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19. izvanredna sjednica Hrvatskoga sabora
(26. i 30. kolovoza 2010.)

19. izvanredna sjednica Hrvatskoga sabora održana je 26. i 30. kolovoza
2010. godine na zahtjev Vlade Republike Hrvatske. Sjednicu je 26. kolovoza u 13
sati otvorio predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić. Posebno je pozdravio
nazočnu predsjednicu Vlade Republike Hrvatske Jadranku Kosor te potpredsjednike
i članove Vlade. Prisutno je bilo 108 zastupnica i zastupnika. Nakon utvrđivanja
dnevnog reda prešlo se na raspravu o njegovoj prvoj točci. U četvrtak 26. kolovoza
zastupnici su raspravili sve tri predložene točke dnevnog reda, a u ponedjeljak 30.
kolovoza s početkom u 13 sati, o njima glasovali.

* PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2010. GODINU

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
O sadržaju Prijedloga: 1_PRIJEDLOG_IZMJENA_I_DOPUNA_DP_RH_2010.pdf,
2_SADRZAJ.pdf, 3_OPCI_DIO_REBALANSA_2010.pdf, 4_BILANCA_PRIHODA_2010.pdf
5_BILANCA_RASHODA_2010.pdf, 6_RACUN_FINANCIRANJA_2010.pdf,
7_PRIJEDLOG_IZMJENA_I_DOPUNA_DP_POSEBNI_DIO.pdf, 8_ZAVRSNE_ODREDBE.pdf,
9_FIN_PLAN_HRVATSKE_VODE_ODLUKA.pdf, 10_BILANCA_HV.pdf, 11_PRIHODI_HV.pdf,
12_RASHODI_HV.pdf, 13_RACUN_FINANCIRANJA_HV.pdf, 14_POSEBNI_DIO_HV.pdf,
15_FIN_PLAN_HFP_ODLUKA.pdf, 16_BILANCA_HFP.pdf, 17_PRIHODI_HFP.pdf,
18_RASHODI_HFP.pdf, 19_RACUN_FINANCIRANJA_HFP.pdf, 20_POSEBNI_DIO_HFP.pdf,
21_NASLOVNA_KOSOLIDIRANO.pdf, 22_PRIJEDLOG_KONSOLIDIRANO.pdf,
23_NASLOVNA_DP_PO_KORISNICIMA_PRORACUNA.pdf,
24_DP_PO_KORISNICIMA_PRORACUNA.pdf,
25_NASLOVNA_PO_KORISN_I_EKONOM_KLASIFIKACIJI.pdf,
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26_DP_PO_KORISNICIMA_I_EKONOM_KLASIFIKACIJI.pdf,
27_NASLOVNA_NEKONSOLIDIRANO.pdf, 28_NEKONSOLIDIRANO.pdf,
29_OBRAZLOZENJE_REBALANS.pdf

Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za gospodarstvo,
Odbor za turizam, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za rad i
socijalno partnerstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za Hrvate izvan
Republike Hrvatske, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za zaštitu
okoliša, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i
ruralni razvoj, Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo i Odbor za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
Videosnimka rasprave
Dodatno obrazloženje
Prijedlog je na sjednici dodatno obrazložila predsjednica Vlade Republike
Hrvatske Jadranka Kosor, a zatim potpredsjednik Vlade i ministar financija Ivan
Šuker.
Glavni temelj ili glavni kriterij koji nas je vodio kod ovog rebalansa je društvena
ravnoteža, dakle standard građana i poticanje optimizma kod građana jer potrošnja
pada, a istodobno raste štednja u hrvatskim bankama, rekla je predsjednica Vlade
Jadranka Kosor u svom dužem govoru. U samom temelju i ovog rebalansa jest kriza
s kojom se i dalje borimo sustavno radeći na strukturnim reformama i promjenama. U
rebalans je uključen Program gospodarskog oporavka i Vlada će ispuniti njegove
ciljeve. U predloženom rebalansu su dva ključna elementa: smanjenje prihoda za 4,5
milijarde kuna i smanjenje državne potrošnje za daljnjih 1,5 milijardi kuna. Na
temelju svega mi smo u Vladi odlučili da u ovom rebalansu nećemo smanjivati plaće,
mirovine i da ćemo stati na stranu onih koji danas uistinu teško žive. Predlažemo da
rashode državnog proračuna zamrznemo u 2011. i 2012. godini rekla je. Vlada se
definitivno slaže da Hrvatska nije u dubokoj fiskalnoj krizi. Hrvatska nije Grčka,
pravovremeno podmiruje svoje obveze, ne prijeti joj bankrot i ovaj povećani deficit
neće dovesti Hrvatsku u dužničko ropstvo, istaknula je premijerka Kosor.
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RASPRAVA
U raspravi koja je trajala do 21,30 sati, s brojnim ispravcima netočnih navoda,
sudjelovalo je sedam klubova zastupnika i više od 20 zastupnika u pojedinačnoj
raspravi.
Klub zastupnika SDP-a; u ime Kluba mr.sc. Zoran Milanović
Ključni problem hrvatske države i hrvatskih javnih financija je vrlo
jednostavan. Zadnji proračun 2003. godine bio je 77 milijardi kuna, a sadašnji se
kreće na rashodovnoj strani oko 120 milijardi kuna, što je rast od 50 posto. Hrvatsko
gospodarstvo u međuvremenu je imalo nekoliko godina rasta, ali i pada zadnje dvije
godine. Takav nerazmjer na duže je vrijeme neodrživ.
Proračun je donesen u prosincu 2009., unutar najveće krize zadnjih 70 godina, a ne
predviđa plan gospodarskog oporavka. S Programom gospodarskog oporavka Vlada
izlazi u travnju 2010. godine, kao da se financira iz dobitaka na lutriji. Ne ulazi u
rebalans proračuna, koji je trebao biti u travnju. Pitanje je i zašto sada rebalans jer se
to moglo odraditi i 15. rujna na redovnoj sjednici Sabora. Također pitanje je iz kojih će
se prihoda pokriti deficit koji će ove godine zajedno s jamstvima biti viši od 15
milijardi kuna. Nemojte spominjati bolne rezove i reforme, prilagodbe jer ovo sve
govori da to ne radite, već da radite suprotno. Želimo da Hrvatska bude na 15. mjestu
svjetske tablice kvalitete življenja gdje objektivno pripada, a ne na 28. Za to nije
dovoljan samo turizam, već je potreban težak rad, fiskalna odgovornost, štedljivost i
potrošnja tamo gdje je trošiti pametno.
Klub zastupnika IDS-a; u ime Kluba Damir Kajin
Rebalansom proračuna Vlada nije uzela nikome i zato će imati svi manje, rekao
je Kajin. Prognozirao je najcrnje scenarije po kojima će iduća vlast morati rezati
proračunske rashode možda i do 10 posto, jer će alternativa biti bankrot. Predloženim
rebalansom proračuna HDZ je proračunski doslovno razorio Hrvatsku i njime kupuje
glasove birača. Uz dodatnih šest milijardi kuna zajma, koliko će trebati još do kraja
ove godine, Hrvatska će se morati iduće godine zadužiti za još najmanje 35 milijardi
kuna, ali je sigurno da to neće biti moguće 2012. Ovakvu katastrofu ni ja, koji slovim
za najvećeg katastrofičara u Saboru, nisam mogao predvidjeti. Pitanje je hoće li
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Hrvatska sa ovakvim financijskim pokazateljima uopće zaključiti pregovore za ulazak
u Europsku uniju. Dno krize vidi za Uskrs slijedeće godine.
Svoje crne prognoze potkrijepio je brojkama po kojima je u godinu dana broj
zaposlenih smanjen za 89 000, pri čemu pada broj zaposlenih u industriji, obrtima i
trgovini, a raste ona u javnom sektoru. Zato predviđa da će nakon završetka sezonskog
zapošljavanja „zima biti pakao“. Bez veće hrabrosti da se nešto učini s proračunom
sve se svodi na narodnu :“Piši kući propalo je“. „Sve se svodi na jedno mrcvarenje i
pitam se zašto Hrvatska mora bankrotirati da biste vi iz HDZ-a bili na vlasti“. Ne
očekuje oporavak hrvatske ekonomije, već nastavak teškoća u gospodarstvu. Pozitivan
primjer je Istra s rekordnim suficitom od 828,5 milijuna kuna, i izvozom koji raste po
stopi od 36,3 posto. Predložio je oporezivanje monopola, a Vladi poručio, među ostalim,
da se nagodi s bankama da umjesto plaćanja poreza na aktivu snizi kamatne stope
građanima na one koje se plaćaju u EU. I svakako treba stvoriti klimu za investicije u
zemlji.
Klub zastupnika HNS/HSU-a; u ime Kluba dr. sc. Vesna Pusić
Riječ o rebalansu koji ne uspostavlja ravnotežu između prihoda i rashoda nego
produbljuje još snažnije neravnotežu i nerazmjer između prihoda i rashoda s obzirom
da se u prvih šest mjeseci potrošio gotovo sav planirani deficit za ovu godinu od 8,6
milijardi kuna. Vlada i njezini predstavnici govore da se proračun smanjuje za
otprilike milijardi i pol kuna, ali brojke to ne pokazuju. Pravo pitanje nije gdje treba
rezati i na kome štedjeti, na što, dodala je, premijerka stalno traži odgovor od oporbe.
Pravo je pitanje gdje i kako zaraditi. Treba razmišljati o tome kako omogućiti da se
više zaradi, jer rješenje nije u štednji. U ovom trenutku jedino moguće izvore zarade
vidi u jačanju gospodarstva i u korištenju sredstava iz europskih fondova. Da bi se
ojačalo gospodarstvo moraju se smanjiti davanja poslodavaca po svakom zaposlenom.
To dokazano povećava prihod proračuna. Jednako tako iz proračuna moraju biti
vidljivi prioriteti i područja iz kojih se stvaraju uvjeti za oporavak gospodarstva.
Prilično je očito da su trenutno ta područja energetika, industrija, okoliš, turizam i
regionalni razvoj, za koje Hrvatska može dobiti novac iz fondova EU-a. Rekla je kako
Vlada na tim područjima ne planira ništa ili otežava uvjete razvoja. Isplati se, tvrdi,
uložiti okvirno milijardu kuna za projekte koji moraju biti gotovi slijedeće godine, a
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kojim bismo 2012. i 2013. trebali povući otprilike 2,5 mlrd. eura. Ti bi se projekti
trebali realizirati na lokalnoj i regionalnoj razini, ali u proračun nisu predviđa
sredstva za njihovu pripremu, a jednako tako niti za obrazovanje stručnjaka koji će
pripremiti programe i projekte. Opetovano je zamolila Vladu da izabere 100-njak ljudi
i obrazuje ih za taj posao. Zaključno je rekla da je predloženi proračun nepopravljiv i
da ga Klub neće podržati.
Klub zastupnika HDZ-a; u ime Kluba dr.sc. Andrija Hebrang
Predloženi Rebalans je dobar put koji trasira iduća dva proračuna da bismo
izašli iz krize i pridružili se zemljama koje su na tom putu. Nema niti jedne zemlje
Europske unije koja ove godine nije rebalansirala proračun, budući da su zbog
globalne krize svima podbacili prihodi. Hrvatska je bila u puno težoj situaciji za
vrijeme ratne agresije kada se bruto domaći proizvod prepolovio. Danas stanje nije
tako katastrofično o čemu svjedoči i činjenica da proračunski deficit iznosi 4,2 posto,
dok je prosjek u Europskoj uniji 6,6 posto. Javni dug Hrvatske manji je od prosječnoga
javnog duga u odnosu na BDP Europske unije.
Pripremajući Rebalans proračuna

Vlada je uspjela proći „između Scile i

Haribde“, na način da održava socijalni mir pri kraju globalne krize u Republici
Hrvatskoj, konstatira zastupnik. To nije bilo lako, jer se nitko ne želi ničega odreći.
Nije ukinut regres za godišnji odmor jer su se tome usprotivili sindikati, protiv
uvođenja

novog

poreza

ustali

su

poslodavci,

a

da

su

ukinute

subvencije

poljoprivrednicima na ulicu bi izašli traktori. U javnoj raspravi o ponuđenom
dokumentu bilo je i prijedloga koji su neizvedivi, poput sugestije da se oporezuje
kapitalna dobit, što bi gospodarstvo srušilo u najosjetljivijoj fazi početka uspona.
Uvođenje poreza na trgovinu dionicama bilo bi kontraproduktivno, budući da je
Crobex početkom srpnja dosegnuo dno, a oporezivanjem dividendi destimulirali bismo
i ono malo investicijskih ulaganja u Hrvatsku. Po mišljenju Vlade nije osnovan ni
prijedlog za smanjenje broja zaposlenih u javnim službama, budući da u tom sektoru
radi približno isti postotak zaposlenih (19,7 posto)kao i u zemljama EU (19,4 posto).
Mirovinski sustav morat će se mijenjati konsenzusom svih stranaka, a ne rebalansom,
budući da su i druge europske države povećale dobnu granicu za odlazak u mirovinu.
Vlada je, inače, prihvatila opravdane kritike i razrađuje sustav oporezivanja bogatih
građana (priprema uvođenje poreza na jahte, skupe automobile te na drugu i sve
6
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daljnje nekretnine).
Po riječima zastupnika ponuđeni Rebalans nije revolucionaran, ali trebao bi nas
spasiti da ne potonemo. Zamrzavanjem proračunskih rashoda za sljedeće dvije godine
godine Vlada je – kaže - napravila hrabar potez, ali to je preduvjet da Hrvatska izađe
iz krize. Da bismo se izvukli trebamo prihvatiti ovaj dokument, koji jamči
uravnoteženi proračun u sljedeće dvije kritične godine, te hrabro provoditi Vladin
program mjera gospodarskog oporavka. Ne manje važno je i održavanje poduzetničke
klime u zemlji. Mi ćemo podržati ovaj kompromisni rebalans jer je socijalno osjetljiv
(odgovara i radnicima i seljacima i poduzetnicima). To najbolje potvrđuje činjenica da
ga

podupiru

sve

sindikalne

središnjice,

udruge

poljoprivrednika

te

udruge

poduzetnika, zaključio je Hebrang.
Klub zastupnika SDSS-a; u ime Kluba dr.sc. Milorad Pupovac
Zastupnik je naglasio da je glavno pitanje oko kojeg se vodila rasprava i prije
same saborske rasprave bilo ono smanjivanja javne potrošnje, „pitanje s kojim se
susrećemo prilikom gotovo svake rasprave o proračunu“. Međutim, napomenuo je da to
pitanje, iako važno za svaku pa i ovu Vladu, nije jedino. Dodao je da su hrvatske
okolnosti u socijalnom i političkom smislu takve da građani isključivo tu mjeru, uz
izostanak svih drugih, ne bi mogli prihvatiti. „Smanjivanje plaća, uzimanje od plaća i
od mirovina u proteklih nekoliko godina je bilo redovito. U takvim okolnostima sasvim
sigurno ponovno smanjivanje javne potrošnje koje bi se još jedanput svalilo samo na
radno ovisno stanovništvo bez obzira je li ono radi, je li čeka zaposlenje ili čeka
mirovinu, to više nije realna stvar“.
Podržava prijedlog rebalansa u segmentu zamrzavanja plaća i mirovina kao
podvlačenja crte nakon čega trebaju uslijediti određene mjere koje će provesti vlada,
ova ili slijedeća. „Mi imamo sasvim sigurno neefikasnu, a istovremeno glomaznu
administraciju i nema nikakve sumnje da treba povećati i efikasnost i da treba
smanjiti glomaznost, no ljude se ne može samo tako poslati kući“. Uz postojeći trend
rasta nezaposlenosti zastupnik ne vjeruje da bi takvu mjeru izvela bilo koja vlada. „Mi
se nalazimo u situaciji u kojoj nije moguće posezati za naglim, čvrstim i radikalnim
zaokretima“.
Iz tog razloga Klub smatra da ovaj rebalans proračuna treba prihvatiti, ali da
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istovremeno treba biti praćen sa najmanje tri mjere ili postupanja i to što je moguće
prije. Prva mjera tiče se ravnomjernog raspoređivanja terete krize koja traje već duže
vrijeme. „Mislim da je potrebno da u tom pogledu država svoju regulatornu snagu
upotrijebi kako bi što je moguće bezbolnije popravila taj disbalans koji postoji između
pojedinih sektora“.
Što se tiče mogućnosti neke vrste oporezivanja banaka, što je izazvalo dosta
polemika u javnosti, Pupovac smatra da je potrebno vidjeti na koji bi način banke i
pojedine telekomunikacijske kompanije i mobilni operateri, mogli sudjelovati u
zajedničkom dogovoru da se između Vlade i njih osiguraju sredstva koja ne bi bila
potrošena za „krpanje“ proračunskih rupa nego koja bi bila potrošena za pomoć onim
granama privrede koja trebaju pomoć da bi prevladala krizu. U tom slučaju se ta
mjera ne može doživjeti kao atak na banke, dodao je zastupnik. Taj novac mogao bi se
upotrijebiti za očuvanje radnih mjesta i za stvaranje novih, naravno, temeljem
dogovora između bankara, države i poslodavaca, odnosno privrednih subjekata.
Naglasio je da država napokon mora posegnuti za regulatornim mehanizmima,
a sigurno je da je u pojedinim sektorima sloboda naplate pojedinih troškova takva da
je država dužna zaštititi one kojih se to tiče.
Druga stvar koju drži da treba promijeniti tiče se odlijevanja sredstava u
krivom pravcu, točnije otjecanja previše državnog novca preko javnih ustanova,
posebice u školstvu, zdravstvu i socijali. „Još uvijek se događa ono što se događalo i u
brodogradnji ili se još uvijek događa, a to je da kooperanti dobro stoje, a da osnovne
tvrtke ne funkcioniraju. Tako i bolnice propadaju. Ali ne vjerujem da propadaju
dobavljači bilo lijekova, bilo hrane, bilo nekih drugih potrepština za bolnice. Država je
dužna naći načina kako da to promijeni, jer ne može biti da liječnici i bolnice ne
uspijevaju osigurati ono što bi trebali osigurati sa tolikom količinom novca“.
Napomenuo je da je država dužna do kraja mandata i do kraja ove godine iznaći, ako
je potrebno, još jače mehanizme od onih o kojima je govorila predsjednica Vlade, a tiču
se centralizirane kontrole javne nabave.
Treća stvar na koju se zastupnik osvrnuo su investicije. „Mi moramo naći načina
da oslobodimo dio vlastitih sredstava za investicije. Ovo što sam govorio u vezi sa
bankama i u vezi sa telekomunikacijskim mobilnim operaterima je samo jedna od
mogućih mjera“. Napomenuo je da treba uložiti dodatni trud kako bi se pronašli
8
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investitori i kako bi se isti privukli da ulažu u Hrvatsku. Kad je u pitanju priljev
investicija u našu zemlju, on ni približno nije dovoljan, a nažalost, Hrvatska je u
svojim nastojanjima usmjerena samo na pojedine zemlje i na pojedine dijelove svijeta.
Zastupnik je stoga postavio pitanje je li u pitanju blokada na lokalnoj razini, je li ona
političke odnosno stranačke prirode, ili pak administrativne, ili je ta blokada na
državnoj razini. Drži da se o tome treba povesti rasprava. „Bez svježeg priljeva novca i
bez otvaranja investicija u područjima koja Hrvatsku mogu učiniti konkurentnom,
svaka rasprava o rebalansu proračuna i o tome koliko ćemo smanjiti javnu potrošnju i
hoćemo li ju smanjiti, otprilike će izgledati kao da grizemo vlastiti rep“.
Klub zastupnika nacionalnih manjina; u ime Kluba Furio Radin
Zastupnik Furio Radin rekao je da Klub nacionalnih manjina nema
kompetencije za procjenjivanje ekonomske i financijske valjanosti rebalansa
proračuna, no da može skrenuti pozornost Vladi na pravovremeno i podrobno
informiranje javnosti o svim aspektima i posljedicama financijske krize u RH. Kako su
pitanja i zabrinutost o egzistenciji postala iznimno česta među građanima, zastupnik
je zamolio premijerku i ministre da koncizno objasne trenutnu situaciju. Govoreći o
aspektima proračuna koji se tiču nacionalnih manjina, zastupnik je izrazio
zadovoljstvo činjenicom da se, ovim rebalansom, materijalna prava za ovo područje
neće smanjivati. Zastupnik je ponovio potrebu da se javnost, ali i sami zastupnici,
informiraju o gospodarskom stanju. Zaključivši izlaganje, zastupnik je rekao da će
Klub zastupnika nacionalnih manjina podržati ovaj rebalans proračuna. Također,
izrazio je zadovoljstvo činjenicom što se ovaj rebalans donosi apsolutnom većinom
glasova.
Klub zastupnika HSS-a; u ime Kluba Josip Friščić
Friščić uvodno o prijedlogu izmjena i dopuna Proračuna kaže da su Vlada i njeni
koalicijski partneri ti koji u konačnici odlučuju i odgovaraju o Proračunu. U nastavku,
braneći prijedlog, dodaje da usvajanjem rebalansa neće doći do gospodarskog kraha,
da rad neće biti opterećen, dapače, da će njegova cijena pasti, a da će se ukidanjem
kriznog poreza stvoriti uvjeti za bolji život građana. Tvrdi dalje da teret krize i dalje
nije ravnomjerno raspoređen, ali da to pitanje ostaje otvoreno za razdoblje koje dolazi.
9

IZVJEŠĆA HRVATSKOGA SABORA

TJEDNI PREGLED Br. 12

Friščić dalje smatra da doprinos financijskog sektora u prevladavanju krize mora biti
značajniji.
Što se smanjenja proračuna tiče, rekao je dalje, drži da je iznos od milijardu i po
kuna značajan jer se trebalo osigurati sredstva za isplatu mirovina, porodiljnih
naknada, naknada za ublaživanje posljedica elementarnih nepogoda te drži bitnim da
to opozicija nije kritizirala. Friščić je još rekao da je možda najjednostavnije bilo
smanjiti zdravstvenu stranu proračuna za nekoliko milijardi kuna, ali ne zna tko bi
podržao otkapčanje struje, vode ili plina bolnicama, odnosno da im se ne isporuči
hrana i lijekovi? Zasigurno niko.
Završno, Friščić kaže da će HSS rebalans podržati jer on šalje određenu poruku
i pravila ponašanja, ne samo do kraja ove godine, već za narednih dvije godine. Svijetlo
na kraju tunela se vidi, rekao je još, jer neće poskupjeti struja, jer je turizam uspješan,
a i drvna industrija pokazuje znakove oporavka i vjeruje da će i bez povećanih
izdataka u narednih dvije godine „biti rješenja i načina bilanciranja i da neće biti ni
kraha, ni sloma ni rasula.“
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Dragutin Lesar (Hrvatski laburisti);
dr.sc. Goran Marić (HDZ); dr.sc. Branko Grčić (SDP); Branko Bačić (HDZ);
Željka Antunović (SDP); Frano Matušić (HDZ); Nadica Jelaš (SDP); Željko
Turk (HDZ); Gordan Maras (SDP); Boris Kunst (HDZ); Ivo Jelušić (SDP); dr.sc.
Dragan Kovačević (HDZ); Davorko Vidović (SDP); mr.sc. Davor Huška (HDZ);
Dragica Zgrebec (SDP); Nenad Stazić (SDP); dr.sc. Miljenko Dorić (HNS);
Daniel Srb (HSP); Silvano Hrelja (HSU); Slavko Linić (SDP) i Josip Leko
(SDP).
Izmjene i dopune Državnog proračuna donesene su na 19., izvanrednoj,
sjednici 30. kolovoza 2010. (81 glas "za", 60 "protiv"). Na izmjene i dopune
Državnog proračuna amandmane su dali Boris Miletić (IDS), Boro Grubišić i
Ivan Drmić (HDSSB) te Klub zastupnika HDZ-a. Amandmane nomotehničke
prirode Kluba zastupnika HDZ-a predlagatelj je usvojio te su postali
sastavnim dijelom Državnog proračuna, dok su amandmani HDSSB-ovih
zastupnika te IDS-ovog zastupnika odbijeni.
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Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana
Hrvatskih voda donesena je na istoj sjednici 30. kolovoza 2010. (82 glasa "za",
58 "protiv", 1 "suzdržan"). Na prijedlog Odluke amandman je uložio Klub
zastupnika HDZ-a koji je predlagatelj usvojio te je postao sastavnim dijelom
prijedloga Odluke.
Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana
Hrvatskog fonda za privatizaciju usvojena je na istoj sjednici (83 glasa "za",
58 "protiv"). Na prijedlog Odluke amandman je uložio Klub zastupnika HDZ-a
koji je usvojen i postao dijelom prijedloga Odluke.
Đ. Krmpotić, J. Šarlija, M. Kozar,
S. Šurina, A. Favro, V. Goldberger

*

KONAČNI

PRIJEDLOG

ZAKONA

O

IZMJENAMA

I

DOPUNAMA

ZAKONA

O

IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU
(drugo čitanje)

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Sadržaj Prijedloga: PZ_614.pdf
Očitovanje radnih tijela: Odbor za financije i državni proračun, Odbor za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za
zakonodavstvo, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih
manjina, Odbor za turizam, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, Odbor
za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno
gospodarstvo, Odbor za unutarnju politiku i Odbor za zdravstvo
Videosnimka rasprave
RASPRAVA
Hrvatski je sabor o ovom zakonskom prijedlogu raspravljao 26. kolovoza
2010.godine.
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Klub zastupnika SDP-a; u ime Kluba dr.sc. Ljubo Jurčić
Predložene

izmjene

logična

su

posljedica

rebalansiranja

ovogodišnjeg

Proračuna, ali Ministarstvo financija ne može puno utjecati ni na njegovu prihodnu ni
na rashodnu stranu.
Umjesto traženja ušteda, što je defanzivan pristup, moramo pronaći što možemo
raditi i gdje možemo povećati proizvodnju (to zanima Europu). Tek kad riješimo to
pitanje, kao i to s kim ćemo i za koga raditi, počet ćemo rješavati hrvatske ekonomske,
socijalne pa i financijske probleme. O našoj Vladi i o našoj politici ovisi kako ćemo
živjeti i kakvi će biti proračunski prihodi, tvrdi zastupnik. To znači da moramo imati
odgovarajuću industrijsku i regionalnu te fiskalnu i monetarnu politiku. Kako reče,
nije uvjeren u to da se proračunski rashodi mogu bitno smanjiti. U javnom sektoru je
vjerojatno previše zaposlenih, ali riječ je o javnim uslugama. Ta su radna mjesta
potrebna, ali problem je u efikasnosti tih javnih usluga. Naš je osnovni problem u tome
što proteklih 50, 60 godina nismo uspjeli osigurati dovoljan broj radnih mjesta za
radno spodobno stanovništvo, pogotovo kad je riječ o produktivnom sektoru, smatra
Jurčić. Nije pobornik zamrzavanja javnih rashoda „jer to može biti alibi da se ne radi
na politici gospodarskog rasta“. Umjesto zamrzavanja proračuna trebali bismo
osigurati da bruto domaći proizvod raste brže od proračunskih rashoda, zaključio je.
U nastavku sjednice, 30. kolovoza, uslijedilo je glasovanje. Hrvatski je
sabor većinom glasova (83 „za“ i 54 „protiv“) donio Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
2010. godinu u predloženom tekstu.
M. Kozar

* UTVRĐIVANJE UKUPNE RAZINE RASHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE U 2011. i 2012. GODINI

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Sadržaj Prijedloga: ZAKLJUCAK_UTVRDJIVANJE_RASHODA.pdf
Očitovanje radnih tijela: Odbor za financije i državni proračun (u izvješću o
Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu)
Videosnimka rasprave
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RASPRAVA
Prijavljenih za raspravu 26. kolovoza o ovoj točci nije bilo.
Glasovanje
Na sjednici 30. kolovoza prije glasovanje predsjednik Hrvatskoga sabora i
predsjedatelj Luka Bebić rekao je da su Klub zastupnika HDZ-a, Klub zastupnika
HSS-a, Klub nezavisnih zastupnika, Klub zastupnika nacionalnih manjina i Klub
zastupnika SDSS-a predložili Hrvatskom saboru donošenje Zaključka o utvrđivanju
ukupne razine rashoda državnog proračuna Republike Hrvatske u 2011. i 2012. godini
koji glasi:
1. Ukupna razina rashoda državnog proračuna u 2011. i 2012. godini neće se
povećavati u odnosu na ukupnu razinu rashoda utvrđenu izmjenama i dopunama
državnog proračuna za 2010. godinu.
2. Ukupna razina rashoda financijskih planova izvanproračunskih korisnika
državnog proračuna u 2011. i 2012. godini neće se povećavati u odnosu na ukupnu
razinu rashoda utvrđenu financijskim planovima izvanproračunskih korisnika
državnog proračuna za 2010. godinu.
3. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da do donošenja državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu pripremi
zakonske prijedloge u svrhu provedbe točaka 1 i 2. ovog Zaključka.
U ime Kluba zastupnika SDP-a mr. sc. Zoran Milanović je rekao da je
ovakav zaključak presedan u dosadašnjoj praksi Hrvatskoga sabora i da ga Klub neće
podržati. Neće ga podržati ni Klub HNS/HSU-a jer zaključak pretpostavlja da neće
biti gospodarskog oporavka, prenijela je dr.sc. Vesna Pusić. U ime Kluba
zastupnika IDS-a javio se Damir Kajin te rekao, među ostalim, da misli kako ova
Vlada ne može budućim generacijama, pa time i onima koji će biti na vlasti, određivati
proračunske veličine.
Nakon toga prešlo se na glasovanje.
Zaključak je prihvaćen 30. kolovoza 2010. godine većinom glasova (83
„za“, 59 „protiv“).
Đ. Krmpotić
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