zakon korak naprijed, ali da je još
potrebno izmijeniti neke odredbe te
pričekati kakve će promjene donijeti
potpuna implementacija Bolonjskog
procesa.
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Završni osvrt dao je tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa Slobodan Uzelac.
Prihvaćeni su amandmani na
članke 2, 4. i 19. Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu kojima se nomotehnički uređuje tekst
i preciziraju predviđeni rokovi,
amandman na članak 5. zastupnika
Franje Arapovića i Ivana Bagarića kojim se Studentski zbor djelatno uključuje u zaštitu zdravlja
studenata i stvaranje zdravijih radnih sredina, te amandman Odbora za zakonodavstvo na članak
17. kojim se nomotehnički uređuje
tekst Zakona.
Zastupnici su, 21. lipnja 2007.
većinom glasova, sa 81 glasom
”za” i 1 ”suzdržanim”, prihvatili
Konačni prijedlog zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.
A. F.

SOCIJALNA SKRB
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU
IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE
HRVATSKE U PROGRAMU KULTURA (OD 2007. DO 2013. GODINE)
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Zastupnici su na 26. sjednici,
14. lipnja 2007. godine, hitnim
postupkom, raspravljali o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske
i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu kultura (od 2007. do 2013.
godine).
Potvrđivanje ovog memoranduma omogućava Hrvatskoj participaciju u projektima programa kulture
od 2007. do 2013. ravnopravno s

ostalim članicama EU. Ovi programi koji predviđaju raspodjelu sredstava od 400 milijuna eura otvaraju vrata za sve programe kojima se
potiče mobilnost kulturnih djelatnika i dijaloga među njima, te mobilnost kulturnih djela.
Odbor za obrazovanje znanost
i kulturu nema primjedbi na tekst
predloženog Zakona, dok je Odbor
za zakonodavstvo predložio tri
amandmana kako bi se uskladio
naziv ovog Zakona u prijevodu na
hrvatski jezik i Memoranduma na

izvorniku. Predlagatelj je prihvatio
amandmane.
Zastupnici su, hitnim postupkom, 15. lipnja 2007. g., većinom
glasova, sa 106 ”za” i 1 ”suzdržanim” prihvatili Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske
i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu kultura (od 2007. do 2013.
godine.).
A. F.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI
Predlagatelj:Vlada Republike Hrvatske

Jednostavnije do prava iz socijalne skrbi
Hrvatski je sabor 13. srpnja
raspravljao, uz brojne ispravke
netočnih navoda i replike, o ovom
zakonskom prijedlogu. Uglavnom se odnosi na jednostavniji i
učinkovitiji postupak ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, objedinjavanje postojećih 17 na osam
prava i pomoći, te skraćivanja i
pojednostavljenje postupka.

O PRIJEDLOGU
Predloženim izmjenama i dopunama pojednostavljuje se postojeći
sustav višestruke socijalne pomoći, a objedinjavanje prava je podloga za informatizaciju sustava.
Primjerice, korisnicima dosadašnje
socijalne pomoći za uzdržavanje
uvećava se stalna pomoć za iznos

troškova smještaja u učeničkom
domu, ako je član obitelji korisnik
učeničkog doma. Uvodi se i novo
pravo, status roditelja njegovatelja
za djecu s najtežim oštećenjima (u
Hrvatskoj ih je trenutno oko 250)
temeljem čega se ostvaruje naknada plaće (2000 kuna plus doprinosi). Takvo pravo ima malo zemalja
u EU, jer ga je teško valorizirati
i financijski vrednovati. To znači
da će roditelj, brinući se o svom
djetetu, moći steći pravo na mirovinu, navodi uvodno, među ostalim, predlagatelj i uvodno ministar
zdravstva i socijalne skrbi dr.sc.
Neven Ljubičić.
Za provedbu ovog zakona potrebno je u državnom proračunu osigurati dodatnih 23 milijuna kuna
godišnje.
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RADNA TIJELA
Sva radna tijela koja su raspravljala o ovom zakonskom prijedlogu
predložila su Hrvatskom saboru,
uz iznošenje određenih primjedbi,
njegovo prihvaćanje. Tako su članovi Odbora za ljudska prava i
prava nacionalnih manjina iznijeli da nije moguće snalaziti se u
ovom zakonskom tekstu zbog već
šestih izmjena i dopuna te da se
razmotri predlaganje cjelovitog
teksta; da se visina osnovice utvrđivanja iznosa za socijalna davanja (400 kuna) revalorizira u skladu s rastom troškova života, da
je centar za socijalnu skrb dužan
upoznati stranke s pravima koja im
pripadaju na osnovi ovog Zakona
i drugo.
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Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo također je upozorio
na svrhovitost novog zakona, koji bi
bio korak dalje u stvaranju racionalnijeg i djelotvornijeg ovog sustava.
Značajnim je ocijenjeno uvođenje
novog prava statusa roditelja odgajatelja za roditelje djece s težim smetnjama u razvoju, a za što se zalagao
ovaj Odbor. Odbor za obitelj, mladež i šport podržao je predložene
izmjene i dopune. Odbor za ravnopravnost spolova smatra da bi
iznos naknade plaće za roditelja-njegovatelja trebao biti veći s obzirom
na to da smještaj takovog djeteta u
instituciji košta između 6000 i 6500
tisuća kuna.

RASPRAVA
Kvalitetniji rad
Na sjednici Hrvatskoga sabora pred
zastupnicima u ime predlagatelja
uvodno je govorio ministar zdravstva i socijalne skrbi dr.sc. Neven
Ljubičić. Sve predložene mjere kao
što su pojednostavljenje postupka,
smanjenje administriranja i uvođenje novih prava trebale bi pridonijeti kvalitetnijem stručnom radu i
jednostavnijem pristupu korisničkih
prava.
Stjepan Kozina (HSU) javio se
u ime Kluba zastupnika HSU-a
rekavši da Klub potpuno podržava
uvođenje novog prava- status roditelja njegovatelja. To se mora smatrati jedinim zanimanjem i to ne može
biti osoba protiv koje se vodi sudski postupak ili joj je izrečena mjera
obiteljske pravne zaštite. Nedostaju
domovi socijalne skrbi (za starije i
nemoćne), a nedostaju im i liječnici (obuhvatiti zakonom), naveo je,
među ostalim.
Klub zastupnika SDP-a smatra
da je nakon četiri godine trebao doći
ozbiljniji i cjelovitiji zakon od ovog,

jer se mnoge kategorije neće ”pomaknuti”, no nabolje će ići u dijelu
davanja statusa roditelja njegovatelja, izvijestila je Milanka Opačić.
Stipendije za studente koji izlaze
iz domova za nezbrinutu djecu osigurao je prethodni ministar, Davorko Vidović, upozorila je zastupnica
dodajući, među ostalim, da je dio
ovog zakona napravljen zbog pritiska javnosti, a ne kao konzistetan
pristup Vlade ovim pitanjima.
Klub zastupnika HDZ-a raspravljao je o ovom zakonu i, među ostalim, podržava daljnju decentralizaciju sustava socijalne skrbi i prenošenja ovlasti na jedinice područne
(regionalne) samouprave, prenijela
je Karmela Caparin. Naš sustav
socijalne skrbi danas je stabiliziran,
a Vlada Republike Hrvatske je u tom
sustavu pokazala socijalnu osjetljivost uz prepoznavanje stalnog unapređenja djelatnosti socijalne skrbi.
Damir Kajin govorio je o predloženom zakonu u ime Kluba zastupnika IDS-a. Drago mu je da je
socijalna skrb vezana uz Ministarstvo zdravstva te s tim u vezi upozorio na problem Opće bolnice u
Puli, koji Županija Istarska s proračunom od 210 milijuna kuna ne
može sama razriješiti. Ta je bolnica diskriminirana u odnosu na one
u Zadru, Varaždinu itd., a ne smiju
postojati dvostruki kriteriji za zdravstvene ustanove. Predloženi zakon
treba podržati, rekao je, među ostalim upozoravajući da su invalidi najteži socijalni slučajevi.

Zašto opet izmjene
Ljubica Lalić izvijestila je da će
Klub zastupnika HSS-a podržati ovaj zakonski prijedlog u prvom
čitanju, u očekivanju da će do drugog čitanja biti otklonjene iznesene
primjedbe. A one se odnose na to da
osnovni kriterij za socijalno davanje mora biti socijalni, a ne radni

BROJ
472

IHS

9. VII. 2007.

status, nema ni riječi o terapijskim
zajednicama protiv ovisnosti unatoč tome što raste broj ovisnika.
Inače, nije jasno zašto se sada šesti
put frizira zakon (svaki put nas se
uvjerava da je u izradi novi zakon)
a time i sustav koji zahtijeva korjenite promjene. U šumi izmjena
i dopuna, pravilnika, svojevoljnih tumačenja centara za socijalnu skrb, prava konzumiraju samo
najsposobniji, a ne najpotrebitijinavela je, među ostalim.
Dragutin Lesar javio se u ime
Kluba zastupnika HNS-a, ali se za
osvrt na predloženi zakon poslužio
ocjenama stručnih radnika iz sustava socijalne skrbi. Ovo su ponovno
izmjene i dopune Zakona, kozmetičke su naravi, a dosad nije objavljen
pročišćeni tekst, što je rijetkost kad
se radi o zakonu koji regulira prava
i obveze građana. Tek se prava preslaguju iz više ladica u jednu, ne
postoji jedinstven registar korisnika
socijalne skrbi, neke su od iznesenih
primjedbi.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su Ruža Lelić (HDZ), Vesna
Škare-Ožbolt (DC), dr.sc. Andrija Hebrang (HDZ), Mato Gavran
(SDP), Davorko Vidović (SDP),
Vesna Škulić (SDP), Marija Lugarić (SDP), Ingrid Antičević-Marinović (SDP). U petominutnoj
raspravi u ime Kluba zastupnika
SDP-a Davorko Vidović naglasio
je da ministar (kao i Vlada) snosi
odgovornost što ništa nije poduzeo u
svom mandatu da promijeni stanje.
U završnom osvrtu ministar zdravstva i socijalne skrbi dr.sc. Neven
Ljubičić negirao je iznesene primjedbe rekavši da ljudi prepoznaju
boljitak i prosperitet ovog sustava.
Složio se da je nužan pročišćen tekst
zakona i na tome radi.
Hrvatski je sabor 15. lipnja 2007.
prihvatio Prijedlog ovog zakona
(103 ”za”, 2 ”suzdržana).
Đ.K.
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PRIJEDLOG GODIŠNJEG OBRAČUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2006. GODINU
Predlagatelj:Vlada Republike Hrvatske

Financijski rezultati Vladine politike
Nakon poduže rasprave na sjednici 21. lipnja, Hrvatski sabor je
donio Godišnji obračun prošlogodišnjeg Proračuna, i dao suglasnost na izvršenje financijskih planova izvanproračunskih fondova za 2006. Raspravu o ovoj temi
zastupnici su iskoristili za analizu
rezultata rada aktualne Vlade.

O PRIJEDLOGU
Ministar financija, Ivan Šuker,
uvodno je naglasio da je u javne
financije uveden red, odnosno da
su sve obveze podmirene (posluje se isključivo preko jednog računa). Tijekom 2006. godine ubrzan je gospodarski rast (ostvarena stopa BDP-a od 4,8 posto veća
je za 0,5 postotnih poena u odnosu
na 2005.), usporena inflacija (na
3,2 posto), smanjena nezaposlenost
(anketna stopa nezaposlenosti iznosila je u drugom polugodištu 10,5
posto) te deficit opće države (sa 4
na 3 posto BDP-a). Osim toga, uložena su značajna sredstva u ravnomjerniji razvoj i prometnu povezanost svih hrvatskih regija, za poticanje razvoja poljoprivrede, malog i
srednjeg poduzetništva, itd. Nastavljena su ulaganja u obrazovanje i
znanost(9,5 mlrd.), obranu i sigurnost (oko 550 mln. kuna), te učinjeni daljnji koraci u modernizaciji
i povećanju učinkovitosti pravosuđa (samo za borbu protiv korupcije izdvojeno je oko 147 mln. kuna).
Činjenica da privatni sektor danas
sudjeluje u rastu BDP-a s oko 60
posto, jedan je od pokazatelja kvalitete strukturnih reformi koje se provode u Republici Hrvatskoj, naglašava Šuker. Pozitivni gospodarski

trendovi se nastavljaju i ove godine,
u prvom redu zahvaljujući kontinuiranom rastu industrijske proizvodnje (lani 4,5, a u prvom tromjesečju ove godine 8 posto). Rezultat
gospodarskih aktivnosti, ali i dobre
naplate poreznih prihoda, je i smanjenje udjela javnog duga u BDP-u,
za 2,7 posto. O brizi ove Vlade za
socijalno najosjetljivije skupine najbolje govori podatak da su izdvajanja za mirovine i zdravstvo u protekle tri godine povećana za više od
30 posto. Svake se godine izdvaja
oko 8 posto proračunskih sredstava
za saniranje posljedica rata (lani 7,5
mlrd., od čega 5 mlrd. za hrvatske
branitelje).

RADNA TIJELA
Predložene dokumente razmotrila su i podržala nadležna radna tijela - odbori za zakonodavstvo, za
financije i državni proračun te
Odbor za turizam.

RASPRAVA
Mandat sadašnje Vlade započeo je
u dobrom poslovnom i političkom
okruženju, podsjetila je predstavnica Kluba zastupnika SDP-a, Dragica Zgrebec. Osnovni cilj njene
proračunske politike bilo je smanjenje deficita, no upitno je koliko
je u tome uspjela, a u kojoj je mjeri
iskazani deficit rezultat knjigovodstvenih metoda. Realni pad deficita moguć je samo uz uvjet da se
postižu iznadprosječne stope rasta,
što kod nas nije slučaj. Naprotiv,
Vlada nema odgovarajuću industrijsku politiku, koja bi smanjila uvoz
i povećala zaposlenost. Deficiti
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robne razmjene, kao i platne bilance, iz godine u godinu su sve veći,
pa nije čudno da smo najzaduženija
zemlja među tranzicijskim državama. Nije problem samo vanjski dug,
nego i unutrašnje zaduženje države,
koje je dvostruko veće nego krajem
2003. godine. Sve je veća nelikvidnost u zemlji, a Vlada uporno negira
taj problem. Stoga ne možemo biti
zadovoljni njenom proračunskom, a
ni ukupnom politikom. Naime, proračunski prihodi rastu brže od rasta
BDP-a, u poreznoj politici nije došlo
do radikalnijih promjena, ali su u
međuvremenu povećane trošarine,
smanjene porezne olakšice, uvedena
je administrativna taksa u zdravstvu,
povećani su vodni doprinosi (najpogubnije je uvođenje tog davanja na
investicije).

Inicijativu preuzima privatni
sektor
Šime Prtenjača je najavio da će
Klub zastupnika HDZ-a poduprijeti predloženi dokument. Konstatirao je da podaci o kretanju zaposlenosti (stopa nezaposlenosti je najniža u zadnjih devet godina), gospodarskom rastu i stabilnosti cijena
(inflacija je bila niža od europskog
prosjeka), te proračunski deficit od
3 posto, svjedoče o tome da je Vlada
uspjela promijeniti osnovne generatore razvoja u društvu. Naime, dotadašnji gospodarski rast uglavnom se
bazirao na uvozu stranog kapitala i
državnoj potrošnji, a sada inicijativu preuzima privatni sektor. Rast
BDP-a temelji se na izvozu roba i
usluga, investicija u fiksni kapital,
osobne potrošnje i nešto zaliha. Evidentiran je značajan industrijski rast,
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napose kad je riječ o prerađivačkoj
industriji (npr. proizvodnja hrane
i pića), ali i rast trgovine na malo.
Rekordan uvoz osobnih automobila
(oko 77 tisuća), koji neki smatraju
jednim od pokazatelja porasta standarda građana, zapravo je negativno
utjecao na platno-bilančnu poziciju
Hrvatske, tvrdi zastupnik. Posebno
ga raduje činjenica da je zadržana
stabilnost kune te zabilježen porast
depozita i u sektoru privrede i u sektoru stanovništva. Zahvaljujući uštedama na rashodovnoj strani Proračuna, povećani su poticaji i socijalna davanja.
Damir Kajin, glasnogovornik
Kluba zastupnika IDS-a, citirao
je izjavu guvernera HNB-a: ”Ako
se ne promijeni cjelina gospodarske
politike, Lijepa naša više neće biti
naša, nego Lijepa njihova.” Podsjetio je na to da ove godine dospijeva
na naplatu 7,2 mlrd. eura glavnice i
580 mln. eura kamata na strane kredite, što je protuvrijednost od dvadesetak posto BDP-a. Prema njegovoj računici, do 2013. godine morat
ćemo vratiti 40 - 50 mlrd. eura,
što će biti veliki problem za buduće generacije. To je, među ostalim,
posljedica privatizacije hrvatskih
banaka, čija nas je sanacija stajala
trostruko više nego što smo za njih
dobili, tvrdi zastupnik. Ne budemo
li mogli godišnje osigurati 23 mlrd.
eura za otplatu stranih zajmova i
uvoz robe naći ćemo se u problemima. Naime, vanjski dug Hrvatske
povećan je sa 75,5 posto u 2003. na
84,7 posto, dok unutarnji dug iznosi oko 250 mlrd. kuna. Pozitivno je
jedino što je javni dug, tj. dug države, ministar Šuker uspio smanjiti na
46 posto BDP-a.
Posebno se osvrnuo na proračunske stavke na kojima su osigurana
sredstva za borbu protiv korupcije i kriminala (oko 15,5 mln. kuna)
te za kontrolu javnih nabava (oko 9
mln. kuna). Mišljenja je da na tom
području vlada jednaki, ako ne i
veći kriminal nego u Fondu za privatizaciju. Dakako, pozdravlja akci-

ju ”Maestro”, ali smatra da time
”hrvatska hobotnica nije ni ogrebena”. Državna revizija je - kaže očito zakazala, i stoga nakon izbora
treba reorganizirati institucije. Zalaže se za radikalnu decentralizaciju, među ostalim i zbog problema u
zdravstvu, mirovinskom sustavu, i
dr. Kako reče, bilo bi mu draže da se
umjesto o obračunu prošlogodišnjeg
Proračuna razgovara o rebalansu i o
izjednačavanju starih i novih umirovljenika. Uvjeren je da će Vlada
prije ljetnih praznika izaći s takvim
prijedlogom, jer za to sigurno ima
prostora.

Zanemaren proizvodni sektor i
regionalni razvoj
Očekivali smo da će se iz proračuna za 2006. godinu dobrim dijelom financirati i projekti regionalnog
razvoja, (npr. projekt navodnjavanja u Slavoniji), te da će se izdašnija
sredstva izdvojiti za poticaje u poljoprivredi, rekao je Željko Pecek, u
ime Kluba zastupnika HSS-a. Ne
možemo se složiti s tim da 100 najvećih PIK-ova i kombinata u Hrvatskoj koristi četvrtinu poticajnih sredstava i da se ta sredstva povećavaju za
više od 50 posto, dok poticaji malim
seoskim gospodarstvima za svega 10
posto. I to svjedoči o činjenici da u
zadnjih petnaestak godina, bez obzira
na to tko je na vlasti, u Hrvatskoj provodimo gospodarsku politiku koja ne
daje potrebne rezultate. Glavninu proračunskih sredstava angažirali smo za
infrastrukturu i socijalna davanja, dok
je proizvodni sektor gotovo u potpunosti zanemaren, kao i ravnomjerni
regionalni razvoj. Prioritet bi trebalo
biti rješavanje pitanja korupcije, koja
indirektno utječe na povećanje troškova proizvodnje i smanjenje investicija.
Osim toga, treba proanalizirati trošimo li više nego što zarađujemo. Htjeli
bismo otvoriti raspravu o još nekoliko tema, među ostalim i o privatizaciji
onih firmi u kojima država ima značajan udio, poput Hrvatskog telekoma.
Prije nego se krene u daljnju privaBROJ
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tizaciju te tvrtke iz njihovog temeljnog kapitala valja izdvojiti telefonsku
infrastrukturu i razmotriti mogućnost
povrata novca koji su građani i lokalna samouprava uplatili za telefonske
priključke i izgradnju infrastrukture.
U Proračunu nema ni riječi o najavljenom povećanju rente za korištenje
nafte i plina, kao ni o prijeko potrebnoj poreznoj reformi. Stoga će Klub
zastupnika HSS-a predložiti izmjenu
Zakona o renti, radi povećanja prihoda jedinica lokalne samouprave, te
uvođenje poreza na monopole.
Po riječima Joze Radoša, predstavnika Kluba zastupnika HNS-a,
Proračun za 2006. isti je kao i prethodna tri proračuna ove Vlade
(očito je da nije mogao pokrenuti
Hrvatsku). To potvrđuju i podaci o
broju nezaposlenih krajem godine,
kojih je svega 20 tisuća manje nego
krajem 2003. Nije napravljen gotovo nikakav pomak ni kad je riječ
o pokrivenosti uvoza izvozom, a o
socijalnoj politici najbolje svjedoči
podatak o daljnjem smanjenju udjela prosječne mirovine u prosječnoj
plaći (sa 42 na 40 posto). Nadalje,
plan informatizacije državne uprave ostvaren je sa svega 72 posto, a
zabrinjava i podatak da je iskorišteno svega 15,73 posto sredstava
iz fondova EU. Paradoksalno je da
se deklariramo kao zemlja znanja,
a da se istodobno u ukupnom proračunu smanjuje udio sredstava za
Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa. Sudeći po visini iznosa uloženog u nabavu vojne opreme (svega 386 mln. kuna) izgleda
da i teret modernizacije Oružanih
snaga prebacujemo na iduće razdoblje. To u velikoj mjeri odstupa od
onoga što je zacrtano dugoročnim
planom razvoja tog sektora, koji je
donio Sabor.
Većina proračunskih stavki ostvarena je u planiranom iznosu i u tehničkom smislu ovaj obračun bi trebao
dobiti zeleno svjetlo, ali HNS-ovci ga neće podržati zbog njegove
loše početne strukture, zaključio je
Radoš.

ROBNE ZALIHE
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Zaustaviti negativne trendove
Budući da je riječ o Proračunu za
prošlu godinu, koji je već potrošen, iz
Izvješća možemo samo izvući pouku
i nastojati zaustaviti trendove koji
nisu dobri za hrvatsko gospodarstvo,
izjavio je dr.sc. Tonči Tadić, govoreći u ime Kluba zastupnika HSP-a.
Posebno je apostrofirao podatke o
rastu prihoda od PDV-a (za 8,4 posto)i
to unatoč uvođenju niže međustope za
turizam. To najbolje potvrđuje opravdanost nastojanja da se naše gospodarstvo što prije dovede u isto poslovno okružje kakvo ima naša konkurencija na Mediteranu, kaže zastupnik. U
skladu s pregovorima s EU Hrvatska
mora promijeniti i svoju politiku trošarina. Poput susjednih zemalja trebala
bi uvesti plivajuće trošarine na naftne
derivate, ili porezne olakšice, kako bi
se olakšao udar porasta cijena na naše
gospodarstvo. Prihodi od trošarina su,
inače, lani porasli za 6 posto, a oni od
poreza na imovinu za 28,5 posto. Ovo
potonje je posljedica potražnje na tržištu nekretnina, no zabrinjava to što se
vrijedne nekretnine nerijetko prodaju ispod cijene (npr. poljoprivredno
zemljište, koje se kasnije pretvara u
građevinsko).
U nastavku je upitao zbog čega
država prodaje firme u svom vlasništvu koje joj donose profit, aludirajući
pritom na turistički portfelj i sl. Podsjetivši na to da inozemni dug već
dostiže gotovo 85 posto bruto društvenog proizvoda, napomenuo je da se
stvari neće promijeniti nabolje samo

promjenom tržišta kapitala na kojima se država zadužuje, nego većom
gospodarskom aktivnošću i boljom
naplatom poreza. Svoje izlaganje je
završio upozorenjem da su prihodi od
koncesija za pitku vodu, eksploataciju
rudnih bogatstava i korištenja pomorskog dobra, sramotno niski.
O čemu god raspravljali stalno se
vraćamo na problem privatizacije
i pretvorbe te zaduživanja države,
konstatirao je dr.sc. Zlatko Kramarić, govoreći u ime Kluba zastupnika HSLS-a. Dakako, loše poteze koje smo napravili u prošlosti
nije lako korigirati. Naša je osnovna
greška što smo mislili da će privatizacijom država nešto zaraditi, a to je
u prvom redu bio trošak. Zbog toga
smo bili prisiljeni prodavati u bescjenje obiteljsko srebro, tako da više
nismo suvereni kad je riječ o fiskalnoj politici i to nam se stalno vraća
kao bumerang. Preostaje nam jedino
politička retorika kojom pokušavamo
ispraviti loše gospodarske trendove,
a revizija pretvorbe i privatizacije ne
može biti demagoški trik, već bismo
oko toga trebali postići politički koncenzus u Saboru (to potvrđuje i ovaj
najnoviji slučaj u Fondu za privatizaciju). Ni zaduživanje države samo
po sebi nije loša stvar, ako se zajmovi koriste za povećanje proizvodnje.
Međutim, mi smo bili loši gospodari, jer smo više trošili nego ostvarili. Osim toga, i dalje plaćamo veliku cijenu naše burne povijesti iz 20.
stoljeća (samo na korisnike povlaštenih mirovina, godišnje se troši 923

mln. eura). Uloga Državnog proračuna nezaobilazna je i u stvaranju
pretpostavki za ravnomjeran razvoj
svih dijelova Republike Hrvatske.
Stoga napokon treba napraviti registar nekretnina s kojima država gospodari, a nacionalne resurse (šume,
vode, zemljišta, itd.) zaštititi i staviti u funkciju razvoja države i lokalne
zajednice.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovao je samo Stjepan Kozina(HSU),
ne računajući predstavnika predlagatelja, ministra Šukera, koji je u
više navrata odgovarao na primjedbe zastupnika.
U nastavku sjednice, istoga dana,
uslijedilo je izjašnjavanje. Ishod zahvaljujući podršci većine nazočnih zastupnika (72 glasa ”za”, 14
”protiv” i 1 ”suzdržan”) prihvaćen je Godišnji obračun Državnog
proračuna za 2006. godinu. Većinom zastupničkih glasova donesene su i odluke o davanju suglasnosti na godišnje obračune financijskih planova Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje, Hrvatskog
zavoda za zdravstveno osiguranje,
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskih voda, Hrvatskog
fonda za zaštitu okoliša i energetske
učinkovitosti, Hrvatskih autocesta,
Hrvatskih cesta, Državne agencije
za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka te Hrvatskog fonda za
privatizaciju. Prihvaćeno je i Izvješće o korištenju proračunske zalihe
u 2006. godini.
M. Ko.

IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA RAZDOBLJE OD 2000. DO
2006., S POJEDINAČNIM GODIŠNJIM IZVJEŠĆIMA I FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Pozitivni pomaci u stanju robnih zaliha
Izvješće je Hrvatski sabor razmatrao 14. lipnja 2007. godine. U

konsolidiranom izvješću sadržani su godišnji obračuni - financijBROJ
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ska izvješća za godine obuhvaćene
izvještajnim razdobljem.
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O IZVJEŠĆU

RADNA TIJELA

U ime predlagatelja Izvješće je
dodatno obrazložio državni tajnik
Ministarstva gospodarstva, rada i
poduzetništva Vladimir Vranković. Strateške robne zalihe stvaraju se za osiguranje osnovne
opskrbe u doba ratnog stanja ili
neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, te u slučaju velikih prirodnih nepogoda i
tehničko-tehnoloških i ekoloških
katastrofa. No, one se mogu koristiti i za upućivanje žurne pomoći drugim državama. Poslovanje s državnim robnim zalihama
odvijalo se sukladno propisima
važećim za proračun i proračunske korisnike, Zakonu o državnim robnim zalihama (do 2002.
godine), Zakonu o strateškim robnim zalihama (od 2003. do 2006.
godine), te odlukama i zaključcima Vlade Republike Hrvatske.
U lipnju 2004. Vlada je donijela
Bilancu strateških robnih zaliha.
U Izvješću su skraćeni prikazi
godišnjeg popisa sredstava robnih
zaliha te prikaz upravljanja zalihama po godinama za izvještajno
razdoblje. Za utvrđene inventurne
manjkove roba državnih robnih
zaliha izdana su upravna rješenja
u upravnom postupku, odnosno
financijska terećenja, te pokrenuti kazneni i prekršajni postupci protiv pravnih osoba. Vladin je
predstavnik ukazao i na osnovne
karakteristike poslovanja državnih robnih zaliha od 2003. godine. To su višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode, smanjenje materijalnih rashoda, smanjenje potraživanja od kupaca i po
reprogramima, smanjenje obveza
za zajmove, kontinuirano obnavljanje roba strateških robnih zaliha te izvršena prodaja tržnih robnih zaliha: šećera, junećeg mesa
iz interventnog otkupa, te dijela
pšenice iz otkupa, koja se nastavila i u 2007. godini.

Na upite u Odboru za gospodarstvo, razvoj i obnovu: koje tvrtke zlorabe robne zalihe, što je najčešći prekršaj odnosno kazneno
djelo te koje se mjere poduzimaju protiv počinitelja odgovoreno je
da od 2000. na dalje postoji stalni
trend smanjenja upravnih i kaznenih postupaka vezanih uz poslovanje državnih robnih zaliha, tako da
su u 2006. izdana svega tri upravna
rješenja i to sva tri protiv skladištara. Kad se govori o tvrtkama u kojima su se dogodile zloporabe, napomenuto je da se one vežu prvenstveno za 2000. kako po broju tako i po
novčanoj visini pronevjerenih iznosa. Odbor je predložio Hrvatskom
saboru da prihvati Izvješće, a jednak
je prijedlog imao i Odbor za poljoprivredu i šumarstvo.

RASPRAVA
Samoposluga
Damir Kajin je govorio u ime
Kluba zastupnika IDS-a. Zanimala ga je sudbina pravnih osoba protiv kojih su pokrenuti kazneni i prekršajni postupci. Obavljena izvanredna kontrola robnih zaliha u 2000.
godini utvrdila je neovlašteno raspolaganje robama državnih robnih
zaliha (129 milijuna kuna), a pokrenute tužbe u 2001. godini dosegnule su iznos od 137 milijuna kuna.
Utvrđeni manjak roba zabilježen
je 2002. (10,1 milijun kuna), 2003.
godine (465 tisuća kuna), dok je u
2004. utvrđen manjak roba kod tri
tvrtke za prehrambene proizvode
(pšenica, rafinirano ulje, ječam). U
Izvješću se navodi da je manjak pšenice vraćen (80 vagona), kaže Kajin,
ali ga interesira kako se uopće može
vratiti jedna tako velika kompozicija od 80 vagona pšenice, a da se o
tome u javnosti šuti, i uopće zašto
nije bolji nadzor u robnim zalihama.
To više nisu robne zalihe to je samoBROJ
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posluga, ustvrdio je Kajin, te dodao
kako treba vidjeti koji to skladištari
rade u robnim zalihama. Misli da bi
i ti ljudi kao i vozači naših ministara morali početi ispunjavati imovinske kartice. Naša je javnost isključivo koncentrirana na Hrvatski sabor
koji je stalno pod njezinom kontrolom, moć, tvrdi, nije u Saboru već
kod onih koji kontroliraju gospodarske tokove. Za Izvješće je rekao
da je korisno, ali i razočaravajuće
(nema imena konkretno odgovornih
za zloporabu) te bi ga stoga trebalo
samo primiti na znanje.
Po ocjeni Kluba zastupnika
HSP-a nedostaje stvarno činjenično
stanje u robnim zalihama u Hrvatskoj, a nije izgrađen ni sustav upravljanja istim, i stoga se Izvješće može
primiti tek na znanje, rekao je Pero
Kovačević. Bilo bi dobro kada bi
Sabor imenovao jedno neovisno
tijelo koje bi utvrdilo stvarno činjenično stanje robnih zaliha u Republici Hrvatskoj.
Tomislav Tomić je rekao da će
Klub zastupnika HDZ-a podržati
Izvješće koje je kvalitetno i cjelovite i iz kojeg se može razlučiti stanje
robnih zaliha za predmetne godine.
Obuhvativši gotovo dva mandatna
razdoblja (prošle i aktualne Vlade)
Izvješće zorno prikazuje i njihov
odnos prema robnim zalihama, a
time i uvjetovano stanje u upravljanju u njima. Do 2004. godine i
dolaska aktualne Vlade RH na vlast,
robne su zalihe bile neprekidan izvor
afera i lošeg odnosa prema imovini Republike Hrvatske, a Izvješće
zorno pokazuje da se administracija od 2000. do 2004. nije snašla u rješavanju problema u robnim
zalihama, pače krenula je u totalno
pogrešnom smjeru -pokretanje stečajnih postupaka, tužbi, kaznenih i
prekršajnih postupaka, a bez vidljivih rezultata. Unatoč svim problemima prošla Vlada nije niti jedanput
razmatrala Izvješće niti je pokušala
donijeti bilancu robnih zaliha, tvrdi
Tomić. Aktualna je Vlada, međutim,
imala jasan cilj - napraviti red i sta-
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viti robne zalihe u zakonom određenu funkciju. Od 2004. upravljanje
robnim zalihama zaista je promijenjeno, nema više niti jedne afere i
korupcije, a robne su zalihe sposobne izvršiti sve zadaće koje u skladu
sa zakonom pred njih stavi Vlada
RH, zaključio je Tomić

Neispunjena obveza prema
robnim zalihama
Prema godišnjem planu nabave
za 2007. godinu trebalo je kupiti
robe u vrijednosti 201 milijun kuna,
odnosno 208 milijuna kuna u 2006.,
podsjetio je Dragutin Lesar u ime
Kluba zastupnika HNS-a. Upozorio je da lani u proračunu nije osiguran novac za nabavu robnih zaliha, a jednako je tako i ove godine. Nije, dakle, ispunjena osnovna
obveza prema robnim zalihama tj.
osiguran novac kojim će se kupovati roba, odnosno osiguran novac
u pričuvi (na posebnom računu)
potreban za intervencije, kada se

ukaže takva potreba. Evidentna je
činjenica da na kraju svake poslovne godine robne zalihe potražuju od
kupaca i po reprogramima oko milijardu kuna, a na kraju 2006. ta su se
potraživanja popela na milijardu i 40
milijuna kuna. Ako svake poslovne
godine robne rezerve isknjiže 20%
od iznosa potraživanja to znači da
će se još slijedeće četiri-pet godine
isknjižiti između 120 i 200 milijuna
kuna. Klub smatra da je robnim zalihama potrebna nova strategija, ali i
odluka što će one ubuduće u sebi
sadržavati.
Raspravu o Izvješću potrebno je
voditi korektno i kompetentno, a
njeno svođenje na dnevno političku svrhu nikome neće donijeti ništa
dobroga, upozorio je mr. sc. Božidar Pankretić u ime Kluba zastupnika HSS-a. Zasmetalo ga je što
se na razdoblje do dolaska aktualne vlasti (2004. godine) gleda kao
na izvor afera u robnim zalihama, a
od 2004. kao na razdoblje u kojem
su se stvari definirale i to nabolje. I

sam se, kaže, dok je bio resorni ministar dosta angažirao na tom području i tako su se dogodile prve kontrole u robnim zalihama (svibanj-lipanj
2000.). Ključna se promjena dogodila u srpnju 2002. kada je donesen
Zakon o strateškim robnim zalihama,
a sada bi robne zalihe, drži zastupnik,
trebalo pratiti na pravi način pa tako
jasno reći što je strateška zaliha i tko
s njom upravlja. Klub će primiti na
znanje Izvješće, rekao je Pankretić.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Krunoslav Markovinović
(HDZ), Tomislav Tomić (HDZ),
Petar Mlinarić (HDZ), Nikola
Vuljanić (HNS) i Antun Kapraljević (HNS).
Zastupnici su 15. lipnja 2007.
većinom glasova, sa 91 ”za”, 13
”protiv” i 2 ”suzdržana” prihvatili Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za razdoblje
2000. do 2006. godine, s pojedinačnim godišnjim izvješćima i financijskim pokazateljima.
J.Š.

IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE ZA 2006. GODINU
Predlagatelj: Vijeće za poštanske usluge
Zastupnici Hrvatskoga sabora
na 26. sjednici, 21. lipnja 2007. g.,
bez rasprave, su prihvatili Izvješće o radu Vijeća za poštanske
usluge za 2006. godinu.
Vijeće za poštanske usluge osnovano je temeljem Zakona o pošti kao
samostalno i neovisno regulatorno
tijelo s javnim ovlastima za područje poštanske djelatnosti u RH, koje
za svoj rad odgovara Hrvatskome
saboru.
Vijeće je osnovano radi obavljanja regulatornih poslova na tržištu
poštanskih i kurirskih usluga, kako
bi univerzalne poštanske usluge bile
dostupne svim korisnicima u Republici Hrvatskoj pod ravnopravnim
i pristupačnim uvjetima, kao i radi
osiguranja ravnopravnog i djelotvornog tržišnog natjecanja svih davate-

lja na tržištu poštanskih i kurirskih
usluga, te zaštite interesa korisnika
poštanskih i kurirskih usluga.
Vijeće je surađivalo s Europskim
udruženjem poštanskih regulatora i
uključilo se u rad njihovih grupa i
radnih timova. Izmjenama Zakona o
pošti Vijeće je obavljalo nadzor kod
svih davatelja poštanskih usluga, a
značajan je i rad na projektu Potpora Vijeću za poštanske usluge iz programa CARDS 2004., a namijenjen
je jačanju institucionalne sposobnosti Vijeća.
Odbor za pomorstvo, promet
i veze raspravio je Izvješće kao
matično radno tijelo. U raspravi je
postavljeno pitanje koliko su jake
tenzije između državnog operatera i drugih operatera koji pružaju
poštanske usluge, te koliki je priBROJ
472

IHS

9. VII. 2007.

hod pošte u 2006. godini, budući
da iz određenih podataka proizlazi da bi mogao biti i bolji. Izraženo je i mišljenje da postoji potreba
za većim brojem poštanskih ureda,
posebno u Gradu Zagrebu. Nakon
provedene rasprave, Odbor je većinom glasova odlučio predložiti
Saboru prihvaćanje ovog Izvješća.
Predstavnica Vlade RH konstatirala je na sjednici Odbora da Vlada
nema primjedbi na ovo Izvješće, te
da je ono slika prošlogodišnjeg rada
Vijeća sukladno Zakonu o pošti.
Zastupnici su 21. lipnja 2007.
prihvatili većinom glasova bez
rasprave (77 ”za”, 2 ”protiv” i 3
”suzdržana”) Izvješće o radu Vijeća za poštanske usluge za 2006.
godinu.
S.Š.
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GODIŠNJE IZVJEŠĆE NACIONALNE ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKO ŠKOLSTVO I
TEHNOLOGIJSKI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2006. GODINU
Predlagatelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj
Republike Hrvatske

Ulaganje u izvrsnost
Hrvatski sabor raspravljao je
na 26. sjednici, 20. lipnja 2007. o
Godišnjem izvješću Nacionalne
zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske za 2006. godinu.
Nacionalna zaklada za znanost,
visoko školstvo i tehnologijski
razvoj RH ulazi u četvrtu godinu
svojeg djelovanja, odnosno šestu
godinu postojanja. Ulaganjem u
ljude i ideje te poticanjem suradnje, promičući izvrsnost i pomažući projekte koji izravno pridonose razvoju Republike Hrvatske,
Zaklada pomaže transformaciju hrvatskoga društva u društvo
znanja, razvitak svjetski prepoznatljivog znanstvenog istraživanja i gospodarstva temeljenog na
znanju.
Upravni je odbor Nacionalne zaklade tijekom 2004., 2005. i
2006. godine pokrenuo programe
kroz koje su dodjeljivana sredstva
za različite projekte. Programi
su pokrenuti na temelju Strateškog plana 2004 - 2008. u skladu sa
strateškim područjima i strateškim ciljevima. Unutar programa
Zaklade razvijeni su potprogrami kao financijski instrumenti za
ostvarivanje strateških ciljeva.

O PRIJEDLOGU
Zahvaljujući gospodarenju prihodima od glavnica i sredstvima
Zaklade, upravna tijela uspjela su
u protekloj godini, što se nastavilo
i u ovoj, u potpori većem broju projekata, od kojih se neki ostvaruju u
suradnji sa znanstvenicima i ustanovama u inozemstvu, sve sa ciljem

unapređivanja dodiplomskih i poslijediplomskih studija na pretpostavkama Bolonjskog procesa, na osposobljavanju znanstvenoistraživačkih
timova i uopće, na nastojanju da se
odgovori na pitanja o kojima ovisi
razina i vrsnoća znanstvenoistraživačkih kapaciteta u Hrvatskoj.
U isto vrijeme upravna tijela
Zaklade nastojala su u izvještajnom
razdoblju, a na tome nastoje i nadalje, odgovoriti na pitanja što boljega plasmana sredstava glavnice
Zaklade, kako bi donosila odgovarajući prihod, tako da se u suradnji s
Ministarstvom financija i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, nastoji naći odgovor na pitanje o
mogućnosti da Zaklada osnuje vlastiti investicijski fond.
Nacionalna zaklada za znanost
svoje djelovanje temelji isključivo na načelima izvrsnosti. Upravni odbor Zaklade smatra da Nacionalna zaklada za znanost treba
biti jedan od tri stupa financiranja
znanstvenih istraživanja u Hrvatskoj (pored financijskih instrumenata MZOŠ i nacionalne tehnologijske
politike) te nositelj aktivnosti provedbe nacionalnog akcijskog plana
za povećanje ulaganja u znanost i
istraživanje (akcijski plan 3%) čija
izrada je jedna od hrvatskih obveza
iz predpristupnih pregovora s EU.
Nadalje, Nacionalna zaklada za
znanost treba biti jedan od ključnih
instrumenata za kvalitetnije i učinkovitije integriranje hrvatskog istraživačkog prostora u Europski istraživački prostor. Zbog toga je potrebno osigurati uvjete za stalni priljev
sredstava programima Zaklade, kako
kroz Državni proračun, tako i kroz
BROJ
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druge izvore. Isto tako, potrebno je
daljnje fokusiranje ulaganja Zaklade
sukladno nacionalnoj razvojnoj strategiji, ali i strategijama znanstvenih
i visokoobrazovnih institucija.
Programima Zaklade financiraju se: projekti za promociju znanosti, visokog školstva i tehnologijskog razvoja, projekti poticanja
međunarodne suradnje na području visokog školstva, znanstveni,
visokoobrazovni i tehnologijski
programi, znanstveni programi
od posebnog interesa u području fundamentalnih, primijenjenih
i razvojnih istraživanja, programi
visokog obrazovanja koji će rezultirati inovacijama i patentima,
školarine nadarenim studentima
(diplomantima i poslijediplomantima), posebno mlađim te istaknutim znanstvenicima i stručnjacima
u gospodarstvu i znanstvenim i
visokoškolskim ustanovama Republike Hrvatske.

RADNA TIJELA
Članovi Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu suglasili su
se u ocjeni da Godišnje izvješće na
sustavan, pregledan i uvjerljiv način
omogućuje cjelovitu sliku o položaju i budućnosti Zaklade te Hrvatskome saboru predložili prihvaćanje
ovog Izvješća.
U raspravi na plenarnoj sjednici
govorila je Marija Lugarić (SDP),
nakon čega je rasprava zaključena.
Zastupnici su 21. lipnja 2007.
većinom glasova, sa 80 glasova
”za” i 5 ”suzdržanih” prihvatili
Izvješće.
S.Š.
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GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU ”NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE
POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE 2005 - 2006. U 2006. GODINI”
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zastupnici su na 26. sjednici
raspravljali o Godišnjem izvješću
o ostvarivanju ”Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2005 - 2006.” u 2006. godini.
Nacionalnim programom zaštite potrošača RH za razdoblje
2005 - 2006. iskazana je potreba
za višom razinom zaštite potrošača na područjima: javnih usluga,
zdravstvenih usluga, zdravstvene
ispravnosti i kvalitete hrane, sigurnosti proizvoda, obrazovanja, obavješćivanja, trgovine, financijskih

usluga i bankarstva, zaštite okoliša, turizma i ugostiteljstva, te na
području korištenja nekretnina. Slijedom toga u 2006. godini u tijeku
je bila implementacija projekta EU
CARDS 2002. pod nazivom ”Jačanje kapaciteta na području zaštite potrošača” kojim je EU pružila potporu Republici Hrvatskoj u
podizanju razine zaštite potrošača,
jačanja institucionalnih kapaciteta,
razvoja ljudskih potencijala i povećanja razine svijesti o potrebi zaštite potrošača štiteći pritom njihovo

zdravlje, sigurnost i gospodarske
interese.
Odbor za gospodarstvo, razvoj i
obnovu predlaže Hrvatskom saboru
prihvaćanje Godišnjeg izvješća.
Zastupnici su 15. lipnja 2007
godine sa 84 glasa ”za”, 9 ”protiv” i 7 ”suzdržanih” donijeli
Zaključak: prihvaća se Godišnje
izvješće o ostvarivanju ”Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2005 - 2006.” u
2006. godini.
I. Č.

PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA IZBOR SUCA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
Predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Zastupnici su na 26. sjednici, 15.
lipnja 2007. godine raspravljali o Prijedlogu liste kandidata za
izbor suca Ustavnog suda.
U ime predlagatelja Odbora za
Ustav, poslovnik i politički sustav
govorio je Dražen Bošnjaković.
Podsjetio je da u prvom pokušaju, u
veljači, ni jedan od predloženih kandi-

data nije dobio potreban broj glasova
pa je postupak ponovljen. Nakon javnog razgovora sa svim trima kandidatima, Odbor je odabrao i predložio za
izbor jednog ustavnog suca kandidate
Davora Krapca i Marka Babića.
Marko Babić odustao je od kandidature pa se raspravljalo o samo jednom kandidatu.

U pojedinačnoj raspravi govorili su:
Slaven Letica (nezavisni), Pero
Kovačević (HSP), Damir Kajin
(IDS) i Mato Arlović (SDP).
Zastupnici su 15. lipnja 2007.
godine sa 101 glasom ”za” i 1 ”suzdržanim” izabrali za suca Ustavnog suda Davora Krapca.
I.Č.

Izbori, imenovanja i razrješenja
Nevenka Majdenić iznijela je
prijedloge u ime Odbora za izbor,
imenovanje i upravne poslove da
Sabor donese sljedeće odluke, što
su zastupnici glasovanjem prihvatili.
•Zoran Milanović imenuje se za
predsjednika Nacionalnog odbora
(101 glas ”za”; 1 ”suzdržan”);

•Rudolf Scitovski imenuje se za
člana Upravnog odbora Nacionalne
zaklade za znanost, visoko školstvo
i tehnologijski razvoj Republike
Hrvatske (98 glasova ”za”, 2 ”suzdržana”);
•Željko Reiner, Zvonko Kusić,
Miljenko Kapović, Mate Ljubičić, Krešimir Glavina, Stojan
BROJ
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Polić, Jasna Lipozenčić, Branka
Vizner i Zdenka Gizdić imenuju
se za članove Nacionalnog zdravstvenog vijeća (95 glasova ”za”
1 ”protiv”; 4 ”suzdržana”);
dosadašnjim članovima istekao je
(i time prestao) četverogodišnji
mandat.
I.Č.
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Protokolarne aktivnosti
Predsjednika Hrvatskoga sabora
Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks
primio u službeni posjet predsjednicu grčkog
parlamenta Annu Benaki

bi puno značila pomoć Grčke na području usklađivanja
domaće legislative s pravnom stečevinom EU, njezina
znanja i iskustva.
Predsjednik Šeks informirao je predsjednicu Benaki
da su sve parlamentarne stranke složne što se tiče glav(Zagreb, 26. lipnja 2007.) Predsjednik Vladimir Šeks
nih hrvatskih vanjskopolitičkih prioriteta, članstva u EU
zahvalio je predsjednici Benaki na sveukupnoj potpori
i NATO-u. Dvoje sugovornika složili su se da će uloga
i pomoći Grčke Hrvatskoj oko ostvarenja hrvatskih prinacionalnih parlamenata u okviru EU sve više i više jačamarnih vanjskopolitičkih ciljeva, punopravnog članstva
ti te je stoga osobito važno da hrvatski i grčki parlament
u Europskoj uniji i NATO savezu te izrazio uvjerenje
prodube međuparlamentarnu suradnju.
da će i ovaj službeni posjet Hrvatskoj rezultirati još ploPredsjednica Benaki čestitala je Hrvatskoj na dosadašdonosnijom suradnjom dviju zemalja. Naglasio je da je
njim rezultatima na putu prema EU i NATO-u, istaknuvupravo u vrijeme grčkog predsjedanja Europskom uniši da ”Grčka s velikim zanimanjem prati proces pregovora
jom 2003. godine Hrvatska uputila službeni zahtjev za
Hrvatske i EU, jer snažno podupire, uvijek je podupirala i
punopravno članstvo u EU, a u ovom trenutku Hrvatskoj
podupirat će taj proces, pogotovo onda kad Hrvatska uđe u
EU i NATO, koji su njezina
perspektiva i prava budućnost”. Dapače, Grčka vjeruje da bi čitava regija jugoistočne Europe svojim pristupanjem ovim euroatlantskim
integracijama postala ”žarište suradnje, a ne, kako je to
u prošlosti bila, žarište sukoba”, te je ocijenila visokom
ocjenom hrvatsko predsjedanje Procesom suradnje u
jugoistočnoj Europi. Predsjednica Benaki vjeruje da
će se put Hrvatske prema EU
sada svakako ubrzati, nakon
uspješnog završetka nedavnog summita EU na kojem
je dogovoren okvir i dan
mandat za novi ugovor EU.
Predsjednica Benaki uputila je službeni poziv predsjedniku Šeksu da posjeti
Atenu i grčki parlament, što
je predsjednik Hrvatskoga
sabora prihvatio.
Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks primio u službeni posjet
D. H.
predsjednicu grčkog parlamenta Annu Benaki
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Protokolarne aktivnosti
saborskih dužnosnika
Članovi Odbora za vanjske poslove, Odbora
za europske integracije i Nacionalnog odbora
sastali su se s ministrom vanjskih poslova Češke
Republike Karelom Schwarzenbergom
(Zagreb, 13. lipnja 2007. ) Sugovornici su ocijenili
odnose između dviju zemalja kao vrlo dobre i bez ikakvih otvorenih pitanja. Potpredsjednik Nacionalnog
odbora Luka Bebić zahvalio je na potpori koju Češka
pruža Hrvatskoj na njezinom putu prema euroatlantskim
integracijama. Upoznavši goste s dinamikom pregovora i
ulogom Nacionalnog odbora, naglasio je kako ne očekuje usporavanje rada na ovim pitanjima zbog izbora, istaknuvši još jednom konsenzus parlamentarnih stranaka o
vanjskopolitičkim prioritetima RH.
Središnja tema razgovora bila su iskustva Češke Republike u razdobljima prije i nakon pristupanja Europskoj
uniji. Zastupnike su posebno zanimala iskustva Češke u
postizanju pozitivne vanjskotrgovinske bilance, liberalizaciji gospodarstva, osiguravanju stabilnosti poljoprivrede i zaštiti energetske infrastrukture. Razmijenjena
su stajališta o strukturi i koordinaciji tijela uključenih u
pregovaračke procese te o mogućnostima jačanja suradnje dviju zemalja na ovom području. Ministar vanjskih
poslova Češke Republike Karel Schwarzenberg izrazio je snažnu potporu ulasku
Hrvatske u EU i NATO, dodavši kako se
nada da će RH ući u Europsku uniju tijekom predsjedanja Češke u 2009. godini.

je Hrvatska izabrala put informiranja građana o NATO-u,
a ne njegovo oglašavanje u svrhu podizanja potpore javnosti. Na taj način, dodala je, dobiva se puno kvalitetnija
slika o samoj instituciji kao i o značaju članstva.
Voditelj Izaslanstva Hrvatskoga sabora pri Parlamentarnoj skupštini NATO-a Krešimir Ćosić naglasio je
nužnost širenja percepcije o različitim potencijalima
NATO-a, prije svega na području obrazovanja, sigurnosti
i humanitarnih akcija spašavanja. Sugovornici su se složili da je u tom smjeru potrebna jača vizualizacija i kvalitetno informiranje o NATO-u. Sudionici sastanka razgovarali su i o pitanju referenduma o pristupanju Hrvatske NATO savezu, kao i o konsenzusu parlamentarnih
stranaka o tom strateškom pitanju. Zamjenica pomoćnika
glavnog tajnika NATO-a za javnu diplomaciju Stefanie
Babst zahvalila je Hrvatskoj na angažmanu u mirovnim
misijama NATO-a, posebno na doprinosu hrvatskih vojnika u misiji u Afganistanu.

Neven Mimica primio Christiana Danielssona
(Zagreb, 6. srpnja 2007.) Predsjednik Odbora za europske integracije Neven Mimica primio je u službeni posjet
v.d. direktora Uprave za proširenje Europske komisije u
Republici Hrvatskoj Christiana Danielssona i šefa dele-

Krešimir Ćosić i članovi Odbora za
vanjsku politiku primili zamjenicu
pomoćnika glavnog tajnika NATO-a
za javnu diplomaciju Stefanie Babst
(Zagreb, 20. lipnja 2007.) Tema razgovora bila je komunikacijska strategija o pristupanju Hrvatske NATO savezu i uloga
parlamentarnih zastupnika u tom procesu. Stefanie Babst upoznala je zastupnike
o glavnim pitanjima s kojima se susretala
tijekom svojeg posjeta Republici Hrvatskoj. Izrazila je zadovoljstvo činjenicom da

Neven Mimica u razgovoru s Christianom Danielssonom
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gacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj Vincenta Degerta.
Središnja tema sastanka bila
je uloga parlamenta u trenutačnoj fazi pregovora i sljedeći koraci koje je potrebno poduzeti u procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Neven Mimica upoznao
je v.d. direktora Uprave za proširenje Europske komisije u Republici
Hrvatskoj Christiana Danielssona s

načinom i djelokrugom rada Nacionalnog odbora i Odbora za europske
integracije Hrvatskoga sabora, kao i
s dinamikom usklađivanja zakonodavstva. Dodavši kako će se parlament intenzivnije uključiti u implementacijski proces, istaknuo je kako
je brzina usvajanja ‘’europskih’’
zakona povećana te kako je do sada
usvojena oko polovica predviđenih
zakonskih prijedloga.

Sugovornici su se složili da su
još uvijek tri najveća problema za
Hrvatsku reforma javne uprave,
reforma pravosuđa i borba protiv
korupcije i organiziranog kriminala.
Razgovaralo se i o jačanju komunikacijske strategije u smislu pojačavanja dvosmjerne komunikacije
između građana i institucija, kao i
o mogućnosti uključivanja lokalnih
zajednica u ovaj proces.

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA
Gordan Jandroković primio veleposlanika
Kanade u Republici Hrvatskoj Thomasa Marra

Neven Mimica i Gordan Jandroković sastali se s
belgijskom veleposlanicom Roccas

(Zagreb, 20. lipnja 2007.) Na sastanku se razgovaralo o odnosima dviju zemalja koji su ocijenjeni vrlo
dobrima, kao i o procesu pristupanja Hrvatske NATO
savezu, u kojem Hrvatska uživa snažnu potporu Kanade. Sugovornici su se osvrnuli i na zajedničke akcije
hrvatskih i kanadskih vojnika u okviru mirovne misije
u Afganistanu.

(Zagreb, 4. srpnja 2007.) Predsjednik Odbora za europske
integracije Neven Mimica sastao se s veleposlanicom Kraljevine Belgije u Republici Hrvatskoj Marie-Johane Roccas.
Na sastanku se razgovaralo o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, posebno s aspekta parlamentarnog
angažmana. naglašena je dosadašnja dobra komunikacija između zakonodavne i izvršne vlasti u tom segmentu.
Neven Mimica rekao je kako je dinamika usklađivanja
zakonodavstva ubrzana te da sljedeći parlamentarni izbori neće predstavljati veći zastoj. Veleposlanica Marie-Johane Roccas pozdravila je prve veće rezultate u borbi
protiv korupcije, koja je označena kao jedan od najvećih
problema u procesu pristupanja EU te je najavila daljnju potporu Belgije hrvatskim nastojanjima da pristupi
Europskoj uniji i postane predvodnica stabilnosti regije.
Veleposlanicu Kraljevine Belgije u Republici Hrvatskoj Marie-Johane Roccas primio je i predsjednik Odbora za vanjsku politiku Gordan Jandroković.
Obostrano je potvrđeno da su bilateralni odnosi dviju
zemalja na visokoj razini te da nema otvorenih pitanja.
Veleposlanica Marie-Johane Roccas podržala je Hrvatsku u
daljnjem napredovanju prema pristupanju Europskoj uniji.
A.F.; I.Č.; S.Š.

Gordan Jandroković razgovarao s veleposlanikom Kanade u
Republici Hrvatskoj Thomasom Marrom

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Gordan Jandroković upoznao je gosta s najvažnijim vanjskopolitičkim ciljevima Republike Hrvatske posebno istaknuvši
središnju ulogu Hrvatske u stabilizaciji regije i unaprjeđivanju odnosa među susjednim državama. Na sastanku
se razgovaralo i o mogućnostima poboljšanja gospodarske suradnje, te o pitanjima viznog režima za građane
Hrvatske. Kao značajan pomak u daljnjem razvoju parlamentarnih odnosa dviju zemalja, istaknut je skori posjet
predsjednika Senata Kanade Noëla A. Kinselle Republici
Hrvatskoj.

Neven Mimica i Gordan Jandroković sastali se s
belgijskom veleposlanicom Roccas
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