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KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA VI. SAZIVA HRVATSKOGA SABORA ODRŽANA 11. SIJEČNJA
2008.

Luka Bebić predsjednik šestoga saziva
Hrvatskoga sabora
Temeljem ustavnih i zakonskih
odredbi, te Odluke Predsjednika Republike, 11. siječnja 2008.
održana je utemeljiteljska sjenica
šestoga saziva Hrvatskoga sabora.
Sukladno Poslovniku, konstituirajuću sjednicu 6. saziva Hrvatskoga sabora otvorio je i predsjedavao joj - do izbora novog predsjednika - dosadašnji predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir
Šeks.
Na samom početku pozdravio je
sve zastupnike i uzvanike, a posebno: predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića; predsjednika
Vlade Republike Hrvatske dr. Ivu
Sanadera, nazočne potpredsjednicu,
i potpredsjednike i članove Vlade
Republike Hrvatske; predsjedavajućeg Ustavnog suda Republike Hrvatske Željka Potočnjaka; predsjednika
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Branka Hrvatina i nazočne predstavnike sudbene vlasti; glavnog
Državnog odvjetnika Mladena Bajića; dosadašnje predsjednike i potpredsjednike Hrvatskoga sabora te
nazočne čelnike stranaka zastupljenih u Hrvatskom saboru koji nisu
zastupnici. Nadalje, crkvene velikodostojnike: preuzvišenog Marina Srakića, predsjednika Hrvatske
biskupske konferencije i biskupa
đakovačko-srijemskog; preuzvišenog Vladu Košića, pomoćnog biskupa zagrebačkog, izaslanika uzoritog
kardinala Josipa Bozanića, nadbiskupa zagrebačkog; visokopreosveštenog gospodina Jovana Pavlovića, metropolita Eparhije zagrebačko-ljubljanske i cijele Italije; muftiju hadži Šefka efendiju Omerbaši-

ća, predsjednika Mešihata Islamske
zajednice u Hrvatskoj; dr. Ognjena
Krausa, predsjednika Koordinacije
židovskih općina u Republici Hrvatskoj, predsjednika Židovske općine
Zagreb; gospodina Kotela Da-Dona,
glavnog rabina za Hrvatsku Židovsko vjerske zajednice Bet Israel u
Hrvatskoj; preuzvišenog Endre Langha, biskupa Reformirane kršćanske crkve; te Branka Berića, generalnog vikara Evangelističke crkve u
Republici Hrvatskoj. Nadalje, Juricu Malčića, pučkog pravobranitelja; Milu Jelavić, pravobraniteljicu
za djecu i Gordanu Lukač-Koritnik,
pravobraniteljicu za ravnopravnost
spolova; glavnu državnu revizoricu Šimu Krasić; predstavnike službi nacionalne sigurnosti; predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademika Milana
Moguša; gospođu i gospodu rektore
i rektorice hrvatskih sveučilišta; gradonačelnika Grada Zagreba i župane hrvatskih županija; predstavnike udruga iz Domovinskog rata,
predstavnike sindikata, sve nazočne
predstavnike gospodarskih, kulturnih, športskih i javnih ustanova, te
druge nazočne uzvanike na sjednici.
Posebno je pozdravio i diplomatski
zbor u Republici Hrvatskoj na čelu
s Nj.E.Msgr. Franciscom Javierom
Lozanom.
Nakon pozdrava, Vladimir Šeks
osvrnuo se u kratkim crtama na tijek
izbora. Podsjetio je da je temeljem
svojih ustavih ovlasti, predsjednik
Republike Hrvatske Stjepan Mesić
raspisao je 17. listopada 2007. godine izbore za zastupnike u Hrvatski
sabor koji su održani 24. i 25. studenog, te 9. prosinca 2007. godine.
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Državno izborno povjerenstvo 24.
prosinca 2007. godine objavilo je
službene rezultate izbora, na temelju kojih je predsjednik Republike Hrvatske sazvao Hrvatski sabor
na prvo zasjedanje. Prema izvješću
Državnog izbornog povjerenstva,
dodao je, u Hrvatski sabor izabrana
su 153 zastupnika.
Dosadašnji predsjednik Hrvatskoga sabora obratio se potom nazočnima prigodnim slovom:

PRIGODNO SLOVO
VLADIMIRA ŠEKSA
”Nakon četiri godine obnašanja ove
visoke i časne dužnosti, nakon četiri
godine vođenja naše najviše demokratske i zakonodavne institucije,
želio bih ovim kratkim slovom prenijeti svoje neskriveno zadovoljstvo i
čast u osvrtu na razdoblje iza nas.
Hrvatski sabor u sazivu od 22.
prosinca 2003. godine do danas
obavljao je svoju dužnost najvišeg
narodnog predstavničkog tijela na
iznimno visokoj razini.
S osobitim zadovoljstvom želim
istaknuti da ovo, sada završeno
5. mandatno razdoblje Hrvatskog
sabora, spada u najplodonosnije razdoblje u zakonodavnom radu u sveukupnoj povijesti Hrvatskog sabora.
Usklađujući hrvatsko zakonodavstvo s europskim, Hrvatski je sabor
donio 160 zakona, pa je tako protekli 5. saziv Hrvatskog sabora trasirao put Hrvatske k euroatlantskim
integracijama.
Želim prije svega zahvaliti svim
zastupnicama i zastupnicima tog
saziva, potpredsjednicima Sabora,
vodstvu i članovima svih saborskih
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odbora i tijela te saborskim stručnim
službama na izvanrednoj suradnji,
obavljenim zadaćama i ispunjenim
ciljevima.
Razdoblje koje smo prošli ispunjava me i ponosom. Političko djelovanje u načelu rijetko pruža prigodu da se govori o ponosu - ali, bez
lažne skromnosti i cijeneći doprinos
i rad saborskih zastupnica i zastupnika u prošlom mandatu, ne mogu
i ne želim kriti ponos i zadovoljstvo
što smo, u izazovnom i teškom vremenu, suočeni sa zahtjevnim zadaćama, djelovali odgovorno, učinkovito i u interesu daljeg ostvarivanja
strateških ciljeva Hrvatske.
Prisjećam se okolnosti u kojima
je počeo rad prošlog saziva Sabora.
Na mnogo načina, Hrvatska je tada
bila na raskrižju. Na mnogo načina,
Hrvatska se tada tek opredjeljivala i
usmjeravala nakon prethodnog razdoblja. Tek je bila na pragu snažnijeg otvaranja ka Europskoj uniji.
Tek se počela okretati ka Atlantskom savezu. Opća slika i odnosi u ovom dijelu Europe još su bili
nejasni i Hrvatska je s njima još bila
povezana na opterećujući način. Na
unutarnjem planu, tek je bila počela snažnije zahvaćati u reforme koje
bi je u cijelosti i nepovratno uredile
kao zemlju vladavine prava, potpunog i dosljednog poštivanja ljudskih
i manjinskih prava, društvenog dijaloga i povjerenja.
S početkom rada prošlog saziva Hrvatskog sabora Hrvatska je,
zapravo, tek počela oblikovati svoje
novo lice.
Zadovoljstvo i ponos spominjem
s razlogom i ne vjerujem da uopće
treba nabrajati sve točke i argumente ogromnih razlika i prepoznatljivih
postignuća u te protekle četiri godine. Hrvatskom saboru u tom napretku zemlje pripada nesporno zaslužno mjesto.
Hrvatski sabor je, uostalom, uvijek i bio stožerno mjesto prijelomnih i presudnih odluka.
U razdoblju koje je za nama,
izdvojio bih posebno dvije sastav-

nice našeg parlamentarnog djelovanja.
Prvo, Sabor je svojim zakonodavnim ovlastima pratio i podupirao
zamašne promjene i reforme koje
je počela provoditi prošla Vlada s
ciljem općeg napretka zemlje, u gospodarskom, ali i u političkom, pravnom, pa usudio bih se reći i u najširem društvenom pogledu. Mislim
pri tomu prije svega na zakonodavne djelatnosti koje su učvršćivale
vladavinu prava, poticale reforme
u pravosuđu i drugim oblastima,
poticale poduzetništvo, unapređivale obrazovni sustav, snažile doprinos znanosti, poticale borbu protiv
korupcije i u drugim oblastima mijenjale i unapređivale lice Hrvatske.
Drugo, Sabor je svojim djelovanjem dao snažan i prepoznatljiv doprinos pristupanju Hrvatske
pregovorima s Europskom unijom
i jačanju ukupnog međunarodnog
položaja naše zemlje. Uostalom, naš
put ka Uniji počeo je upravo saborskom rezolucijom iz 2002. godine,
a u prošlom sazivu nastavljen je i
Zajedničkom izjavom svih parlamentarnih stranaka o početku pregovora s EU, kao i Deklaracijom
o temeljnim načelima pregovora za
punopravno članstvo i Zajedničkom
izjavom Hrvatskog sabora i Vlade o
zajedničkom djelovanju u procesu
pregovora.
Dakako, posebno mjesto i značenje ima osnivanje Nacionalnog
odbora za praćenje pregovora i
zamašni rad u tom odboru na usvajanju pregovaračkih stajališta, kroz
koji se potvrđuje suglasje svih parlamentarnih stranaka oko tog strateškog cilja Republike Hrvatske. Uz
to, posebna je vrijednost djelovanja
Nacionalnog odbora, kao jedinstvene parlamentarne institucije te vrste
u zemljama koje pristupaju Uniji, u
rasterećenju političkog i parlamentarnog života, ali i u podjeli odgovornosti vlasti i oporbe. Čvrsto vjerujem da tim pravcem treba nastaviti i da će taj model osigurati brzo
i kvalitetno dovršenje naših pregoBROJ
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vora u rokovima koje očekujemo, u
skladu sa zaključcima Zajedničkog
odbora Republike Hrvatske i Europske unije i u skladu s Rezolucijom
Europskog parlamenta iz 2007.
godine, kojom se preporučuje da
se 2009. da suglasnost za primitak
Hrvatske u Europsku uniju.
Pri tomu su i saborski odbori,
napose Odbor za europske integracije, Odbor za vanjsku politiku i Odbor
za međuparlamentarnu suradnju dali
svoj snažan doprinos međuparlamentarnoj suradnji, a time i ukupnom
jačanju međunarodnog položaja
zemlje. Pri tomu, s razlogom, posebno mjesto pripada i sudjelovanje
Hrvatske na Konferenciji predsjednika parlamenata Procesa suradnje na
jugoistoku Europe, čime je i Sabor
dao svoj doprinos ukupnom djelovanju naše zemlje na daljoj stabilizaciji
prilika u ovom dijelu Europe.
Ne želim zaboraviti visoke goste
koji su se obraćali ovom visokom
domu u proteklom razdoblju. Uz
druge najviše goste, vjerujem kako
je u obraćanju predsjednika Europske komisije Joséa M. Barrosa,
predsjednika Europskog parlamenta Hansa-Gerta Pötteringa i glavnog tajnika NATO-a Jaapa de Hoop
Scheffera bilo više od simbolike u
smislu naših težnji za punopravnim
članstvom u obje integracije, budući da su obojica te težnje snažno i
opravdano podržali upravo ovdje u
Saboru.
Dame i gospodo, Sabor je u
proteklom razdoblju bio i mjesto na kojem se nastavila učvršćivati demokracija i oblikovati zreli
i odgovoran politički život naše
zemlje. Naravno, u toj osjetljivoj
zoni, savršenstvo nikada nije potpuno, niti su sve lekcije uvijek
do kraja naučene. Bilo je i epizoda koje ćemo htjeti zaboraviti. Ali,
moramo naučiti potrebne pouke,
jer ne smijemo zanemarivati našu
odgovornost za ukupno stanje političkih odnosa u našem društvu.
Završavam ovom ocjenom upravo
zato što vjerujem da s novim sazi-
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vom Hrvatskog sabora dolazi vrijeme kad će se ta odgovornost ponovo iskazivati i potvrđivati, ne dvojeći da će Sabor i dalje u cijelosti biti
na visini svoje misije i u ovoj etapi
razvitka Hrvatske.
Sa željama za uspješan rad, zahvaljujem na pozornosti.”

IZBOR PREDSJEDNIKA
HRVATSKOGA SABORA
Da bi Hrvatski sabor bio konstituiran, sukladno članku 73. Ustava Republike Hrvatske i članku
4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, uz nazočnost većine zastupnika potrebno je pristupiti izboru
predsjednika Hrvatskoga sabora
pa je to i učinjeno.
Člankom 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora utvrđeno je da pravo
podnošenja prijedloga na Konstituirajućoj sjednici za izbor predsjednika Hrvatskoga sabora imaju klubovi zastupnika. Klub zastupnika
Hrvatske demokratske zajednice,
Klub zastupnika Hrvatske seljačke
stranke, Klub zastupnika Hrvatske
socijalno-liberalne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika, Klub
zastupnika nacionalnih manjina i
Klub zastupnika Samostalne srpske
demokratske stranke predlaže da se
za predsjednika Hrvatskoga sabora
izabere zastupnik Luka Bebić.
Zastupnici su prijedlog prihvatili sa 141 glasom za i 3 suzdržana.
Time je konstituiran 6. saziv Hrvatskoga sabora.
Nakon što je izvođenjem himne
odana počast domovini, te nakon
što su zastupnici minutom šutnje
odali počast palima za domovinu,
Vladimir Šeks je čestitao novom
predsjedniku Hrvatskoga sabora
Luki Bebiću i pozvao ga da se obrati nazočnima, a nakon toga zauzme
svoje mjesto za predsjedničkim stolom i nastavi predsjedati sjednicom.
Luka Bebić zahvalio je na ukazanom povjerenju, a tekst njegova
nastupnog obraćanja donosimo u
cijelosti.

NASTUPNI GOVOR
NOVOGA PREDSJEDNIKA
HRVATSKOGA SABORA
LUKE BEBIĆA
”Želim vam najiskrenije zahvaliti
na ovom izboru.
Povjerenje koje ste mi iskazali
birajući me na čelnu dužnost najviše hrvatske demokratske institucije i najvišeg zakonodavnog tijela
u ovom trenutku posebno obvezuje.
Posebno stoga, što dolazi na početku
godine koja će neosporno biti važna,
izazovna i prijelomna za Hrvatsku
u osiguranju daljeg napretka naše
zemlje, u vrijeme kada se primičemo ostvarenju najvažnijih hrvatskih
državnih interesa i ciljeva.
Zahvaljujem se dosadašnjem
predsjedniku Hrvatskog sabora
Vladimiru Šeksu na vrlo uspješnom
vođenju Hrvatskog sabora u prošlom mandatu.
Pred ovim sazivom Hrvatskog
sabora i pred Vladom, o povjerenju
kojoj ćemo se sutra izjasniti, stoji
razdoblje koje će zahtijevati iznimnu
odgovornost, osobitu zrelost i odlučnu usredotočenost na ciljeve koje
smo odabrali i koje su naši građani
potvrdili na nedavnom izborima.
Na postignućima koja su očigledna, upravo u idućih nekoliko godina
trebat će nastaviti i dovršiti izgradnju
moderne europske hrvatske države i
stabilnog, uređenog hrvatskog društva kako bismo u potpunosti zaokružili put kojim smo krenuli otkako je
ovaj visoki dom donio povijesnu
odluku o osamostaljenju.
Uvjeren sam da će ti visoki ciljevi biti mjera naše zajedničke odgovornosti.
Osobno, želim vas uvjeriti da ću
dužnost koju ste mi povjerili obnašati savjesno, požrtvovano i nadasve
odgovorno. Moje političko iskustvo
i moja postojana predanost hrvatskim nacionalnim interesima i vrijednostima demokracije neka također budu jamstvo da će, zajedničkim nastojanjima i odgovornim djeBROJ
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lovanjem svih zastupnika, Hrvatski
sabor i dalje, kako je uvijek u povijesti i bilo, ostvariti najviše narodne
i državne interese.
Radujem se i cijenim priliku da
surađujemo zajedno upravo u ovim
zahtjevnim vremenima, u skladu svih
političkih opredjeljenja i u prožimanju nove političke energije s dosadašnjim našim iskustvom i znanjem.
Zahvaljujem se posebno i zbog
toga što sam izabran glasovima sa
svih političkih strana ove Sabornice.
Shvaćam to i kao priznanje mojem
dosadašnjem radu i ukupnom političkom djelovanju, a usudio bih se
reći i kao priznanje mojem osobnom
svjetonazoru, koji polazi od najsnažnijeg uvjerenja da su dijalog i povjerenje , među ljudima i u društvu, ona
nezamjenjiva osnovica stabilnosti i
preduvjet razvitka svake zajednice. Ali, dopustite da naglasim kako
to shvaćam i kao znak naše zajedničke predanosti istim ciljevima i
naše spremnosti da u novo razdoblje
razvitka Hrvatske - a u novo razdoblje neosporno ulazimo - hrvatski
parlamentarizam uđe još zreliji i još
usredotočeniji, s još većom odmjerenošću i odgovornošću.
Kao jedan od veterana ove Sabornice, pozivam vas da budete ponosni
na svoju dužnost i savjesni u njenu
obnašanju. Nema nijednog višeg ili
drugog interesa koji može rukovoditi zastupnika Hrvatskog sabora od
hrvatskog narodnog i državnog interesa. Neka to i dalje ostane glavna
ideja vodilja u ovoj Sabornici i neka
nijedan drugi cilj i interes ne struji našim raspravama i ne odjekuje
ovom dvoranom.
Dame i gospodo zastupnici,
Spomenuo sam odgovornost i
usredotočenost. Namjerno i s razlogom - zbog političkog razdoblja
pred kojim stojimo i zbog zastupničkih obveza koje se od nas očekuju.
S jedne strane, godine u koje ulazimo donijet će završnicu najvažnijih poslova na koje je usredotočena
hrvatska izvršna vlast od najranijih
dana naše nezavisnosti, uz istodob-
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nu posebnu usmjerenost na unutarnji
razvojni skok, pa će zadaća zakonodavne vlasti morati doista biti fokusirana na snažan i učinkovit doprinos ostvarenju tih najviših ciljeva.
Vidim dakle, dane kada će upravo
ovaj saziv Hrvatskog sabora potvrđivati naš ulazak u punopravno članstvo i u Europsku uniju i u NATO.
Očekujem, utoliko, da će saborska tijela i odbori, napose Nacionalni odbor za praćenje pregovora
s Europskom unijom, ostati potpuno i učinkovito usredotočen na svoje
zadaće u pregovaračkom procesu,
kako bismo osigurali slogu oko kvalitetnog dovršetka tog strateškog
cilja naše zemlje.
S druge strane, upravo u interesu
tog novog razvojnog skoka Hrvatske, želim podsjetiti da su nedavni
izbori potvrdili kako građani naše
zemlje očekuju da politika bude prostor odgovornosti, a ne olakih obećanja, samo isticanja i pukog političkog trgovanja. Narodni zastupnici o
tomu moraju voditi računa.
Hrvatski sabor treba također nastaviti iskazivati interese svih slojeva
hrvatskog društva, svih naših regija
i krajeva. Naša potpuna privrženost
demokraciji i vladavini prava, poštivanje ljudskih i manjinskih prava i
vjerskih sloboda, jednakosti i ravnopravnosti naših građana također će,
uvjeren sam, ostati i potvrđivat će se
i u djelovanju ovog saziva Sabora.
Ukratko, rekao bih da su pred
Hrvatskom godine toliko ozbiljne i
važne da će se naš novi međunarodni položaj, naše puno europsko lice
i naša puna pripadnost obitelji slobodnog i razvijenog demokratskog
svijeta održavati i morati odražavati
i u ovoj Sabornici.
Posebno to spominjem zbog
osjećaja da iz hrvatskog političkog prostora moramo početi širiti
u naše društvo poruke i vrijednosti
koje će prevladavati sada još uvelike zamjetne simptome nepotrebnih podjela i zavada, nepovjerenja
i apatije, obezvređivanja i neodgovornosti, banalizacije i odbaciva-

nja. Zalagat ću se da našim zajedničkim djelovanjem u Saboru i mi
postanemo dio tako potrebne promjene i poboljšanja općeg ozračja
u hrvatskom društvu, obnove vrijednosti primjerenih i našoj narodnoj tradiciji i identitetu i europskim standardima i običajima.
Držim to posebno važnim i zbog
duha vremena u kojem živimo, u
kojem se zabrinutost i nemir što
ih izaziva izrastanje jednog posve
novog svijeta, političkog i duhovnog, često prikriva olakim odbacivanjem odgovornosti i prebrzim
zanemarivanjem ciljeva.
Naglašavam to i zbog skorog ulaska Hrvatske u europske i sigurnosne integracije. Naglašavam to i
zbog poznatog učinka globalizacije. Naglašavam to i zbog toga što u
okolnostima suvremenog svijeta, a
poučava nas tomu i povijest, male
države i narodi ne smiju gledati
usko, niti ciljati nisko. Upravo mali
narodi i male zemlje o tim okolnostima moraju voditi računa da bi u
integracijskim procesima očuvale
svoj identitet. Možemo to učiniti
samo gradeći društvo povjerenja
kako bismo izbjegli nepotrebne
podjele, rasipanje društvene energije i otklonili višestruko štetnu
uznemirenost i frustracije. Zadaća je najviših predstavnika naroda,
upravo nas ovdje, da o tomu postojano vode računa. Tek tada ćemo,
otvarajući se europskim i globalnim procesima, ostati na povijesnoj crti hrvatskog identiteta i djelovati u duhu svih onih uzornih
naših ljudi koji su kroz povijest,
pa i kroz povijest Hrvatskog sabora, čuvali i gradili našu baštinu i
ostvarivali naše ciljeve.
Spomenuo sam uzorne ljude naše
povijesti. Prošlo je više od stoljeća
i po otkako su Kukuljević a potom
i don Mihovil Pavlinović postavili
zahtjev za uvođenje hrvatskog jezika
u Hrvatski sabor. Borba čiju završnicu upravo ovaj saziv Hrvatskog
sabora posvjedočuje i čiji će uspješni
dovršetak upravo ovaj Sabor svojim
BROJ
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odlukama potvrditi, počela je upravo
tada - borba za jezik, borba za hrvatska narodna prava, borba za državu,
borba za slobodu i pripadnost slobodnom demokratskom svijetu.
U povijesnoj niski mnogih uzornih ljudi koji su vodili taj boj, od
Kukuljevića, Pavlinovića, Starčevića, Radića i našeg prvog predsjednika slobodne i neovisne demokratske
Hrvatske dr. Franje Tuđmana, u tom
nizu redali su se najviši predstavnici
naroda, saborski zastupnici.
Ostanimo na toj razini, uvijek na
slavu te povijesti i na činjenicu da je
i u toj stoljetnoj borbi trebalo upravo
odgovornosti i odlučnosti da bi se
osigurale pobjede i ostvarili ciljevi.
Dame i gospodo, u vremenu koje
je pred nama morat ćemo naći najbolji način da razvijamo politički pluralizam i istodobno jačamo
konsenzus. Čini se proturječnim,
ali nije. Naime, dio je naše zadaće dalje učvršćivanje demokracije i vladavine prava u Hrvatskoj,
jer nitko nije pozvaniji da o tomu
skrbi više od nas u Hrvatskom
saboru. Time ćemo osigurati dalje
oblikovanje Hrvatske kao uređene
i uljuđene zemlje u kojoj će ljudi
živjeti u sigurnosti i u miru, raditi u dostojanstvu, odnositi se jedni
spram drugih u duhu povjerenja
i uzajamnosti, gradeći zemlju još
bolju, za buduće naraštaje.
Ali, dio je naše zadaće i da osiguramo suglasje. Pred nama su
godine koje traže konsenzus. Prije
svega, konsenzus oko strateških
pitanja političkog i gospodarskog
razvoja koja su pred nama - vjerujem da će ih sutra pred vas i
pred javnost sveobuhvatno iznijeti Program Vlade, tim više što je
oko njega već okupljen koalicijski
konsenzus. Ali, vjerujem, da nam
je potreban i jedan širi, društveni
konsenzus - naime, suglasje svih
da trebamo ići dalje, da Hrvatska
mora ući u novu etapu razvitka i
da, u tom suglasju, naše zakonodavno tijelo također ima posebno i
važno mjesto.
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Građani su glasovali za dovršetak
i puno ostvarenje strateških ciljeva
naše zemlje i očekuju da to parlamentarna procedura u ovoj sabornici osigura.
Neka to bude ideja vodilja ovog
saziva Hrvatskog sabora.
Dužnost Predsjednika Hrvatskog
sabora nije laka. Ali, bit će je lakše
časno obnašati u tom duhu suglasja
i odgovornosti” - zaključio je novoizabrani predsjednik zahvalivši na
pozornosti.

Utvrđeni dnevni red
Nakon što je, izborom predsjednika, konstituiran Hrvatski sabor
utvrđen je dnevni red sjednice:
- Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Mandatno - imunitetnoga povjerenstva
- Podnošenje Izvješća Mandatno-imunitetnoga povjerenstva o
provedenim izborima
- Davanje prisege zastupnika
- Izbor potpredsjednika Hrvatskoga sabora
- Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor,
imenovanje i upravne poslove;
- Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za Ustav,
Poslovnik i politički sustav
- Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zakonodavstvo
- Razrješenje i imenovanje tajnika
Hrvatskoga sabora
- Razrješenje i imenovanje zamjenika tajnika Hrvatskoga sabora.

IZBOR PREDSJEDNIKA,
POTPREDSJEDNIKA I
ČLANOVA MANDATNO
- IMUNITETNOG
POVJERENSTVA
Sukladno međustranačkom dogovoru, na prijedlog klubova zastupnika, za predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva jednoglasno
je (sa 144 glasova) izabran Damir

Sesvečan, za potpredsjednika Arsen
Bauk, a za članove Povjerenstva:
Tomislav Čuljak, Živko Nenadić,
Vladimir Ivković, Ratko Gajica,
Vladimir Šišljagić, Ivan Hanžek i
Gordana Sobol.

IZVJEŠĆE MANDATNO
- IMUNITETNOG
POVJERENSTVA O
PROVEDENIM IZBORIMA
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva, Damir Sesvečan podnio je Izvješće o provedenim izborima. Povjerenstvo je razmotrilo službene rezultate izbora za
zastupnike u Hrvatski sabor što ih je
objavilo Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske. Izbore za
zastupnike u Hrvatski sabor je, na
temelju članka 97. alineja 1. Ustava Republike Hrvatske, članaka 5,
6. i 68. stavka 2. Zakona o izborima
zastupnika u Hrvatski sabor te Odluke o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor raspisao predsjednik Republike Hrvatske Stjepan
Mesić, a održani su 24. i 25. studenoga 2007. godine. Državno izborno
povjerenstvo podnijelo je predsjedniku Mesiću Izvješće o provedenim
izborima za zastupnike u Hrvatski
sabor od 22. prosinca 2007., koje
je protekom rokova za podnošenje
žalbi postalo konačno. Povjerenstvo
je utvrdilo da je u Hrvatski sabor,
sukladno odredbama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor,
izabrano 153 zastupnika i to:
- 140 zastupnika izabrano je s liste
političkih stranaka, u 10 izbornih
jedinica, sukladno odredbi članka
35. Zakona o izborima zastupnika u
Hrvatski sabor.
- 5 zastupnika s posebnih lista političkih stranaka izabrano je, sukladno
odredbi članka 40. Zakona, u posebnoj izbornoj jedinici.
- 8 zastupnika nacionalnih manjina izabrano je na temelju članaka
15. i 16. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor.
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Povjerenstvo je utvrdilo da su
sukladno stavcima 1. i 2. članka
12. Poslovnika Hrvatskoga sabora zastupnici Sabora nakon njegova raspuštanja nastavili obnašati
svoje dužnosti i ovlasti do konstituiranja novog saziva Sabora, te da
danom konstituiranja prestaje mandat zastupnicima prethodnog saziva
Sabora. Istog dana prestaje zastupnicima prethodnog saziva Sabora
članstvo u tijelima i organizacijama
izvan Sabora, na koje ih je imenovao Sabor iz reda zastupnika ako je
imenovanje uvjetovano obnašanjem
dužnosti zastupnika, a tog dana prestaje i članstvo u radnim tijelima
Sabora imenovanim članovima.
Slijedom iznijetog Povjerenstvo
je zaključilo da danom konstituiranja Hrvatskoga sabora prestaje mandat zastupnicima prethodnog saziva
Sabora, i da su u Hrvatski sabor izabrani slijedeći zastupnici, poredani
po abecednom redu.

Zastupnici Hrvatskoga sabora
1. Đurđa Adlešić, 2.Ivo Andrić,
3. Ingrid Antičević-Marinović, 4.
Željka Antunović, 5. Branko Bačić,
6. Ivan Bagarić, 7. Damir Bajs, 8.
Milan Bandić, 9. Mladen Barišić,
10. Arsen Bauk, 11. Luka Bebić,
12. Goran Beus-Richembergh,
13. Suzana Bilić-Vardić, 14. Mato
Bilonjić,, 15. mr. sc. Božo Biškupić, 16. Dragutin Bodakoš, 17.
Biljana Borzan, 18. Rade Bošnjak,
19. Dražen Bošnjaković, 20. Ivica
Buconjić, 21. Perica Bukić, 22.
Gari Kapeli, 23. Brankica Crljenko, 24. Radimir Čačić, 25. Nada
Čavlović-Smiljanec, 26. dr.sc. Ivan
Čehok, 27. Lino Červar, 28. Petar
Čobanković, 29. mr. sc. Zdenka
Čuhnil, 30. Tomislav Čuljak, 31.
Luka Denona, 32. dr. sc. Miljenko
Dorić, 33. Igor Dragovan, 34. Josip
Đakić, 35. Anto Đapić, 36. Mirjana
Ferić-Vac, 37. Stjepan Fiolić, 38.
Gvozden Srećko Flego, 39. dr. sc.
Zdenko Franić, 40. Josip Friščić,
41. Stipo Gabrić, 42. Ratko Gajica,
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43. Božo Galić, 44. Sunčana Glavak, 45. Branimir Glavaš, 46. Ivo
Grbić, 47.Branko Grčić, 48. Boro
Grubišić, 49. Mario Habek, 50.
Ivan Hanžek, 51. dr. sc. Andrija
Hebrang, 52. Goran Hefer, 53. dr.
Bojan Hlača, 54. Mirela Holi, 55.
Silvano Hrelja, 56. Danica Hursa,
57. Davor Huška, 58. Tomislav
Ivić, 59. Vladimir Ivković, 60. Ivan
Jakovčić, 61. Gordan Jandroković,
62. Ivan Jarnjak, 63. Nadica Jelaš,
64. Ivo Jelušić, 65. dr. sc. Ivo Josipović, 66. Željko Jovanović, 67. dr.
sc. Ljubo Jurčić, 68. Marin Jurjević, 69. Damir Kajin, 70. Božidar Kalmeta, 71. Zdravko Kelić,
72. Nedjeljka Klarić, 73. Zlatko
Komadina, 74. Zlatko Koračević, 75. Jadranka Kosor, 76. Ante
Kotromanović, 77. dr. Dragan
Kovačević, 78. Dino Kozlevac, 79.
Ante Kulušić, 80. Boris Kunst, 81.
Josip Leko, 82. Dragutin Lesar, 83.
Slavko Linić, 84. Marina Lovrić,
85. Ana Lovrin, 86. Franjo Lucić,
87. Šime Lučin, 88. Marija Lugarić, 89. Anton Mance, 90. Gordan
Maras, 91. Krunoslav Markovinović, 92. Bjanka Matković, 93.
Marina Matulović-Dropulić, 94.
Frano Matušić, 95. Nazif Memedi, 96. Zoran Milanović, 97. Boris
Miletić, 98. Darko Milinović, 99.
Neven Mimica, 100. Petar Mlinarić, 101. Mirando Mrsić, 102. Zvonimir Mršić, 103. Živko Nenadić,
104. Milanka Opačić, 105. dr. sc.
Rajko Ostojić, 106. Ranko Ostojić,
107. Ivica Pančić, 108. mr. sc. Božidar Pankretić, 109. mr. sc. Marija
Pejčinović-Burić, 110. Marijana
Petir, 111. Tonino Picula, 112. Vlatko Podnar, 113. Damir Polančec,
114. dr.sc. Dragan Primorac, 115.
Zvonimir Puljić, 116. dr. sc. Milorad Pupovac, 117. dr. sc. Vesna
Pusić, 118. dr. sc. Furio Radin, 119.
Niko Rebić, 120. Zdravko Ronko,
121. Jerko Rošin, 122. mr. Ante
Sanader, 123. dr. sc. Ivo Sanader,
124. dr. sc. Petar Selem, 125. Damir
Sesvečan, 126. Gordana Sobol, 127.
Vojislav Stanimirović, 128. Nenad

Stazić, 129. Ivan Šantek, 130. Vladimir Šeks, 131. Tatjana Šimac-Bonačić, 132. Sonja Šimunović, 133.
dr. sc. Vladimir Šišljagić, 134.
Miroslav Škoro, 135. Vesna Škulić,
136. mr. sc. Deneš Šoja, 137. Boris
Šprem, 138. Dubravka Šuica, 139.
Ivan Šuker, 140. dr. sc. Šemso Tanković, 141. Emil Tomljanović, 142.
dr. Marko Turić, 143. Željko Turk,
144. Davorko Vidović, 145. Zoran
Vinković, 146. Biserka Vranić, 147.
Tanja Vrbat, 148. Ivan Vučić, 149.
Antun Vujić, 150. Branko Vukelić,
151. Dragan Vukić, 152. Dragica
Zgrebec i 153. Mario Zubović.

Mirovanje mandata
Povjerenstvo je ustvrdilo da su
sukladno članku 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
(nespojivost zastupničke dužnosti
s istodobnim obnašanjem dužnosti
(propisanih tom odredbom) stekli
uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika: Branka Bačića, Damira Bajsa, Milana
Bandića, Mladena Barišića, mr. sc.
Bože Biškupića, Ivice Buconjića,
Radimira Čačića, Petra Čobankovića, Bože Galića, Ivana Jakovčića, Ive Jelušića, Božidara Kalmete,
Zlatka Komadine, Jadranke Kosor,
Marine Lovrić, Ane Lovrin, Biance
Matković, Marine Matulović-Dropulić, Damira Polančeca, dr. sc. Dragana Primorca, Ivana Šukera, mr. sc.
Ante Sanadera, dr. sc. Ive Sanadera i
Branka Vukelića.

Nespojivost dužnosti
Sukladno članku 14. stavku 1.
Zakona o izborima zastupnika u
Hrvatski sabor stekli su se uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupnicima: Đurđi
Adlešić, Lini Červaru, Sunčani Glavak, Gordanu Jandrokoviću i Darku
Milinoviću.
Političke stranke su na temelju
članka 12. stavka 1. Zakona sa svojih
lista neizabranih kandidata u izborBROJ
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nim jedinicama odredile kandidate za
zamjenike zastupnika i o tome izvijestile Hrvatski sabor te shodno tome
zastupnički mandat započinju obnašati: 1. Antun Korušec, zamjenik
zastupnika kandidiran u 2. izbornoj
jedinici kao kandidat na listi HSLS-a
umjesto Đurđe Adlešić, Borislav
Matković, zamjenik zastupnika kandidiran u 10. izbornoj jedinici kao
kandidat na listi HDZ-a umjesto
Branka Bačića, Miroslav Čačija,
zamjenik zastupnika kandidiran u 2.
izbornoj jedinici kao kandidat na listi
HSS-a umjesto Damira Bajsa, Davor
Bernardić, zamjenik zastupnika kandidiran u 2. izbornoj jedinici kao kandidat na listi SDP-a umjesto Milana
Bandića, Krešimir Gulić, zamjenik
zastupnika kandidiranog u 1. izbornoj
jedinici kao kandidat na listi HDZ-a
umjesto Mladena Barišića, Anđelko
Mihalić, zamjenik zastupnika kandidiran u 3. izbornoj jedinici kako kandidat na listi HDZ-a umjesto mr. sc.
Bože Biškupića, Nevenka Majdenić,
zamjenica zastupnika kandidirana u 4.
izbornoj jedinici kao kandidatkinja na
listi HDZ-a umjesto Ivice Buconjića,
Zlatko Horvat, zamjenik zastupnika kandidiran u 3. izbornoj jedinici
kao kandidat na listi HNS-a umjesto
Radimira Čačića, dr. sc. Nevio Šetić,
zamjenik zastupnika kandidiran u
8. izbornoj jedinici kao kandidat na
listi HDZ-a umjesto Line Červara,
Krešo Filipović, zamjenik zastupnika kandidiran u 5. izbornoj jedinici
kao kandidat na listi HDZ-a umjesto
Petra Čobankovića, Šimo Đurđević,
zamjenik zastupnika kandidiran u 5.
izbornoj jedinici kao kandidat na listi
HDZ-a umjesto Bože Galića, Milivoj
Škvorc, zamjenik zastupnika kandidiran u 3. izbornoj jedinici kao kandidat
na listi HDZ-a umjesto Sunčane Glavak, Marin Brkarić, zamjenik zastupnika kandidiran u 8. izbornoj jedinici kao kandidat na listi IDS-a umjesto
Ivana Jakovčića, Karmela Caparin,
zamjenica zastupnika kandidirana u
2. izbornoj jedinici kao kandidatkinja
na listi HDZ-a umjesto Gordana Jandrokovića, Bruno Kurelić, zamjenik
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zastupnika kandidiran u 7. izbornoj
jedinici kao kandidat na listi SDP-a
umjesto Ive Jelušića, Branko Kutija,
zamjenik zastupnika kandidiran u 9.
izbornoj jedinici kao kandidat na listi
HDZ-a umjesto Božidara Kalmete,
Romana Jerković, zamjenica zastupnika kandidirana u 8. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi SDP-a
umjesto Zlatka Komadine, Ljubica
Lukačić, zamjenica zastupnice kandidirana u 1. izbornoj jedinici kao
kandidatkinja na listi HDZ-a umjesto
Jadranke Kosor, Daniel Mondekar,
zamjenik zastupnika kandidiran u 6.
izbornoj jedinici kao kandidat na listi
SDP-a umjesto Marine Lovrić, Tomislav Vrdoljak, zamjenik zastupnika kandidiran u 9. izbornoj jedinici
kao kandidat na listi HDZ-a umjesto
Ane Lovrin, dr. sc. Krešimir Ćosić,
zamjenik zastupnika kandidiran u 2.
izbornoj jedinici kao kandidat na listi
HDZ-a umjesto Biance Matković,
Božica Šolić, zamjenica zastupnice
kandidirana u 7. izbornoj jedinici kao
kandidatkinja na listi HDZ-a umjesto
Marine Matulović-Dropulić, Nevenka Marinović, zamjenica zastupnika
kandidirana u 9. izbornoj jedinici kao
kandidatkinja na listi HDZ-a umjesto
Darka Milinovića, Stjepan Milinković, zamjenik zastupnika kandidiran
u 2. izbornoj jedinici kao kandidat na
listi HDZ-a umjesto Damira Polančeca, dr. Goran Marić, zamjenik
zastupnika kandidiran u 11. izbornoj
jedinici kao kandidat na listi HDZ-a
umjesto dr. sc. Dragana Primorca,
Vedran Rožić, zamjenik zastupnika
kandidiran u 9. izbornoj jedinici kao
kandidat na listi HDZ-a umjesto mr.
sc. Ante Sanadera, Željana Kalaš,
zamjenica zastupnika kandidirana u
10. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi HDZ-a umjesto dr. sc.
Ive Sanadera, Ivanka Roksandić,
zamjenica zastupnika kandidirana u
6. izbornoj jedinici kao kandidatkinja
na listi HDZ-a umjesto Ivana Šukera
i mr. sc. Nedjeljko Strikić, zamjenik
zastupnika kandidiran u 7. izbornoj
jedinici kao kandidat na listi HDZ-a
umjesto Branka Vukelića. Sukladno

rečenom Mandatno-imunitetno povjerenstvo predložilo je donošenje odluke kojom 11. siječnja 2008. godine
počinje mirovanje zastupničkog mandata spomenutim zastupnicima, odnosno obnašanje zastupničke dužnosti
navedenim njihovim zamjenicima.
Zaključak o izabranim zastupnicima
u Hrvatski sabor i odluka o početku
mirovanja zastupničkog mandata te
početku obnašanja zastupničke dužnosti njihovih zamjenika objavit će se
u ”Narodnim novinama”.
Bez rasprave zastupnici su jednoglasno, sa 150 glasova ”za” prihvatili Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o provedenim
izborima za Hrvatski sabor i imenima izabranih zastupnika, imenima zastupnika koji obnašaju dužnost nespojivu sa zastupničkom
dužnošću pa im zastupnički mandat miruje, te zamjenicima zastupnika koji umjesto njih počinju
obnašati zastupničku dužnost.

DAVANJE PRISEGE
Nakon izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva uslijedilo je
davanje prisege zastupnika. Tekst
prisege je pročitao predsjednik
Hrvatskoga sabora Luka Bebić, a
zatim je svaki od nazočnih zastupnika riječju ”prisežem” potvrdio svojom čašću da će dužnost zastupnika
u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno, i da će se u svom
radu držati Ustava i Zakona i poštivati pravni poredak, te da će se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske.

IZBOR POTPREDSJEDNIKA
HRVATSKOGA SABORA
Zastupnici su 11.1.2008. godine
na dnevnom redu konstituirajuće
sjednice imali izbor potpredsjednika Hrvatskoga sabora.
Za potpredsjednike Hrvatskoga
sabora na prijedlog klubova parlamentarne većine, izabrani su Vladimir Šeks (147 glasova ”za” i 3 ”suzBROJ
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držana”), Ivan Jarnjak (146 glasova ”za” i 4 ”suzdržana”) i Josip Friščić (148 glasova ”za”, 1 ”protiv” i
2 ”suzdržana”).
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
Andrija Hebrang (HDZ) predložio je da se za ostale članove odgodi
glasovanje do druge sjednice Sabora, zbog dodatnih konzultacija jer se
oporbeni klubovi nisu dogovorili,
već su za dva potpredsjednička mjesta predložena 3 kandidata.
U raspravi su sudjelovali: Antun
Vujić (SDP), Damir Kajin (IDS),
Ivan Čehok (HSLS) i Dragutin
Lesar (HNS).
Zastupnici su sa 90 glasova ”za”,
55 ”protiv” i 5 ”suzdržanih” izbor
dvaju potpredsjednika Sabora
odgodili za sljedeću sjednicu.

IZBOR PREDSJEDNIKA,
POTPREDSJEDNIKA I
ČLANOVA ODBORA ZA
IZBOR, IMENOVANJA I
UPRAVNE POSLOVE
Temeljem dviju odredaba Poslovnika - članka 5., prema kojem prijedlog za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za
izbor imenovanja i upravne poslove na konstituirajućoj sjednici mogu
podnijeti klubovi zastupnika, te članka 92. kojim je predviđeno da to
radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova, klubovi
zastupnika, sukladno međustranačkom dogovoru, podnijeli su slijedeći
prijedlog:
Za predsjednicu Odbora za izbor,
imenovanja i upravne poslove predložena je zastupnica Nevenka Majdenić (HDZ), dok je za potpredsjednika Odbora predložen zastupnik
Zdravko Ronko (SDP). Za članove Odbora predloženi su zastupnici Zvonimir Puljić (HDZ), Krunoslav Markovinović (HDZ),
Ivan Vučić (HDZ), Antun Mance
(HDZ), Nazif Memedi (nezavisni zastupnik austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske,
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rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne
manjine), Ratko Gajica (SDSS),
Miljenko Dorić (HNS), Marin
Brkarić (IDS), Željka Antunović (SDP), Nenad Stazić (SDP) i
Zdenko Franić (SDP).
Zastupnici su jednoglasno podržali ovaj Prijedlog.

IZBOR PREDSJEDNIKA,
POTPREDSJEDNIKA I
ČLANOVA ODBORA ZA
USTAV, POSLOVNIK I
POLITIČKI SUSTAV
U Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga
sabora izabrani su: za predsjednika Vladimir Šeks (HDZ), za potpredsjednika Josip Leko (SDP),
a za članove: Dražen Bošnjaković (HDZ), Emil Tomljanović
(HDZ), Damir Sesvečan (HDZ),
Zvonimir Puljić (HDZ), Ivo
Grbić (HDZ), dr. sc. Šemso Tanković (SDAH, zastupnik albanske, bošnjačke, crnogorske i
makedonske nacionalne manjine), Dragutin Lesar (HNS),
Zoran Milanović (SDP), dr. sc.
Ivo Josipović (neovisni), Ingrid
Antičević-Marinović (SDP) i
Tonino Picula (SDP).
Ovakav prijedlog odluke jednoglasno je utvrdio Odbor za izbor
imenovanja i upravne poslove.
Klub zastupnika HSS-a predložio je Josipa Friščića za člana
Odbora za Ustav, Poslovnik i
politički sustav, ali takav prijedlog možda nije stigao na vrijeme,
upozorila je zastupnica Marijana Petir. Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, Nevenka Majdenić
izvijestila je da se Klub zastupnika HSS-a složio sa dostavljenim
Prijedlogom odluke, predsjednik
Hrvatskog sabora Luka Bebić

rekao kako još ima radnih tijela
u kojima će zastupnici biti zastupljeni u skladu s Poslovnikom,
a Mijenko Dorić (HNS) upozorio na neke tehničke poteškoće
u vezi s pristizanjem pisanih prijedloga u nadležni Odbor. Zastupnici su zatim jednoglasno (136
glasova ”za”) prihvatili predloženu odluku o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova
Odbora za Ustav, Poslovnik i
politički sustav.

RAZRJEŠENJE I
IMENOVANJE TAJNIKA
HRVATSKOGA SABORA
Zastupnici su 11. siječnja 2008.
godine na dnevnom redu imali
imenovanje tajnika Hrvatskoga
sabora.
Josip Sesar razriješen je (jednoglasno) dužnosti tajnika Hrvatskoga
sabora te ponovo imenovan (jednoglasno) na tu dužnost.

IZBOR PREDSJEDNIKA,
POTPREDSJEDNIKA I
ČLANOVA ODBORA ZA
ZAKONODAVSTVO

RAZRJEŠENJE I
IMENOVANJE ZAMJENIKA
TAJNIKA, TAJNIKA
PLENARNE SJEDNICE
HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za zakonodavstvo
izabrani su sljedeći zastupnici: za
predsjednika Dražen Bošnjaković
(HDZ), za potpredsjednicu Ingrid
Antičević-Marinović (SDP), a
za članove: Emil Tomljanović
(HDZ), Bojan Hlača (HDZ), Ivo
Grbić (HDZ), Damir Sesvečan
(HDZ), Zdenka Čuhnil (nezavisna), Vladimir Ivković (HDZ),
Zlatko Horvat (HNS), dr. sc.
Ivo Josipović (nezavisni), Boris
Š p re m ( S D P ) , N a d a Č a v l o vić-Smiljanec (SDP), Ranko
Ostojić (SDP). Predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za
zakonodavstvo predložio je jednoglasno Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove, izvijestila je
Nevenka Majdenić, a zastupnici
Hrvatskoga sabora takav su prijedlog jednoglasno prihvatili, sa
136 glasova ”za”.
Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova iz reda zastupnika, a još 9 članova imenuje se iz
reda javnih, znanstvenih i stručnih
djelatnika te po jedan iz reda predstavnika sindikata više razine, udruge poslodavaca i uglednih pravnika
iz prakse.

Zastupnici su 11. siječnja 2008.
godine na dnevnom redu konstituirajuće sjednice imali razrješenje
i imenovanje zamjenika tajnika,
tajnika plenarne sjednice Hrvatskoga sabora.
Jadranka Blažević razriješena je
dužnosti zamjenice tajnika Hrvatskoga sabora (sa 77 glasova ”za”,
55 ”protiv” i 8 ”suzdržanih”).
Ivan Bukarica imenovan je
zamjenikom tajnika Hrvatskoga
sabora (sa 77 glasova ”za”, 60 ”protiv” i 3 ”suzdržana”).
U ime Kluba zastupnika IDS-a
govorio je Damir Kajin (IDS). Kazao
je da se Klub zastupnika IDS-a protivi
razrješenju zamjenice tajnika Hrvatskoga sabora Jadranke Blažević.
U ime Kluba zastupnika SDP-a
Milanka Opačić je istaknula da
Klub ne podržava nova kadrovska
rješenja.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Ingrid Antičević Marinović (SDP), Nenad Stazić (SDP),
Miljenko Dorić (HNS), marin
Jurjević (SDP), Dragutin Lesar
(HNS), Zoran Vinković (SDP) i
Ivan Jarnjak (HDZ).
A.F; S.Š; J.Š; I.Č.
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Rad saborskih tijela
siječanj 2008.

11. siječnja 2008.
Mandatno-imunitetno povjerenstvo
- Prijedlog Izvješća Mandatno-imunitetnog
povjerenstva o izabranim zastupnicima u Hrvatski
sabor 24. i 25. studenoga 2007; zastupnicima kojima
je utvrđena nespojivost dužnosti i zahtjevima za
mirovanje mandata te o njihovim zamjenicima

-

Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika
i članova Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav
Hrvatskoga sabora
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika,
potpredsjednika i članova Odbora za zakonodavstvo
Hrvatskoga sabora

-

12. siječnja 2008.
Mandatno-imunitetno povjerenstvo
- Rasprava o zahtjevu za davanje odobrenja za
pritvaranje i daljnje vođenje (pokretanje) kaznenog
postupka protiv opt. Branimira Glavaša, zastupnika
Hrvatskog sabora
- Rasprava o zahtjevu za mirovanje zastupničkog
mandata zastupnika mr. sc. Božidara Pankretića i
početku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika
Borisa Klemenića

-

Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove
- Prijedlog za donošenje rješenja zastupnicima
Hrvatskoga sabora saziva 22. 12. 2003. o prestanku
prava na:

BROJ
478

IHS

1. II. 2008.

plaću
razliku plaće
zastupnički paušal
naknadu za odvojeni život
Prijedlog za donošenje rješenja o prestanku prava na
mjesečnu novčanu naknadu za rad u radnom tijelu
imenovanim članovima radnih tijela hrvatskoga
sabora saziva 22. 12. 2003.
Prijedlog za donošenje rješenja o prestanku prava na
mjesečnu novčanu naknadu imenovanim članovima
Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe nacionalnog
programa suzbijanja korupcije
Prijedlog za donošenje rješenja zastupnicima
Hrvatskoga sabora saziva 11. siječnja 2008. o
priznavanju prava na:
plaću (predsjednik i potpredsjednici sabora,
predsjednici i potpredsjednici izabranih radnih tijela i
zastupnici članovi, te svi zastupnici koji su ponovno
u mandatu pa za njih raspolažemo radnim knjižicama
i podacima o radnom stažu)
razliku plaće
zastupnički paušal
Prijedlog za donošenje rješenja o prestanku i
priznavanju prava na plaću sudaca Ustavnog suda
Republike Hrvatske
Prijedlog za donošenje rješenja o prestanku i
priznavanju prava na plaću tajniku i zamjeniku tajnika
Hrvatskoga sabora
Prijedlog za donošenje rješenja o priznavanju prava na
naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke
dužnosti zastupnicima saziva 22. prosinca 2003.

Druga (izvanredna) sjednica VI. saziva
Hrvatskoga sabora
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PRIKAZ RADA:
- 2. (IZVANREDNE) SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA ODRŽANE 11. I 12. SIJEČNJA 2008.
Utvrđivanje dnevnog reda

Budući da na predloženi dnevni
red druge, izvanredne sjednice VI.
saziva Hrvatskoga sabora nije bilo
primjedbi, usvojen je predloženi
dnevni red:
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o ustrojstvu i djelokrugu

središnjih tijela državne uprave,
hitni postupak
- Predstavljanje Vlade Republike
Hrvatske i glasovanje o povjerenju Vladi Republike Hrvatske
- Izvješće Mandatno-imunitetnog
povjerenstva

Dopuna dnevnog reda 12.
siječnja 2008.
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika
i članova Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora
- Izbori, imenovanja i razrješenja

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
USTROJSTVU I DJELOKRUGU SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE
Predlagatelj: Klubovi zastupnika HDZ-a, HSS-a, HSLS/HSU-a, SDSS-a i Klub zastupnika nacionalnih
manjina

Ubuduće 15 ministarstava
Na izvanrednoj sjednici 11. siječnja Hrvatski sabor je, na prijedlog
vladajuće koalicije, hitnim postupkom novelirao Zakon o ustrojstvu i
djelokrugu središnjih tijela državne
uprave. Time su stvoreni preduvjeti
za osnivanje dvaju novih ministarstava - turizma te regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva.
To znači da će nova Vlada umjesto
dosadašnjih 13 imati 15 ministarstava, a promijenjen je i djelokrug te
nazivi dvaju postojećih.

O PRIJEDLOGU
Obrazlažući razloge predloženih promjena, predsjednik Kluba
zastupnika HDZ-a, dr.sc. Andrija
Hebrang, podsjetio je na činjenicu
da je u proteklom mandatu Vlada
RH započela čitav niz projekata,
čime su stvoreni preduvjeti za ravnomjerniji gospodarski razvoj svih
dijelova zemlje. Da bi se ti trendovi nastavili i u idućem mandatu,
valja stvoriti institucionalne i nor-

mativne pretpostavke za korištenje
sredstava predpristupnih fondova
EU namijenjenih projektima regionalnog razvoja. Osnivanje novog
Ministarstva regionalnog razvitka trebalo bi pridonijeti ne samo
bržem regionalnom, nego i sveukupnom gospodarskom razvitku
Hrvatske.
Radi stvaranja uvjeta za jači
razvoj turizma, naše najznačajnije
gospodarske grane, predloženo je
i osnivanje posebnog Ministarstva
turizma koje bi kreiralo turističku
politiku, odnosno razvoj svih oblika
turističke ponude, poticalo konkurentnost na međunarodnom turističkom tržištu, itd. Budući da će spomenuta ministarstva preuzeti i dio
djelokruga dvaju dosadašnjih ministarstava, mijenjaju se i njihovi nazivi. Predloženo je da se Ministarstvo
mora, turizma, prometa i razvitka
preimenuje u:”Ministarstvo mora,
prometa i infrastrukture”, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodnog gospodarstva u ”MinistarBROJ
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stvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja”.

RADNA TIJELA
Donošene ovog Zakona poduprla
su i nadležna radna tijela - odbori za
Ustav, Poslovnik i politički sustav
te za zakonodavstvo. Nisu se usprotivili ni prijedlogu za skraćivanje
zakonodavnog postupka, a složili su
se i s time da novi Zakon stupi na
snagu danom objave u ”Narodnim
novinama”.

RASPRAVA
Nakon uvodničara javio se za
riječ Dražen Bošnjaković, predsjednik Odbora za zakonodavstvo.
Izvijestio je zastupnike o stavovima
toga i Odbora za Ustav, Poslovnik i
politički sustav, budući da su ta dva
radna tijela raspravljala o predloženom Zakonu na zajedničkoj sjednici. Potom su dobili riječ predstavnici
parlamentarnih klubova.

Zastupnici 6. saziva Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

A

G

Andrić, Ivo (HDZ)
Antičević Marinović, Ingrid (SDP)
Antunović, Željka (SDP)

Gabrić, mr. sc. Stipo (HSS)
Gajica, Ratko (SDSS; zastupnik srpske nacionalne
manjine)
Glavaš, Branimir (HDSSB)
Grbić, Ivo (HDZ)
Grčić, prof. dr. sc. Branko (SDP)
Grubišić, Boro (HDSSB)
Gulić, Krešimir (HDZ)

B
Bagarić, mr. sc. Ivan (HDZ)
Bauk, Arsen (SDP)
Bebić, Luka (HDZ)
Bernardić, Davor (SDP)
Beus Richembergh, Goran (HNS)
Bilić Vardić, Suzana (HDZ)
Bilonjić, Mato (HDZ)
Bodakoš, dr. sc. Dragutin (SDP)
Borzan, Biljana (SDP)
Bošnjak, Rade (HDZ)
Bošnjaković, Dražen (HDZ)
Brkarić, Marin (IDS)
Bukić, Perica (HDZ)

H
Habek, Mario (SDP)
Hanžek, Ivan (SDP)
Hebrang, prof. dr. sc. Andrija (HDZ)
Heffer, dr. sc. Goran (SDP)
Hlača, dr. sc. Bojan (HDZ)
Holy, dr. sc. Mirela (SDP)
Horvat, Zlatko (HNS)
Hrelja, Silvano (HSU)
Hursa, Danica (HNS)
Huška, Davor (HDZ)

C
Caparin, Karmela (HDZ)
Cappelli, Gari (HDZ)
Crljenko, Brankica (SDP)

I
Ivić, Tomislav (HDZ)
Ivković, Vladimir (HDZ)

Č

J

Čačija, Miroslav (HSS)
Čavlović Smiljanec, Nada (SDP)
Čehok, dr. sc. Ivan (HSLS)
Čuhnil, mr. sc. Zdenka (nezavisna; zastupnica češke i
slovačke nacionalne manjine)
Čuljak, Tomislav (HDZ)

Jarnjak, Ivan (HDZ)
Jelaš, Nadica (SDP)
Jerković, prof. dr. sc. Romana (SDP)
Josipović, prof. dr. sc. Ivo (nezavisni)
Jovanović, dr. sc. Željko (SDP)
Jurčić, prof. dr. sc. Ljubo (SDP)
Jurjević, mr. sc. Marin (SDP)

Ć
Ćosić, prof. dr. sc. Krešimir (HDZ)

K

D

Kajin, Damir (IDS)
Kalaš, Željana (HDZ)
Kelić, Zdravko (HSS)
Klarić, Nedjeljka (HDZ)
Klemenić, Boris (HSS)
Koračević, Zlatko (HNS)
Korušec, Antun (HSLS)
Kotromanović, Ante (SDP)
Kovačević, prof. dr. sc. Dragan (HDZ)
Kozlevac, Dino (SDP)
Kulušić, Ante (HDZ)
Kunst, Boris (HDZ)
Kurelić, mr. sc. Bruno (SDP)
Kutija, Branko (HDZ)

Denona, Luka (SDP)
Dorić, prof. dr. sc. Miljenko (HNS)
Dragovan, Igor (SDP)

Đ
Đakić, Josip (HDZ)
Đapić, Anto (HSP)
Đurđević, Šimo (HDZ)

F
Ferić-Vac, Mirjana (SDP)
Filipović, Krešo (HDZ)
Fiolić, Stjepan (HDZ)
Flego, prof. dr. sc. Gvozden Srećko (SDP)
Franić, dr. sc. Zdenko (SDP)
Friščić, Josip (HSS)

L
Leko, Josip (SDP)
Lesar, Dragutin (HNS)
BROJ
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Linić, Slavko (SDP)
Lucić, Franjo (HDZ)
Lučin, Šime (SDP)
Lugarić, Marija (SDP)
Lukačić, Ljubica (HDZ)

Roksandić, Ivanka (HDZ)
Ronko, Zdravko (SDP)
Rošin, Jerko (HDZ)
Rožić, Vedran (HDZ)

S

M
Majdenić, Nevenka (HDZ)
Mance, Anton (HDZ)
Maras, Gordan (SDP)
Marić, dr. sc. Goran (HDZ)
Marinović, Nevenka (HDZ)
Markovinović, Krunoslav (HDZ)
Matković, Boris (HDZ)
Matušić, Frano (HDZ)
Memedi, Nazif (nezavisni; zastupnik austrijske,
bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske,
rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske
nacionalne manjine)
Mihalić, Anđelko (HDZ)
Milanović, mr. sc. Zoran (SDP)
Miletić, Boris (IDS)
Milinković, Stjepan (HDZ)
Mimica, mr. sc. Neven (SDP)
Mlinarić, Petar (HDZ)
Mondekar, Daniel (SDP)
Mrsić, dr. sc. Mirando (SDP)
Mršić, Zvonimir (SDP)

N

Selem, prof. dr. sc. Petar (HDZ)
Sesvečan, Damir (HDZ)
Sobol, Gordana (SDP)
Stanimirović, Vojislav (SDSS; zastupnik srpske nacionalne manjine)
Stazić, Nenad (SDP)
Strikić, mr. sc. Nedjeljko (HDZ)

Š
Šantek, Ivan (HDZ)
Šeks, Vladimir (HDZ)
Šetić, dr. sc. Nevio (HDZ)
Šimac Bonačić, mr. sc. Tatjana (SDP)
Šimunović, Sonja (SDP)
Šišljagić, dr. sc. Vladimir (HDSSB)
Škoro, Miroslav (HDZ)
Škulić, Vesna (SDP)
Škvorc, Milivoj (HDZ)
Šoja, mr. sc. Deneš (SDP; zastupnik mađarske nacionalne manjine)
Šolić, Božica (HDZ)
Šprem, Boris (SDP)
Šuica, Dubravka (HDZ)

T

Nenadić, Živko (HDZ)

Tanković, dr. sc. Šemso (SDAH; zastupnik albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske
nacionalne manjine)
Tomljanović, Emil (HDZ)
Turić, dr. sc. Marko (HDZ)
Turk, Željko (HDZ)

O
Opačić, Milanka (SDP)
Ostojić, dr. sc. Rajko (SDP)
Ostojić, Ranko (SDP)

P
Pančić, Ivica (SDP)
Pejčinović Burić, mr. sc. Marija (HDZ)
Petir, Marijana (HSS)
Picula, Tonino (SDP)
Podnar, Vlatko (SDP)
Puljić, Zvonimir (HDZ)
Pupovac, dr. sc. Milorad (SDSS; zastupnik srpske
nacionalne manjine)
Pusić, dr. sc. Vesna (HNS)

R

V
Vidović, Davorko (SDP)
Vinković, Zoran (SDP)
Vranić, Biserka (SDP)
Vrbat, mr. sc. Tanja (SDP)
Vrdoljak, Tomislav (HDZ)
Vučić, Ivan (HDZ)
Vujić, dr. sc. Antun (SDP)
Vukić, Dragan (HDZ)

Z

Radin, dr. sc. Furio (nezavisni; zastupnik talijanske
nacionalne manjine)
Rebić, Niko (HDZ)
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Zgrebec, Dragica (SDP)
Zubović, Mario (HDZ)

SREDIŠNJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

15
Država će biti skuplja
Predlažući novu shemu organizacije državne uprave, HDZ je prvenstveno vodio brigu o svojim i personalnim potrebama koalicijskih partnera, a ne o općim interesima građana Republike Hrvatske, konstatirao je Josip Leko, govoreći u ime
Kluba zastupnika SDP-a. O tome kaže - najbolje svjedoči činjenica da,
unatoč velikom broju nezaposlenih i
socijalno ugroženih građana, Vlada
ne predlaže oformiti ministarstvo
rada i socijalne skrbi. Nije predvidjela ni posebno ministarstvo za sektor
uprave, iako je čak i Europska komisija upozorila na nezadovoljavajuće
stanje u pravosuđu i državnoj upravi. Reforma državne uprave je neizbježna, ali ona mora biti osmišljena,
upozorava zastupnik. Ovakvo reorganiziranje ad hoc i neprirodno cijepanje ministarstava samo poskupljuje usluge javnih službi. Zbog svega
navedenog ne možemo poduprijeti
donošenje ovakvog Zakona, zaključio je Leko.
Svaka reforma javne uprave bila
je za porezne obveznike sve skuplja,
pa neće biti izuzetak ni ova jednoipolmjesečna trgovina, dometnuo je
Damir Kajin, predstavnik Kluba
zastupnika IDS-a. Država će svakako biti skuplja, a vrijeme će pokazati hoće li biti učinkovitija, u što
sumnjam. Nažalost, bit ovog prijedloga je kako potrošiti, a ne stvoriti novac, i kako zadovoljiti apetite
pojedinih stranaka.
U nastavku je izrazio zadovoljstvo
što se uvodi Ministarstvo za regionalni razvoj, ali i žaljenje što se iz
toga ne naslućuje da će zemlja na
bilo koji način biti decentralizirana. Smatra da bi se Hrvatska daleko
brže razvijala da gradovi, općine i
županije imaju na raspolaganju više
novca, kao u razdoblju prije 1990.
Najveći je nedostatak ovog zakona
to što u njemu nema ni spomena o
potrebi demetropolizacije zemlje,
tvrdi zastupnik. Naime, Zagreb je
usisao Hrvatsku financijski, demo-

grafski i dr., a takva politika nije
perspektivna. Naša administracija
postaje glavni kočničar razvoja ove
zemlje, a odgovornost preuzimaju
na sebe oni koji su na čelu izvršne
vlasti. Stoga je najbitnije hoćemo
li predloženim rješenjima uspjeti
smanjiti vanjski dug i nezaposlenost, poboljšati standard te iskorijeniti korupciju, naglašava Kajin.
Kako reče, IDS se oduvijek zalagao
za osnivanje zasebnog Ministarstva
turizma, a nedostaje i ministarstvo
koje bi vodilo brigu o industrijalizaciji Hrvatske. Na kraju je izjavio da
neće podržati novu Vladu, ali da joj
želi svaki uspjeh u radu.

Dijele se fotelje, ali ne i
odgovornosti
Unatoč premijerovim najavama radikalnog smanjenja državnog
aparata, iz 2003. godine, Vlada je
naknadno svojim odlukama, odnosno uredbama osnovala 7 novih
agencija, 4 zavoda, 2 direkcije i 31
ured, ne računajući države urede u
županijama, podsjetio je Dragutin Lesar, glasnogovornik Kluba
zastupnika HNS-a (moglo bi se
dogoditi da ove promjene poluče
isti rezultat). Sada se ponovno predlaže povećanje broja ministarstava,
odnosno članova Vlade, jer svatko u vladajućoj koaliciji traži svoje
mjesto, što je legitimno. Sklapaju se
sporazumi, dijele zaduženja, često i
fotelje, ali, nažalost, ne i odgovornosti. U prilog tome spomenuo je upozorenje Europske komisije, kako je
Hrvatska u 2007. godini pokazala
bitne slabosti u povlačenju i korištenju sredstava predpristupnih fondova EU za projekte regionalnog
razvoja. Samim preslagivanjem
karata i promjenama nazivlja pojedinih ministarstava neće se postići
svrha ovog Zakona, tvrdi zastupnik.
Uostalom, mi već imamo Središnji
ured za razvojnu strategiju, koji bi
trebao dobiti veće ovlasti i odgovornosti. Očito još uvijek nismo naučili da sve ovisi o kvaliteti ljudi koji
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upravljaju tim projektima i sudjeluju
u implementaciji.
Svatko tko preuzima odgovornost za upravljanje državom ima si
pravo prilagoditi unutarnje ustrojstvo
Vlade, odnosno cjelokupne javne
uprava, kaže Ivan Čehok, predstavnik Kluba zastupnika HSLS-a
i HSU-a. To što ćemo imati nekoliko ministarstava više ili manje, neće
pridonijeti kvaliteti djelovanja Vlade,
ni bilo koje druge institucije. Činjenica je, međutim, da smo gotovo svi,
a poglavito gospoda iz oporbe, tvrdili da je Ministarstvo, mora, turizma
prometa i razvitka preglomazno, da
ga je teško voditi i da ga treba razdijeliti na dva ministarstva. Naš klub
podupire i osnivanje Ministarstva
regionalnog razvoja, budući da Središnji državni ured za razvojnu strategiju nema odgovarajuće ovlasti. To,
međutim, samo po sebi neće povećati
apsorpcijsku moć Hrvatske, ne bude
li novo Ministarstvo koordiniralo, pa i
povećalo kapacitete lokalnih administracija (to je uvjet da možemo sinergijski koristiti više sredstava EU).
Osnivanjem Ministarstva turizma na
neki način potvrđujemo i određeno
gospodarsko usmjerenje, a dobro je i
da je proširen djelokrug Ministarstva
poljoprivrede koje će se, među ostalim, baviti i ruralnim razvojem.
U nastavku je uslijedila pojedinačna
rasprava, u kojoj su sudjelovali: Nenad
Stazić (SDP), Dragica Zgrebec
(SDP), dr.sc. Branko Grčić (SDP),
Goran Beus Richembergh (HNS),
Marija Lugarić (SDP), Ingrid Antičević-Marinović (SDP), dr.sc. Zdenko Franić (SDP), dr.sc. Miljenko Dorić(HNS), Davorko Vidović
(SDP)i Zoran Vinković (SDP).
Nakon što je predsjednik Sabora, Luka Bebić, zaključio raspravu, prešlo se na glasovanje. Ishod
- većinom glasova nazočnih zastupnika (81 ”za”, 58 ”protiv” i 3
”suzdržana”) donesen je Zakon o
izmjenama i dopunama Zakona o
ustrojstvu i djelokrugu središnjih
tijela državne uprave.
M.Ko.

HRVATSKI SABOR

16
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Svjesni postignutog - idemo dalje
O ovoj točki dnevnog reda
Hrvatski sabor raspravljao je na
2. izvanrednoj sjednici 12. siječnja
2008. godine.
Najprije je predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić podsjetio na ustavni položaj i odgovornost Vlade Republike Hrvatske
te zamolio mandatara za sastav
Vlade Republike Hrvatske dr.sc.
Ivu Sanadera da se obrati zastupnicima.

NASTUPNI GOVOR
MANDATARA DR.SC. IVE
SANADERA
Čestitka svim izabranim
zastupnicima
Nastupni govor mandatara donosimo u cijelosti.
”Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane
gospođe i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora!
Prije svega želim kao dosadašnji predsjednik Vlade i mandatar
za sastav nove Vlade čestitati svim
izabranim zastupnicima u Hrvatski
sabor i zahvaliti hrvatskim biračima, hrvatskim građanima, što su
25. studenog 2007. godine donijeli još jednu odluku o tome kakav
će sastav Sabora i kakva će Vlada
voditi Hrvatsku u idućem mandatnom razdoblju.
Ovo je po drugi put da imam čast
i privilegiju predstaviti hrvatsku
Vladu i program hrvatske Vlade u
sazivu Hrvatskog sabora. Ta je čast
rijetka u zemljama srednje i istočne
Europe, u zemljama tranzicije pa to

tim više s ponosom danas iznosim
program i sastav, prijedlog za sastav
nove Vlade.
Iz poštovanja prema toj činjenici
i prema ovom Visokom domu pripremio sam govor koji ću pročitati
i u njemu sam pokušao staviti najvažnije misli odnosno ideje kojima
ćemo se mi kao parlamentarna većina rukovoditi u ovom mandatnom
razdoblju.
Kad sam prije četiri godine predstavljao prvu hrvatsku Vladu kojoj
sam bio na čelu, rekao sam da hrvatska javnost želi znati što donosi sutra,
jer živimo u zemlji koja je još tada
bila ispunjena raznim neizvjesnostima i jer živimo u svijetu koji budi
nadu mira, ali je još itekako nesiguran. To me i potiče, upravo ta rečenica, da se osvrnem na proteklo razdoblje. Možda će dvije riječi biti dovoljne za to - sigurnost i pouzdanost.
Potvrdilo se naime da hrvatski
čovjek prije svega hoće sigurnost
i pouzdanost. Sigurnost dakako u
zaštiti mira i cjelovitosti Hrvatske
kao onog najvažnijeg okvira za slobodan i dostojanstven život. Ne trebam naglašavati, taj smo okvir osigurali sjajnom pobjedom u Domovinskom ratu. I ta će sigurnost uskoro biti potpuno učvršćena ostvarenjem dvaju glavnih strateških ciljeva državne politike ulaskom u euroatlantske integracije.
Kad potpuno učvrstimo sidro u
Europskoj uniji i NATO-u Hrvatska
će u manje od dva desetljeća zaokružiti put od osamostaljenja i pobjede u nametnutom ratu, do potpune
i ravnopravne pripadnosti zajednici
slobodnog demokratskog svijeta.
Osvrćem se na taj prijeđeni put
s neskrivenim ponosom. Malo je,
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vrlo malo zemalja i naroda koji su
u suvremenoj povijesti ostvarili tako
visoke ciljeve u tako kratkom vremenu.
Na kraju taj put nam je donio slobodu, mir i prigodu da gradimo našu
zemlju na najbolji način. To je obveza i našeg naraštaja. To je prigoda
koja se ne propušta i to je razlog
ponosa i časti.

Sigurnost i pouzdanost
Istodobno, proteklo je razdoblje potvrdilo da Hrvatska, hrvatski
narod i hrvatski građani, tu vanjsku
sigurnost vide i kao pouzdanost na
unutarnjem planu, kao pouzdanost u
gospodarskom pogledu; da hrvatski
čovjek želi pouzdanu i predvidivu
državu i da želi s pouzdanjem gledati u javnu upravu, da želi pouzdanost u obrazovnom sustavu, u zaštiti
naše prirode, ukratko da želi pouzdano društvo koje će s pouzdanjem
gledati u budućnost. Društvo koje
će živjeti skladno u miru sa samim
sobom, bez nepotrebnih napetosti,
procjepa i podjela. Društvo koje će
poštivati svakog pripadnika, uključivati svakoga i svakome dati prigodu. Društvo u kojemu će snošljivost
i dijalog biti glavna vrlina i jamstvo
napretka. Društvo vladavine prava,
društvo jednakih šansi, društvo brige
za pojedinca i društvo u kojemu će
pojedinac pridonositi zajednici.
U proteklom razdoblju Vlada
je djelovala upravo u tom smjeru.
Danas je Hrvatska potpuno sigurna
zemlja i zemlja koja s pouzdanjem
ide dalje.
Na postignućima koja su već
postala dijelom naše svakodnevice
u idućem zakonodavnom razdoblju
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Hrvatskog sabora nova će Vlada
provoditi program koji danas predstavljam, program ubrzanog razvoja zemlje, program novog razvojnog
skoka, program za još bolju Hrvatsku.
Dame i gospodo!
Ulazimo u treće razdoblje oblikovanja hrvatske države. Razdoblje
rata i poraća za nama je. Razdoblje u
kojemu smo postavili temelje i proveli nužne reforme kako bismo osigurali da zemlja u svakom pogledu i
materijalno i duhovno izađe iz ratne
i poratne zone također je za nama
jer Hrvatska je već danas bolje mjesto za život negoli je to bila jučer i
negoli je to bila ikad od svog osamostaljenja, jer smo duboko odmakli u reformama, jer pregovaramo o
punopravnom članstvu u Europskoj
uniji, jer stojimo na pragu NATO-a i
jer je taj ukupni naš poredak dragocjeni primjer i poticaj našem jugoistočnom susjedstvu da ubrzano
nadoknadi propuštene godine i prevlada neizvjesnosti što je i u interesu
naše sigurnosti.
Hrvatska, dame i gospodo, dakle
stoji pred trećom etapom razvitka.
Domovinska sigurnost i hrvatska
suverenost sada se definitivno počinju iskazivati i oblikovati kroz nove
zadaće i nove ciljeve. Ne ostavljajući prošlost nikada po strani i uvijek
s najdubljim poštovanjem pamteći cijenu koju smo platili za slobodu, sada na tom dostojanstvu idemo
još dalje. Ne zanemarujući uspjehe u reformama koje smo proveli
i uvijek svjesni svojih postignuća i
sada idemo još dalje. To je temeljna
misao novog programa nove Vlade.
Ona polazi od prepoznavanja snažne želje hrvatskih građana da zemlja
i dalje napreduje, da svaki građanin
dobije još bolju šansu, da se napredak na međunarodnom planu osjeti
u svakom domu.
Istodobno, ona polazi od prepoznavanja dramatičnih i nemjerljivo
brzih promjena na svjetskoj sceni i
u globalno zahuktalom vibrirajućem
svijetu koji ne dopušta opuštanje i

gdje se svako zakašnjenje kažnjava
zaostajanjem.

Nema vremena za opuštanje
Ni Hrvatska nema vremena za
opuštanje jer bismo svaki gubitak
vremena, bez obzira na to potrošili
na veličanje naših pobjeda iz slavne prošlosti ili na političke prijepore
oko daljnjeg pravca razvoja zemlje,
i mi neizbježno platili zaostajanjem.
I upravo s obzirom na dostignuća
nedavne prošlosti i upravo s obzirom na napredak koji smo do sada
postigli mi naprosto nemamo pravo
stati.
Sve naše pobjede ostale bi u muzejima naših sjećanja, sav naš napredak u izgradnji moderne europske
hrvatske države i društva ostao bi tek
nedovršen rukopis. I stoga, ponovit
ću, naprosto nemamo pravo stati.
Zato govorimo o programu ubrzanog razvitka, o novoj razvojnom skoku. On je potreban i on
je neizbježan. On potvrđuje da
samo odgovorna državna politika
zna i može upravljati promjenama
i voditi zemlju. On potvrđuje da i
u ovom trenutku hrvatske državnosti znamo što je danas potrebno
učiniti.
Dame i gospodo, izbori su za
nama. Oni su pokazali i potvrdili što
hrvatski građani žele i što očekuju.
Prije svega, oni su potvrdili stabilnost demokracije u Hrvatskoj, ali i
želju naših građana da upravo slijedom one sigurnosti i pouzdanosti o
kojoj sam maloprije govorio, nastavimo voditi zemlju politikom odgovornosti i kontinuiteta.
Izbori su kao i u drugim zemljama
pokazali i kojih se slabosti i nedostataka još trebamo riješiti.
Program moje stranke, Hrvatske
demokratske zajednice, naišao je na
najbolji prijem kod birača. Danas,
na početku novog saziva Hrvatskoga sabora nema potrebe naglašavati
kako je taj program na cjelovit način
upravo obuhvatio one ideje i ciljeve
o kojima ovdje govorimo.
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Ono, međutim, što imam potrebe reći upravo pred novim sazivom
Sabora, jest činjenica da je upravo
taj program imao očigledno i najveći koalicijski potencijal jer se oko
ove politike novog razvojnog skoka
Hrvatske najlakše oblikovala koalicijska platforma Vlade koju ću predložiti.
Osim toga, dopustite da naglasim,
ne bez ponosa, kako je to istodobno
bio i program koji je mojoj stranci
i meni osobno omogućio još jedan
mandat, što je svojevrsni presedan u
zemljama koje provode tranzicijske
reforme i pregovaraju sa Europskom
unijom čime je uspjeh još veći.

Koalicijske platforme - dokaz
zrelosti
Uspjeh je, rekao bih, i mjera naše
zajedničke političke zrelosti i načina na koji smo nakon izbora krenuli u pripremu koalicijske platforme i
izradu programa Vlade koju predlažemo. Meni i mojoj stranci poznato je to već godinama, meni i mojoj
stranci politički ciljevi i interesi
Hrvatske uvijek su bili ispred pojedinačnih ambicija i partikularnih stranačkih interesa. Utoliko i sa ovog
mjesta želim zahvaliti predsjedniku
Hrvatske seljačke stranke gospodinu
Josipu Friščiću, predsjednici Hrvatske socijalno-liberalne stranke gospođi Đurđi Adlešić kao i njihovim
stranačkim vodstvima, na spremnosti da se s odgovornosti i s punom
ozbiljnošću usredotoče na programske osnove nove Vlade.
Osobito treba cijeniti činjenicu da
su naši koalicijski partneri prepoznali upravo spomenutu potrebu sa
novim razvojnim iskorakom Hrvatske i da su tu strategiju osvježili i
svojim idejama i svojim doprinosom.
Moja osobita zahvalnost ide predstavnicima nacionalnih manjina.
Njihova predanost i spremnost da
se priključe koalicijskoj platformi
upravo na ovim idejama i na politici koju sam vodio u proteklom man-

HRVATSKI SABOR

18
datu jasno i nedvojbeno potvrđuje
da je dosadašnja Vlada i u toj oblasti vodila ispravnu i za Hrvatsku i za
sve njezine građane korisnu politiku.
To je također jedna od mjera našeg
zajedničkog napretka, našeg stvarnog
oblikovanja Hrvatske kao moderne
europske demokratske zemlje u kojoj
će napredak i blagostanje biti osigurani slogom i zajedništvom, dijalogom i uvažavanjem svih.
S obzirom na zamašne ciljeve programa Vlade koju vam predstavljam
i s obzirom na izrazito zahtjevne
unutarnje i vanjske prilike u kojima
ćemo taj program provoditi, Vlada
će trebati snažnu potporu i razumijevanje Hrvatskoga sabora. Zadaće i
ciljevi pred kojima stojimo dovode i
ovaj Visoki dom na razinu odgovornosti kad je donosio povijesne odluke i kad se kroz Sabor potvrđivala
najvrjednija paradigma Hrvatske
države a to je bila paradigma zajedništva i jasne usmjerenosti.
Drugim riječima, nitko nema
pravo na odmak od odgovornosti.
Jer, biti u oporbi također znači brinuti o Hrvatskoj. Sve drugo bilo bi
neodgovorno i promašeno. Istina,
naše su razlike ponekad toliko duboke da se čini kao da ne živimo u istoj
zemlji, ali ne možemo i ne smijemo
to prihvatiti. Nema političkoga cilja,
stranačke platforme ili pojedinačnih
ambicija koje smiju biti iznad naše
potrebe za jedinstvom oko strateških ciljeva Hrvatske jer ako postoji
najdublja pouka naše vlastite povijesti to je ona o strašnoj cijeni naših
podjela.
U tom svjetlu želim posebno naglasiti da će Vlada djelovati na konstruktivnom okupljanju svih političkih snaga i stručnjaka spremnih
pridonositi razvitku zemlje i prevladavanju nepotrebnih i opterećujućih
podjela u hrvatskom društvu.

Zahtjevan program u složenim
okolnostima
Dame i gospodo, govorim o tome
i zato jer nas, reći ću to otvoreno,

čeka izazovno razdoblje u kojemu
ćemo naš neizbježno zahtjevan program provoditi u složenim okolnostima. Čeka nas, uz ostalo, potreba
da osiguramo provedbu ovog programa, osobito njegova gospodarskog dijela u uvjetima zaoštrenih
gospodarskih i financijskih prilika
na međunarodnoj sceni.
Svjetsko gospodarstvo u iznimno
je osjetljivoj etapi; dolazi do strukturalnih promjena u rasporedu moći
i odnosa najvećih gospodarskih sila:
cijene energenata, energetska sigurnost općenito postaju strateški prioriteti, Međunarodni monetarni odnosi također se mijenjaju.
Sve to utječe na nacionalna gospodarstva, a ubrzana globalizacija dodatno upozorava da je jedina
moguća strateška orijentacija, osobito za zemlje malog vlastitog tržišta,
ubrzano povećanje konkurentnosti
i integracije u šire zone slobodnih
tržišta i napose u Europsku uniju uz
snaženje naših odnosa s drugim najvažnijim svjetskim partnerima.
U takvim okolnostima bliska
povezanost i sinergija između naših
gospodarskih interesa i vanjskopolitičkih ciljeva postaje posve razvidna
i nezaobilazna. I Vlada će upravo na
toj platformi osigurati uzajamnost
našeg vanjskopolitičkog djelovanja
sa našim strateškim gospodarskim
ciljevima. U takvim okolnostima
također na važnosti još više dobiva potreba da ubrzamo pregovore
sa Europskom unijom. S naše strane
pregovaračkog stola Vlada će učiniti sve da u najkraćim rokovima pripremi preostala pregovaračka stajališta i jednako važno ispuni što više
potrebnih mjerila brzom provedbom unutarnjih reformi i pravodobnim usvajanjem potrebnih zakona u
Hrvatskom saboru.
Sabor i u tom pogledu u predstojećem razdoblju ostaje središnjim
mjestom naše usmjerenosti prema
Europskoj uniji i uvjeren sam da će i
dalje djelovanje Nacionalnog odbora za praćenje pristupnih pregovora
doprinositi ubrzanju naših kvalitetBROJ
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nih pregovora s unijom. Očekuje nas
već za koji mjesec naš novi korak
ka Atlantskom savezu. U uvjerenju da će Hrvatska u travnju ove
godine dobiti pozivnicu za punopravno članstvo u NATO-savezu,
želim naglasiti da će Vlada nastaviti potrebne reforme u obrambenom i
sigurnosnom sektoru i potrebne proračunske prilagodbe.
Uvjeren sam također da će rastuća potpora i razumijevanje javnosti - osobito kad se odmjeri u svjetlu sigurnosnih i političkih - prilika,
u svijetu a i u našem neposrednom
susjedstvu - biti pozitivna i poticajna za odluke na sastanku na vrhu
NATO-saveza u Bukureštu ali i za
daljnje odgovorno sudjelovanje
Hrvatske u podjeli odgovornosti za
globalnu sigurnost kroz Ujedinjene
narode, mirovne misije i kroz druge
aktivnosti usmjerene prema širenju
mira i demokracije u svijetu.

Sudjelovanje u Vijeću
sigurnosti od osobite je
važnosti
U tom svjetlu, dame i gospodo, od
osobite je važnosti naše sudjelovanje u radu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Naš ulazak u ”svjetsku vladu”, kako često zovu Vijeće
sigurnosti, nije samo jasna potvrda
da i svijet prepoznaje naše demokratske potencijale i doprinose procesima stabilizacije i učvršćenja mira,
već je jedna posve nova dimenzija
i posve nova mjera naše odgovornosti. Ona će se iskazivati u Vijeću
sigurnosti, ali će se morati odražavati u našem ukupnom međunarodnom
djelovanju.
U razdoblju koje predstoji, Vlada
će nastaviti posvećivati osobitu
pozornost i interes za trajno uređenje i doprinos političkoj stabilizaciji
jugoistoka Europe. I zato u svakom
slučaju podržavamo, onu već odavno poznatu i često puta od nas podržanu pa i u ovoj prigodi to činim,
politiku Europske unije, otvorenih
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vrata, za sve zemlje buduće članice
Europske unije s prostora jugoistoka
Europe.
U razdoblju koje predstoji Vlada
će nastaviti osobitu pozornost i interes posvećivati trajnom uređenju
ustavnih odnosa u Bosni i Hercegovini, radi jačanja Bosne i Hercegovine kao demokratske europske države triju ravnopravnih, konstitutivnih
i suverenih naroda.
Podupirat ćemo i pomagati napredak Bosne i Hercegovine, kao i svih
zemalja u našem susjedstvu, prema
Europskoj uniji i NATO-u jer držimo da je to najbolji okvir i integrativna sastavnica za sve te zemlje,
pogotovo (sad govorimo ovdje)
za Bosnu i Hercegovinu. Briga za
hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ostaje naša trajna obveza. Ne
samo Daytonska, nego moralna i
nacionalna.
Zalažemo se i zauzimamo se za
otvorenu i ravnopravnu političku i
gospodarsku suradnju u našem dijelu Europe. Bili smo i ostajemo među
najaktivnijim zagovornicima procesa suradnje u jugoistočnoj Europi
i novog ugovora o slobodnoj trgovini CEFTA. Ostajemo uvjereni da
je euroatlantski put najbolji za sve
zemlje ovog prostora i u tom pogledu pozdravljamo i podupiremo politiku proširenja Europske unije, kao
što sam malo prije kazao.
Svako zaostajanje ili odustajanje
od tog puta, svako kolebanje oko
strateškog pravca i usmjerenja jugoistočne Europe prema Europskoj
uniji i NATO-u naprosto ne bi bilo
u duhu povijesnih kretanja u novoj
nepodijeljenoj Europi koju želimo
graditi.
Potvrdili smo takvu svoju politiku
i tijekom našeg predsjedanja procesom suradnje u jugoistočnoj Europi
i ”summitom” u Zagrebu u prisutnosti vodećih državnika i dužnosnika Europske unije i drugih. Potvrdit
ćemo to i vođenjem novoosnovanog Vijeća za regionalnu suradnju.
Potvrdit ćemo takvu svoju politiku
i spremnošću da u konstruktivnom

duhu, na ravnopravnim osnovama, u
skladu s najboljom europskom praksom, riješimo i preostala naslijeđena pitanja sa susjedima uključujući
i ona koja dijelimo sa Slovenijom
u skladu s već utvrđenim postupkom obraćanja trećoj strani. Konačno, potvrdit ćemo to i takvim vođenjem naših ukupnih vanjskopolitičkih aktivnosti, koje će se s približavanjem našeg članstva u Europskoj
uniji kada ćemo sudjelovati u oblikovanju i dijeliti zajedničku vanjsku
sigurnosnu politiku Unije pokazivati
i potvrđivati našu odgovornost i vjerodostojnost u provedbi svojih nacionalnih interesa, ali na europskim
vrijednostima i unutar zajedničkog
europskog doma.
Dame i gospodo, program Vlade
i Vlada koju vam predlažem polaze
od temeljne ideje da Hrvatska treba
i može iskoračiti u novu višu razvojnu etapu i da možemo ostvariti novi
razvojni skok.

Glavni cilj stabilan gospodarski
razvoj
U tom pogledu glavni ciljevi
Vlade bit će osiguranje stabilnog
gospodarskog razvoja uz stalan rast
bruto domaćega proizvoda i očuvanje makroekonomske stabilnosti.
Nastavit ćemo razvijati društvo utemeljeno na znanju i razraditi mjere
za još snažnije djelovanje gospodarstva znanja radi uključivanja mladih
i obrazovanih ljudi u poduzetništvo,
radi jačanja ukupne konkurentnosti našeg gospodarstva te smanjenja stope nezaposlenosti, uz ostalo i
kroz daljnje razvijanje malog i srednjeg poduzetništva.
Vlada će posebnu pozornost
posvetiti ravnomjernom razvitku
svih hrvatskih krajeva, svjesna da je
uravnoteženost razvoja pretpostavka
stabilnosti države i ravnopravnosti
svih građana.
Nastavak izgradnje velikih infrastrukturnih projekata ostaje prioritet i ove Vlade, uz osobit naglasak
na sinergiju prometne povezanosti s
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našom cjelovitom jadranskom politikom. To će dodatno biti poticaj i
za hrvatsku poljoprivredu, kojoj će
Vlada posvetiti posebnu pozornost
kao tradicionalnoj hrvatskoj proizvodnoj grani koja ulazi u razdoblje potrebnih promjena radi jačanja
učinkovitosti i konkurentnosti.
Sustavna strateška orijentacija i
poticaj turizmu također je u vrhu
prioriteta ovog programa kao i skrb
za zaštitu okoliša i uvođenje reda u
prostor.
Uz to, Vlada polazi od programskog cilja da treba dovršiti ukupan
proces tranzicije u Hrvatskoj.
Novi razvojni skok moguć je tek
na podlozi riješenih tranzicijskih
zadaća. To prije svega znači dovršetak svih potrebnih reformi od - pravosuđa i javne uprave do zdravstva i
dovršetka privatizacije.
Vlada će uz to u prvih mjesec dana
uputiti Hrvatskom saboru prijedlog
dodatnih dopuna Zakona o ustrojstvu i djelovanju središnjih tijela
državne uprave koji će se odnositi na važna područja poput javnih
nabava, statistike ili, primjerice,
roba. Te dorade pripremamo slijedom iskustava i potreba u procesu
pristupanja Europskoj uniji odnosno
usklađivanja s pravnom stečevinom
Europske unije i dobrom praksom u
državama članicama.
Uz to, glavnina naših reformskih
zahvata i priprema novih zakonskih
rješenja bit će usmjerena upravo na
ona područja koja obuhvaćaju pregovaračka mjerila kako bismo postigli dvostruki učinak: ubrzali potrebne reforme i istodobno ubrzali pregovore o članstvu u EU.
Vlada će nastaviti podupirati i
poticati socijalno partnerstvo. Ono
s jedne strane treba osigurati pravednost i socijalnu uključenost, ali
s druge strane i zajedničku odgovornost za ubrzani razvitak zemlje.
Ostajemo okrenuti solidarnosti i
privrženi tom načelu, osobito kada
se promjene i cjenovni poremećaji
na svjetskom tržištu u mnogim granama prelijevaju i na naše tržište.
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Ali dugoročni odgovor vidimo jedino u porastu proizvodnje, potpori
poduzetništvu i jačanju tržišne konkurentnosti našega gospodarstva,
nikako ne samo u prosvjedima i stalnim visokim očekivanjima isključivo kroz zahvate u proračun.
Vlada koju vam predstavljam svjesna je nužnosti provedbe upravo ovog
programa, upravo u ovom razdoblju.
Ponovit ću još jednom - mi naprosto
nemamo vremena za stajanje u mjestu. Zato je ovo Vlada ljudi koji su
se već potvrdili i dokazali u prethodnom mandatu i koji su spremni dovršiti započeto, ali i Vlada ljudi odlučnih da dodaju svoju novu energiju.
Ulazimo u razdoblje kada će
Hrvatska upravo u mandatu ove
Vlade koju predlažem, ostvariti
svoje najvažnije strateške ciljeve.
To će biti mjera odgovornosti našeg
rada. To je toliko jedinstvena i časna
zadaća da ni malo ne dvojim, u pregnuće svih članova Vlade i potporu
ovog Visokog doma u njenom budućem djelovanju.
Dame i gospodo, uputio sam predsjedniku Sabora pismo sa zahtjevom
za glasovanje o povjerenju Vladi
Republike Hrvatske na temelju članka 97. alineje 3. Ustava Republike
Hrvatske.
Predsjednik Republike povjerio
mi je mandat za sastav nove Vlade.

Sastav Vlade
Na temelju članka 109. stavka 1.
Ustava Republike Hrvatske predlažem sljedeće članove Vlade Republike Hrvatske:
- dr.sc.Ivo Sanader za predsjednika
Vlade,
- Jadranka Kosor za potpredsjednicu Vlade i ministricu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,
- Damir Polančec za potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske
i ministra gospodarstva, rada i
poduzetništva,
- Đurđu Adlešić za potpredsjednicu
Vlade Republike Hrvatske,

- prof.dr. Slobodana Uzelca za potpredsjednika Vlade,
- Gordana Jandrokovića za ministra
vanjskih poslova i europskih integracija,
- Ivana Šukera za ministra financija,
- Branka Vukelića za ministra obrane,
- Berislava Rončevića za ministra
unutarnjih poslova,
- Anu Lovrin za ministricu pravosuđa,
- Božidara Kalmetu za ministra
mora, prometa i infrastrukture,
- magistra Božidara Pankretića za
ministra poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja,
- Marinu Matulović-Dropulić za
ministricu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
- magistra Darka Milinovića, doktora medicine za ministra zdravstva i socijalne skrbi,
- prof.dr. Dragana Primorca za ministra znanosti, obrazovanja i športa,
- magistra Božu Biškupića za ministra kulture,
- Petra Čobankovića za ministra
regionalnog razvoja, šumarstva i
vodnog gospodarstva, i
- Damira Bajsa za ministra turizma.
U skladu sa člankom 109. stavkom 2. Ustava Republike Hrvatske i
člankom 107. stavkom 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora tražim glasovanje o povjerenju Vladi Republike
Hrvatske u predloženom sastavu te
predlažem Hrvatskom saboru da joj
iskaže povjerenje.
Ujedno temeljem članka 109.
stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 107. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora dostavljam
program Vlade za mandat 2008. do
2011. godine i životopise predloženih članova Vlade, rekao je na kraju
dr. Sanader, zahvalivši na pozornosti
i zatraživši povjerenje toj Vladi.

Lista dobrih želja
Nakon izlaganja mandatara prvi je
riječ dobio Zoran Milanović u ime
Kluba zastupnika SDP-a. Govorio
je najprije o tome kako je uvjeren
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da hrvatsku ljevicu i desnicu spaja
ljubav prema Hrvatskoj, ali i društvo koje nije harmonično te o tome
što je to hrvatski san - Hrvatska prije
svega, da se radi, stvara, živi slobodno. Osvrnuo se, među ostalim,
na važnost temelja jedne zajednice,
govorio o razlici između zajednice i gomile istaknuvši da će Hrvatska biti jaka država, zajednica, onog
trena kad bude imala institucije
kakve imaju članice Europske unije.
Pozvao se na stavove i preporuke iz
Europske unije za početak pregovora Hrvatske na području pravosuđa i
ljudskih prava, rekavši da one kažu
da je Hrvatska nakon četiri godine
mandata Vlade (u ključnim segmentima bit će ista) još uvijek nedorasla
da počne pregovore.
Što se tiče programa Vlade, to je
lista dobrih želja, a neki članovi
Vlade ne bi prošli kušnju i test ljudske, zakonske vjerodostojnosti već
u najbližem susjedstvu, u Sloveniji, Austriji. Morali bi odgovarati i za
to kako žive, kakvu imovinu imaju i
kako su je stakli, rekao je. Govorio
je i o dosadašnjem radu i rezultatima
Vlade, otvorio je pitanje referenduma o ulasku Hrvatske u NATO te,
među ostalim, istaknuo da je većina ljudi na izborima 25. studenoga 2007. glasala da ova Vlada i
sadašnji mandatar više ne vode ovu
zemlju. Većina ljudi glasovala je za
lijevi centar. Ta činjenica nama daje
pravo i obvezu da u ovoj zemlji provodimo viziju tih ljudi i da budemo
strog kritičar ove Vlade, zaključio
je, među ostalim.
Na ovo izlaganje više zastupnika HDZ-a javilo se zbog ispravaka netočnih navoda što je potaknulo pak javljanja zastupnika SDP-a
zbog povrede Poslovnika.
Reagirao je i dr. Ivo Sanader.
Izbore 25. studenoga dobio je HDZ
voljom hrvatskih građana, hrvatski
birači su odlučili da je HDZ najjača
politička snaga ove zemlje i dali su
nam potporu i na temelju rada u proteklom mandata. Birači su vrhovna
instanca demokracije, a Vi je vašom
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interpretacijom nećete promijeniti.
Nije pobijedila lijeva opcija, čak kad
biste računali glasove na koje nemate pravo računati jer niste išli u predizbornu koaliciju, rekao je, među
ostalim.
Ispravak netočnog navoda dao je
Zoran Milanović (SDP).
Damir Kajin izvijestio je da
Klub zastupnika IDS-a neće glasovati za ovu Vladu jer za to nema
mandat birača. Ali volio bi da ova
Vlada bude uspješna jer od njenog
uspjeha ovisi i kako će živjeti hrvatski građani. Za način na koji se ova
Vlada ”porađala” drži da nije korektan, u pregovorima se zaboravilo na
suštinske probleme, troškove života,
smanjenje PDV-a na hranu i drugo.
Središnje teme bile su zabrana rada
nedjeljom, zabrana pušenja itd., no
pitanje je može li se tim temama
vući ovu zemlju. Nitko nije govorio
kako nešto stvoriti već samo kako
nešto potrošiti naveo je, među ostalim. Više se ne može na neki način
automatizmom ”dolaziti” u državni
proračun a pogotovo ne bi smjelo
ići jedno permanentno kažnjavanje
nekih prostora, naglasio je govoreći o Istri. U vezi s tim je dodao da
”ništa ne tražimo, osim da se manje
uzima,” da se Hrvatska decentralizira i da svatko počne u većoj mjeri
upravljati sa svojim. Takvu vlast bi
uvijek podržao, rekao je, među ostalim, istaknuvši da je najbolja socijalna politika politika pune zaposlenosti.
Na ovo izlaganje bilo je više ispravaka netočnih navoda.

Ciljevi programa
Koalicijski sporazum pretočen
u temeljni dokument djelovanja
Vlade strateški je i opći dokument
- program, ali ipak ostavlja dovoljno mogućnosti za njezino operativno djelovanje, ustvrdio je dr. sc.
Ivan Čehok (HSLS) u ime Kluba
zastupnika HSLS-HSU-a. Onima
koji misle da je program Vlade
samo popis dobrih želja poručio je

da dokument obuhvaća niz egzistencijalnih pitanja za hrvatske građane.
Posebno je izdvojio najavu povećanja (od 10 do 15%) izdvajanja za
obrazovanje, znanost i tehnologiju jer, kaže, sve gospodarske, energetske i poljoprivredne mjere neće
donijeti ništa ako se ne uloži u obrazovanje. Dosad se previše ulagalo u
brodogradnju, dok zaposleni u tekstilnoj, kožarskoj i drvnoj industriji
od poticaja ništa nisu vidjeli. Stoga
pozdravlja najavljeno ulaganju u
navedene industrijske djelatnosti, uz
sektorsko povezivanje gospodarstva
i obrazovanja i veća ulaganja u istraživačke programe. Klub će podržati ovu Vladu, zaključio je Čehok, te
izrazio zadovoljstvo mjestom koje
će u Vladi imati čelnica HSLS-a.
Istupajući u ime Kluba zastupnika HNS-a dr. sc. Vesna Pusić
zamjerila je što je program Vlade
došao pet minuta prije rasprave u
Saboru iako se radi o jednom od
najvažnijih operativnih dokumenata o kojem raspravljaju zastupnici.
Ciljevi Programa vrlo su općeniti i
nema neke jasne vizije novog iskoraka Hrvatske, odnosno gdje će to
Hrvatska drugačije funkcionirati i
biti uspješnija, osim što će se završiti poslovi započete prije osam godina prema EU i nešto kasnije prema
NATO-u. Jedini konkretni cilj je
najavljeni rast BDP-a od 7% godišnje što i nije, kaže, previše ambiciozna stopa rasta, napose anketna
stopa nezaposlenosti istog postotka.
Osvrnula se zatim na neka područja iz programa o kojima se najviše
raspravljalo u javnosti i gdje se očekivalo najviše novih ideja. Tako se
o Hrvatskom fondu za privatizaciju govori zabašureno i nejasno, nisu
vidljivi kriterije na temelju kojih će
se klasificirati državna imovina, ne
spominje se da će se decentralizirati izvorni prihodi jedinica lokalne
i regionalne samouprave. Jednako
tako ništa se ne govori o rješavanju pitanja izbornog zakona, pravu
dvostrukog glasa manjina, glasanju
dijaspore, a vrlo malo o obrazovaBROJ
478

IHS

1. II. 2008.

nju kao temeljnoj strategiji razvoja
Hrvatske. Klub neće podržati novu
Vladu niti njezin program jer smatra
da on nije u skladu s onim o čemu
se predizborno govorilo niti s prioritetima koje Hrvatska treba slijediti,
zaključila je Pusić.
Dr. sc. Milorad Pupovac govorio
je kako Klub zastupnika SDSS-a,
odnosno ta stranka razumije svoje
sudjelovanje i podršku budućoj
Vladi, napose svoju ulogu u Hrvatskom saboru. Osvjedočili smo se da
je politika umijeće mogućeg, pa tako
ono što je do jučer izgledalo gotovo nemoguće glede međuetničkih
odnosa i ostvarivanja prava povratka postaje moguće. Pupovac ne želi
na tome stati i s tim u vezi najavio
je tri principa kojim će se rukovoditi
ova stranka u Saboru i Vladi, a prvi
je solidarnost unutar Hrvatske kao
države jer je očito da je sada nema
dovoljno. Drugi se princip odnosi na
socijalnu osjetljivost za ljude koji u
brzoj, nekontroliranoj, a ponekad i
divljoj tranziciji nisu imali šanse za
uspjeh. Stranka će se također rukovoditi principom građanske međuljudske i međuetničke tolerancije. Za
područja od posebne državne skrbi i
one ljude koji su se tamo vratili, ili
će se htjeti još tamo vraćati i živjeti, država mora razviti posebne programe i politiku koji više neće biti
samo socijalni, nego ujedno razvojni i dovoljno kvalitetno socijalno
osjetljivi. U visokom fokusu interesa Vlade mora biti politika zapošljavanja i prava radnika, a nužno je osigurati i reformu pravosuđa i izbornog zakonodavstva, napose obrazovnog sustava.

Dobra suradnja sa
predstavnicima manjina
U ponovnom istupu dr. sc. Ivo
Sanader je rekao kako je u proteklom mandatu Vlada jako dobro
surađivala sa SDSS-om i predstavnicima srpske nacionalne manjine,
ali i sa predstavnicima svih manjina,
a tako će nastaviti i u ovom manda-
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tu na dobrobit svih građana Hrvatske. Zahvalio je SDSS-u kao koalicijskom partneru na potpori koju
je iskazao u nastojanju da i Hrvati u Srbiji dobiju pravo glasa kao
manjinska zajednica tako što će istaknuti svoje kandidate, a napose da
uđu u Skupštinu Srbije. Također je
zahvalio na potpori u naporima koje
će predstavnici ostalih nacionalnih
manjina pružiti Vladi u nastojanjima
glede prava hrvatske manjine - primjerice u Italiji, Češkoj i Sloveniji.
Dr.sc. Furio Radin rekao je da
Klub zastupnika nacionalnih
manjina cijeni usmjerenost Vlade
da štiti i razvija prava manjinskih
zajednica u Hrvatskoj, te da ona nije
razvidna samo iz riječi mandatara
Vlade niti iz protekle četverogodišnje suradnje, nego i iz činjenice da
je potpisan koalicijski sporazum i sa
zastupnicima nacionalnih manjina
prvi put u povijesti Hrvatske sastavni dio programa Vlade. Pregovori
koji su doveli do tog rezultata bili
su ravnopravni, unatoč činjenici da
je uvijek odnos u mandatima stranka potpisnica u očitom nerazmjeru.
Naglašava kako koalicijski pregovori nikada nisu sličili na političku trgovinu - a kako bi i mogli kada se radi
o ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina? Klub od ove Vlade
očekuje da uvede Hrvatsku u EU, ali
bi, kaže, bili sretni da je u predloženom programu Vlade više spomenuto područje ljudskih prava (možda i
kao zasebno poglavlje), decentralizacija političke moći i regionalizacija Hrvatske. Klub zastupnika nacionalnih manjina poduprijet će ovu
Vladu, zaključio je Radin.
U ime Kluba zastupnika HSS-a
Marijana Petir je navela programe
zbog kojih je ova stranka dio koalicijske vlasti i podržava program
Vlade. Temeljni program HSS-a je
preporod i opstanak hrvatskoga sela

i stvaranje pretpostavki za jedan drugačiji pristup razvoju ruralnog prostora. Ključni problem u hrvatskoj
poljoprivredi je propadanje hrvatskoga sela (180 sela ostalo je prazno,
a više od 2000 sela ima manje od
100 stanovnika). Stranka nudi jedan
potpuno drugačiji koncept raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
(razvijati poljoprivrednu proizvodnju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava). Isto tako trebalo bi na
temelju jednog novootvorenog radnog mjesta u poljoprivredi otvoriti
dodatno dva radna mjesta, autohtone seoske proizvode pretvoriti u naš
brend, a umjesto uvezene hrane da
se u našem turizmu prodaje hrvatski seljački proizvod te vrati isplata
poticaja svim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.
O stavovima Kluba zastupnika
HDZ-a govorio je dr. sc. Andrija Hebrang. Kroz Program Vlade
neprestano se provlači nit financijske njegove komponente pa se mogu
vidjeti točna predviđanja proračunskih rashoda najvažnijih rashodovnih poglavlja. U poglavlju o makroekonomskoj politici Program jasno
ističe nekoliko najvažnijih čimbenika daljnjeg prosperiteta države kroz
razvoj njezinog gospodarstva (politika uravnoteženja državnog proračuna, čvršća unutarnja kontrola u
ministarstvima glede trošenja državnog novca, uvođenje poreznog broja
kao najvažnijeg lijeka u suzbijanju
korupcije itd.). Ostali dijelovi Vladina programa samo su u gospodarskom i razvojnom smislu nastavak
onoga što je Vlada dobro činila u
proteklom četverogodišnjem mandatu. Ako se Program Vlade ispuni, a Klub vjeruje da će tako biti,
onda se može reći: u dosadašnjem
mandatu Vlada premijera Sanadera
učinila je Hrvatsku najpoželjnijom
zemljom za život u regiji, a nakon
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ovog mandata i ispunjena zacrtanog
programa Hrvatska će biti najpoželjnija odrednica u Europi, zaključio je
Hebrang.
Nakon izvjestitelja klubova
zastupnika vođena je pojedinačna
rasprava u kojoj je sudjelovalo tridesetak zastupnika: Ingrid Antičević-Marinović (SDP); Dragica
Zgrebec (SDP); Milanka Opačić (SDP); mr.sc. Marin Jurjević (SDP); dr.sc. Ivo Josipović (neovisni); Zvonimir Mršić
(SDP); Ivica Pančić (SDP);
Vesna Škulić (SDP); Gordana
Sobol (SDP); Ante Kotromanović (SDP); mr.sc. Neven Mimica (SDP); dr.sc. Mirando Mrsić
(SDP); dr.sc. Željko Jovanović
(SDP); Ivan Hanžek (SDP); dr.sc.
Antun Vujić (SDP); dr.sc. Ranko
Ostojić (SDP); Gvozden Srećko Flego (SDP), Gordan Maras
(SDP), Josip Leko (SDP), Davorko Vidović (SDP), Arsen Bauk
(SDP), dr.sc. Mirela Holy (SDP),
Dragutin Lesar (HNS), Goran
Beus Richembergh (HNS), Danica Hursa (HNS), dr.sc. Miljenko
Dorić (HNS), Boris Miletić (IDS),
Marin Brkarić (IDS), dr.sc.
Zdenko Franić (SDP), Slavko
Linić (SDP) i Željka Antunović
(SDP). Ovime je završena pojedinačna rasprava.
U ime Kluba zastupnika SDP-a
Zoran Milanović (SDP), ustvrdio
je da Klub ne može podržati Vladu
iz institucionalnih i kadrovskih
razloga.
Zastupnici su 12. siječnja 2008.
sa 82 glasa ”za” i 62 ”protiv”
iskazali povjerenje predsjedniku
Vlade dr. Ivi Sanaderu, članovima
Vlade, potpredsjednicima i ministrima. Nakon iskazanog povjerenja uslijedilo je davanje svečane
prisege.
Đ.K;J.Š;V.Ž;M.Ko;A.F;S.Š;I.Č.
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IZVIJEŠĆA MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA

PRIJEDLOG ODLUKE O
POČETKU MIROVANJA
ZASTUPNIČKOG MANDATA
ZASTUPNIKA BOŽIDARA
PANKRETIĆA I POČETKU
OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE
DUŽNOSTI ZAMJENIKA
ZASTUPNIKA BORISA
KLEMENIĆA.
• Damir Sesvečan, predsjednik
Mandatno-imunitetnog povjerenstva predložio je donošenje Odluke:
o početku mirovanja zastupničkog
mandata zastupnika Božidara Pankretića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Borisa Klemenića.
Zastupnici su 12. siječnja 2008.
jednoglasno, sa 130 glasova ”za”,
donijeli predloženu Odluku.

PRIJEDLOG ODLUKE
O ZAHTJEVU ZA
DAVANJE ODOBRENJA ZA
PRITVARANJE I DALJNJE
VOĐENJE (POKRETANJE)
KAZNENOG POSTUPKA

PROTIV ZASTUPNIKA U
HRVATSKOM SABORU
BARNIMIRA GLAVAŠA
• Damir Sesvečan, predsjednik Mandatno-imunitetnog
povjerenstva predložio je Hrvatskom saboru da za vrijeme trajanja zastupničkog mandata, uskrati odobrenje za pritvaranje zastupnika Barnimira Galvaša u vođenju kaznenog postupka za kazneno djelo iz članka 120. Osnovnog krivičnog zakona Republike
Hrvatske, po zahtjevu Županijskog državnog odvjetništva, a
dade odobrenje za daljnje vođenje
(pokretanje) kaznenog postupka protiv zastupnika Barnimira
Glavaša po zahtjevu Županijskog
državnog odvjetništva u Zagrebu
zbog vođenja kaznenog postupka za kazneno djelo iz članka
120. Osnovnog krivičnog zakona
Republike Hrvatske.
U ime Kluba zastupnika IDS-a
Damir Kajin (IDS) rekao je da je
IDS za skidanje imuniteta zastupniku Glavašu. Dodao je da Hrvatski
sabor i hrvatsko pravosuđe ne smije
potpasti pod bilo kakve ucjena, pa
tako ni ucjene štrajkom glađu.

U ime Kluba zastupnika SDP-a
Ivo Josipović (neovisni) kazao je:
”Klub zastupnika SDP-a podržat
će prijedlog Mandatno-imunitetnog povjerenstva u pogledu vođenja
postupka, ali nažalost, kao suprotan Ustavu pa i ideji imuniteta kao
takvoga, ne možemo podržati prijedlog u pogledu pritvaranja”.
U ime Kluba zastupnika HNS-a
govorila je Vesna Pusić (HNS).
Kazala je kako će Klub zastupnika
HNS-a podržati prvi dio prijedloga
Mandatno-imunitetnog povjerenstva, ali neće podržati drugi dio prijedloga koji se odnosi na prejudiciranje odluke suda vezano uz mogućnost pritvaranja Branimira Glavaša,
budući da je to odluka koju treba
prepustiti sudu.
U pojedinačnoj raspravi govorio
je Ante Đapić (SDP).
Zastupnici su 12.1.2008. godine
sa 132 glasova ”za” i 1 ”suzdržanim” donijeli predloženu Odluku
o odobrenju za daljnje vođenje
(pokretanje)kaznenog postupka,
a uskratiLi odobrenje za pritvaranje zastupnika Branimira Glavaša (81 ”za”; 49 ”Suzdržanih”; 3
”protiv”).
I.Č.

IZBORI, IMENOVANJA-RAZRJEŠENJA

U ime Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove, prijedlog je iznijela njegova predsjednica Nevenka Majdenić. Odbor je
predložio da Sabor izabere Maria
Zubovića za predsjednika Odbora
za vanjsku politiku, za potpredsjed-

nika Tonina Piculu, a za članove:
Franu Matušića, Jerka Rošina,
mr. sc. Mariju Pejčinović-Burić,
Željanu Kalaš, dr.sc. Krešimira Ćosića, dr.sc. Milorada Pupovaca, dr.sc. Vesnu Pusić, Mirjanu Ferić-Vac, Romanu Jerković,
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mr.sc. Marina Jurjević i dr.sc.
Zdenka Franića.
Zastupnici su 12.1.2008. jednoglasno (132 glasa ”za”) prihvatili
predloženu Odluku.
I.Č.
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Protokolarne aktivnosti
Predsjednika Hrvatskoga sabora
SUSRETI S VELEPOSLANICIMA
Predsjednik Sabora primio brazilskog
veleposlanika Valladaa
(Zagreb, 24. siječnja 2008.) Predsjednik Hrvatskog
sabora Luka Bebić primio je u nastupni posjet veleposlanika Savezne Republike Brazil Harolda Valladaa, s kojim
je razgovarao poglavito o mogućnostima jačanja parlamentarne i gospodarske suradnje dviju država.

Predsjednik Sabora primio brazilskog veleposlanika Valladaa

Sa zadovoljstvom je zaključeno da postoji obostran
interes za tješnju suradnju na različitim područjima, a kao
jedan od važnijih razloga predsjednik Bebić je istaknuo
činjenicu da u Brazilu živi, prema hrvatskim podacima,
više od 20 000 Hrvata i njihovih potomaka, prije svega
u državi Sao Paulo. Time bi se osnažile veze brazilskih
Hrvata s domovinom, rekao je, te brazilskom veleposla-

niku potvrdio mogućnost da se i u 6. sazivu Hrvatskog
sabora osnuje Hrvatsko-brazilska skupina prijateljstva.
Važna tema razgovora bila je i gospodarska suradnja
Hrvatske i Brazila, za koju je ocijenjeno da se razvija
u uzlaznom smjeru. Veleposlanik Valladao je predsjednika Bebića informirao o planiranom posjetu brazilskih
gospodarstvenika Hrvatskoj, koji se očekuje krajem prve
polovice ove godine, a koji će biti odlična prilika za
susrete i konkretne dogovore s
hrvatskim gospodarstvenicima.
Predsjednik Sabora je istaknuo kako je Hrvatska jedinstvena u Europi po tome što ima tri
geografske karakteristike: kao
mediteranska, srednjoeuropska i podunavska zemlja, čime
se gospodarstvu otvaraju brojne mogućnosti, osobito kumunikacijske. Za riječku luku već
postoji interes u Brazilu, a predsjednik Bebić je podsjetio da se
izgradnjom željezničke pruge
Zagreb - Rijeka očekuje jačanje te pozicije. Upozorio je i na
važnost autoceste koja će povezivati Baltičko more s Jadranom, odnosno s lukom Ploče.
Predsjednik Bebić je na kraju
rekao kako će Hrvatski sabor
dati svoj doprinos da se hrvatsko-brazilski odnosi nastave
razvijati u što boljem smjeru.

Predsjednik Sabora sastao se s veleposlanikom
SAD-a Bradtkeom
(Zagreb, 28. siječnja 2008.) Predsjednik Hrvatskog
sabora Luka Bebić primio je u radni posjet veleposlanika
Sjedinjenih Američkih Država Roberta Bradtkea u vezi s
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posjetom Izaslanstva Zastupničkog doma SAD-a pri Parlamentarnoj skupštini NATO-a Hrvatskom saboru. Posjet
Izaslanstva, na čelu s kongresmenom Johnom Tannerom,
planira se za veljaču ove godine.

Predsjednik Sabora Luka Bebić s veleposlanikom SAD-a Bradtkeom

Obostrano je izraženo zadovoljstvo tim posjetom američkog izaslanstva, posebno ima li se u vidu da Republika
Hrvatska na predstojećem summitu NATO-a, koji će se
održati u Bukureštu u travnju ove godine, očekuje pozivnicu za pristup u punopravno članstvo ove asocijacije.
Predsjednik Sabora i američki veleposlanik suglasili su
se da taj posjet odražava već dosegnutu visoku razinu
bilateralnih hrvatsko-američkih odnosa.
Veleposlanik Bradtke je istaknuo da će to značiti daljnje poboljšanje američko-hrvatskih odnosa jer SAD
i Hrvatska time neće više biti samo partneri, nego će
postati i saveznici. Veleposlanik je pohvalio i suradnju
dviju država u okviru Vijeća sigurnosti UN-a na području jugoistočne Europe. Predsjednik Sabora je rekao da
će se do summita NATO-a nastaviti suradnja s Makedonijom i Albanijom u okviru Američko-jadranske povelje
te je ukazao na potrebu proširenja suradnje sa zemljama
i izvan Povelje, čime bi se osigurala trajna stabilnost u
cijeloj regiji.
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Protokolarne aktivnosti
saborskih dužnosnika
Milorad Pupovac primio državnu tajnicu u
Ministarstvu vanjskih poslova Kraljevine
Norveške Elisabeth Walaas

Elizabeth Walaas rekla je kako Norveška pomno prati
razvoj događaja te je još jednom istaknula važnost Hrvatske kao pozitivnog primjera za ostale zemlje regije.

(Zagreb, 24. siječnja 2008.) Čestitavši gospođi
Walaas na novoj dužnosti, Milorad Pupovac prisjetio se njezinog prethodnog angažmana kao veleposlanice Kraljevine Norveške u Republici Hrvatskoj. U
uvodnom dijelu sastanka razgovaralo se o novoj Vladi
Republike Hrvatske u kojoj je na dužnost potpredsjednika Vlade imenovan pripadnik srpske nacionalne
manjine Slobodan Uzelac. Državna tajnica Kraljevine Norveške Elisabeth Walaas naglasila je da je mjesto potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj, obnovu i povratak dobar pokazatelj kontinuiranog rada na
poboljšanju položaja nacionalnih manjina u Republici
Hrvatskoj.

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku
Mario Zubović sastao se s državnom tajnicom
u Ministarstvu vanjskih poslova Kraljevine
Norveške
(Zagreb, 24. siječnja 2008.) Državnu tajnicu u Ministarstvu vanjskih poslova Kraljevine Norveške Elisabeth Walaas primili su u Hrvatskome saboru predsjednik
saborskoga Odbora za vanjsku politiku Mario Zubović i
članica Odbora Marija Pejčinović-Burić.
Elisabeth Walaas izrazila je snažnu podršku Kraljevine Norveške Hrvatskoj na njezinom putu prema euroatlantskim integracijama, istaknuvši da iako Norveška
nije članica EU, dio je europskog ekonomskog prostora i samim time jako uključena u čitav proces. Norveška sa zadovoljstvom podupire nestalno članstvo Hrvatske u Vijeću sigurnosti i smatra to priznanjem Hrvatskoj na velikom napretku koji je postigla u posljednjih 15 godina. Ujedno, to je i veliko ohrabrenje drugim državama regije da je napredak moguć u relativno
kratkom vremenu i da se reforme isplate. ”Za regionalnu stabilnost smatram da je važno da Hrvatska uspije.

Milorad Pupovac i državna tajnica u Ministarstvu vanjskih
poslova Kraljevine Norveške Elisabeth Walaas

U nastavku razgovora razmijenjena su mišljenja o situaciji u regiji, s posebnim osvrtom na stanje na Kosovu.
Milorad Pupovac upoznao je gošću sa stajalištem srpske manjine u Republici Hrvatskoj o trenutačnoj situaciji, naglasivši kako međunarodna zajednica snosi veliku odgovornost za odgovorno usmjeravanje daljnjeg
razvoja situacije na Kosovu. Dodao je da bi se eventualna destabilizacija tog područja negativno reflektirala na
čitavu regiju.

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario Zubović u razgovoru s državnom tajnicom u Ministarstvu vanjskih poslova Kraljevine Norveške
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Nadam se da će ova godina biti ključna za pregovore s EU, a Norveška će pružiti Hrvatskoj punu potporu i u tom smislu još više pojačati bilateralne kontakte”.
Mario Zubović zahvalio je Norveškoj na stalnoj potpori
koju pruža Hrvatskoj, od ratnih godina pa sve do danas.
Rekao je da je nova hrvatska Vlada jamstvo da će se
nastaviti s procesima koji Hrvatsku vode u NATO i EU, a
što je opredjeljenje svih parlamentarnih političkih stranaka. Naglasio je da Hrvatska čini velike napore kako bi se
ispunili svi uvjeti za ulazak u EU. To se posebice odnosi na provođenje reformi koje nisu jednostavne i koje
zahtijevaju određeno vrijeme. Uvjeren je da će Hrvatska
upravo u ovoj godini ispuniti uvjete za otvaranje svih
poglavlja, a da će većinu i zatvoriti. Priznanje hrvatskoj
politici svakako je i njezino članstvo u Vijeću sigurnosti
od početka ove godine, zaključio je Zubović.
Elisabeth Walaas izrazila je uvjerenje da će se bilateralni odnosi Norveške i Hrvatske, koje ocjenjuje izvrsnima i u budućnosti razvijati na obostranu dobrobit.

Mario Zubović se osvrnuo na nedavne parlamentarne
izbore, konstituiranje Sabora te izbor koalicijske Vlade.
Naglasio je da će Vlada poduzeti sve kako bi Republika
Hrvatsko što prije ušla u Europsku uniju i NATO savez,
ističući kako se Hrvatska trudi da brzo i kvalitetno pregovara s EU, u želji da pregovori budu dovršeni do 2009.
godine. Učinjen je velik napredak u vezi s prilagodbom
zakonodavstva i infrastrukture.

Mario Zubović primio prvog španjolskog
predsjednika Europskog parlamenta

Mario Zubović primio prvog španjolskog predsjednika Europskog
parlamenta

(Zagreb, 25. siječnja 2008.) Predsjednik Odbora za
vanjsku politiku Mario Zubović primio je u službeni
posjet prvog španjolskog predsjednika Europskog parlamenta Enriquea Barona Crespa, čiji je mandat trajao od
1989. do 1992. Razgovoru su nazočili i Manuel Salazar,
veleposlanik Kraljevine Španjolske u Republici Hrvatskoj, te Marija Pejčinović Burić, članica Odbora za vanjsku politiku.

Enrique Baron Crespo iskazao je podršku Republici Hrvatskoj u pristupanju Europskoj uniji. Govorio je
o iskustvu oko pristupanja Španjolske EU osamdesetih
godina te o posljednja tri kruga proširenja. Istaknuo je
važnost aktivnijeg provođenja reformi ako Hrvatska želi
sudjelovati na sljedećim izborima za Europski parlament.
Razgovaralo se i o ulozi nacionalnih parlamenta u parlamentarnom životu Europske unije.
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