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Rad saborskih tijela
lipanj 2008.
11. lipnja 2008.
• 1. tematska sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalni program suzbijanja
korupcije na temu: „Korupcija – uteg hrvatskog
gospodarstva”. Na sjednicu su uz članice i članove Nacionalnog vijeća pozvani ugledni stručnjaci
iz Hrvatske i inozemstva koji su stručno, znanstveno, profesionalno i iskustveno dali svoj doprinos
u suzbijanju korupcije u hrvatskom gospodarstvu,
te nam je želja da ova rasprava posluži kao izvor
novih ideja i prijedloga u stvaranju što bolje Nacionalne strategije suzbijanja korupcije u Hrvatskoj.
• 2. sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe
Nacionalnog programa suzbijanja korupcije
• IZVJEŠĆE DORH-a, USKOKA-a I MUP-a O NAPADU NA IGORA RAĐENOVIĆA
Odbor za gospodarstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ELEKTRONIČKOM POTPISU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I
PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI
• GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR)
ZA 2007. GODINU
• GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE
KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE
NABAVE ZA 2007. GODINU
• GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE NARODNE
BANKE ZA 2007. GODINU
• PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ODLUCI O VISINI NAKNADE ZA PROSTORE KOJE KORISTE
OBJEKTI ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE
ENERGIJE – Predlagatelji: Klub zastupnika HNS-a
i nezavisni zastupnik Dragutin Lesar.

12. lipnja 2008.
Odbor za financije i državni proračun
• GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HBOR-a
ZA 2007. GODINU

• PRIJEDLOG GODIŠNJEG OBRAČUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
2007. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA POREZU NA DOHODAK
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DOPRINOSIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O FINANCIJSKOM INSPEKTORATU REPUBLIKE HRVATSKE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
• GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE NARODNE
BANKE ZA 2007. GODINU
• IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA
KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA
2007. GODINU

13. lipnja 2008.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DOPRINOSIMA
• PRIJEDLOG STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE

16. lipnja 2008.
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINAN-
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•
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

CIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DOPRINOSIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O FINANCIJSKOM INSPEKTORATU REPUBLIKE HRVATSKE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I
PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ELEKTRONIČKOM POTPISU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OZNAKAMA IZVORNOSTI, OZNAKAMA
ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA
TRADICIONALNOG UGLEDA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REVIZIJI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O PRERADI I UPORABI DRVA I PROIZVODA OD
DRVA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SVJETSKE POŠTANSKE
KONVENCIJE SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O POŠTANSKIM USLUGAMA PLAĆANJA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU OPĆIH PRAVILA SVJETSKE
POŠTANSKE UNIJE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PETOGA DODATNOG
PROTOKOLA UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, ŠESTOG DODATNOG PROTOKOLA UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE I
SEDMOG DODATNOG PROTOKOLA UZ USTAV
SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE

Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OZNAKAMA IZVORNOSTI, OZNAKAMA

ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA
TRADICIONALNOG UGLEDA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA
• GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HBOR-a
ZA 2007. GODINU
• PRIJEDLOG GODIŠNJEG OBRAČUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
2007. GODINU
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
• PRIJEDLOG STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ELEKTRONIČKOM POTPISU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O FINANCIJSKOM INSPEKTORATU – PREDLAGATELJ VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Nacionalnog
programa suzbijanja korupcije
• PRIJEDLOG STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE
• PRIJEDLOG AKCIJSKOG PLANA UZ STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE
Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za turizam i
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni
razvoj
• Tema: „Aktualno stanje, mogućnosti i pretpostavke
razvoja ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj sa
smjernicama toga razvoja”. Na sjednicu su pozvani predstavnici nadležnih ministarstava, znanstvenih
organizacija, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske turističke zajednice i strukovnih udruga.
Odbor za pravosuđe
• PRIJEDLOG STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJU TERORIZMA
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA
• PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA
O KAZNENOM POSTUPKU, predlagatelj zastupnik
Dragutin Lesar
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG
ZAKONA – predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
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Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ELEKTRONIČKOM POTPISU
Odbor za rad i socijalno partnerstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I
PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DOPRINOSIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA
Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske
• PRIJEDLOG GODIŠNJEG OBRAČUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
2007. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA

17. lipnja 2008.
Odbor za pomorstvo, promet i veze
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA
Odbor za europske integracije
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DOPRINOSIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O FINANCIJSKOM INSPEKTORATU REPUBLIKE HRVATSKE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ELEKTRONIČKOM POTPISU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OZNAKAMA IZVORNOSTI, OZNAKAMA
ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA
TRADICIONALNOG UGLADA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
REVIZIJI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA
Odbor za ravnopravnost spolova
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
• PRIJEDLOG STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJE TERORIZMA
Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
• Tema: „Stanje priprema za provedbu državne mature”. Uvodno izvješće podnijet će predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno
gospodarstvo
• PRIJEDLOG ZAKONA O PRERADI I UPORABI
DRVA I PROIZVODA OD DRVA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OZNAKAMA IZVORNOSTI, OZNAKAMA
ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA
TRADICIONALNOG UGLEDA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Odbor za razvoj i obnovu
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINAN-
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•

•
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CIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DOPRINOSIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I
PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI
PRIJEDLOG GODIŠNJEG OBRAČUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
2007. GODINU
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HBOR-a
ZA 2007. GODINU
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE NARODNE
BANKE ZA 2007. GODINU

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DOPRINOSIMA
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA

• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU
I ŠUMARSTVU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVOZU ROBE S
DVOJNOM NAMJENOM
Odbor za pravosuđe
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O NOVČANOJ NAKNADI ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA
I PRAVOSUDNOM ISPITU
• IMENOVANJE SUDACA VRHOVNOG SUDA
REPUBLIKE HRVATSKE, UPRAVNOG SUDA
REPUBLIKE HRVATSKE I OPĆINSKIH SUDOVA
Odbor za obitelj, mladež i šport
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA

18. lipnja 2008.
19. lipnja 2008.
Odbor za obranu
• IZVJEŠĆE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA
ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE
U MIROVNIM MISIJAMA U AFGANISTANU
(ISAF), ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA 2007. DO
31. OŽUJKA 2008. GODINE
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REVIZIJI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
OBNOVI I RAZVOJU GRADA VUKOVARA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
• PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST
• PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA
SVEUČILIŠNOG SAVJETA SVEUČILIŠTA U
ZAGREBU
• PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA SAZIVA 11.
SIJEČNJA 2008. O PRIZNAVANJU PRAVA NA:
• – naknadu za odvojeni život;
• PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O
PRAVU NA PLAĆU SUCIMA USTAVNOG SUDA
REPUBLIKE HRVATSKE;
• PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O PRESTANKU PRAVA NA NAKNADU ZA RAD ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA KOJI NISU IZ REDA ZASTUPNIKA;
• PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU PRAVA NA NAKNADU ZA RAD IMENOVANIM ČLANOVIMA NACIONALNOG VIJE-
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ĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNOG
PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE;
• VERIFIKACIJA DONESENIH RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA SAZIVA 11.
SIJEČNJA 2008. O PRIZNAVANJU PRAVA NA:
– plaću
– razliku plaće
• VERIFIKACIJA DONESENIH RJEŠENJA O PRESTANKU PRAVA NA NAKNADU PLAĆE NAKON
PRESTANKA OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE
DUŽNOSTI U HRVATSKOM SABORU SAZIVA
22. PROSINCA 2003.
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU
• PRIJEDLOG ZAKONA O NOVČANOJ NAKNADI
ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA
I PRAVOSUDNOM ISPITU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA

• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
OBNOVI I RAZVOJU GRADA VUKOVARA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
• PRIJEDLOG GODIŠNJEG OBRAČUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
2007. GODINU
Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
• IZVJEŠĆE O RADU ZA 2007. GODINU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST REPUBLIKE
HRVATSKE
Odbor za obitelj, mladež i šport
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA

23. lipnja 2008.
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU
I ŠUMARSTVU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

20. lipnja 2008.
Odbor za europske integracije
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O NOVČANOJ NAKNADI ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA
I PRAVOSUDNOM ISPITU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVOZU ROBE S
DVOJNOM NAMJENOM
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA

• Sjednica Nacionalnog odbora (Sjednica je zatvorena
za javnost.)
Odbor za pomorstvo, promet i veze
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SVJETSKE POŠTANSKE
KONVENCIJE SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O POŠTANSKIM USLUGAMA PLAĆANJA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU OPĆIH PRAVILA SVJETSKE
POŠTANSKE UNIJE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU PETOG DODATNOG PROTOKOLA UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE
UNIJE, ŠESTOG DODATNOG PROTOKOLA UZ
USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, I SEDMOG DODATNOG PROTOKOLA UZ USTAV
SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O NOVČANOJ NAKNADI ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA
• IZVJEŠĆE O UTRŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2007. GODINU (N.N. 137/2006)
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U RAZDJELU 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, GLAVI 21, AKTIVNOST: 3811: NACIONALNE MANJINE

Odbora za gospodarstvo
Odbora za razvoj i obnovu
Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Odbora za pravosuđe
Odbora za rad i socijalno partnerstvo
Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo
Odbora za zaštitu okoliša
Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
Odbora za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo
Odbora za informiranje, informatizaciju i medije
Odbora za ravnopravnost spolova
Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
Odbora za ratne veterane
Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu;

Odbor za financije i državni proračun
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU
Odbor za razvoj i obnovu
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
OBNOVI I RAZVOJU GRADA VUKOVARA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU
I ŠUMARSTVU
Odbor za gospodarstvo
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVOZU ROBE S
DVOJNOM NAMJENOM
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA

24. lipnja 2008.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
• PRIJEDLOG GODIŠNJEG OBRAČUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
2007. GODINU
• UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA:
Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav
Odbora za zakonodavstvo
Odbora za obranu
Odbora za financije i državni proračun

30. lipnja 2008.
Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Nacionalnog
programa suzbijanja korupcije
• Tema: „Mediji i korupcija”. Hrvatski sabor donio
je novu Nacionalnu strategiju suzbijanja korupcije u Hrvatskoj temeljem koje slijedi i akcijski plan
u kojem se navodi „Senzibilizacija novinara na problem korupcije jedna je od temeljnih pretpostavki za
istraživačko novinarstvo koje je potrebno poticati radi
izbjegavanja novinarskog senzacionalizma i daljnjeg
širenja javne svijesti o opasnosti i štetnosti korupcije
i potrebi njezina suzbijanja. Osim organizacija civilnog društva u osmišljavanje i provedbu ovih programa trebali bi se uključivati i inozemni stručnjaci koji
posjeduju praktično znanje i iskustvo u borbi protiv
korupcije. U suradnji s organizacijama civilnog društva planira se osmisliti i provoditi programe savjetovanja s novinarima o problemu korupcije radi širenja
javne svijesti o opasnosti korupcije i mjerama za njezino suzbijanje.” Naša tematska sjednica pokušat će
raspraviti upravo navedeni dio strategije i akcijskog
plana te ponuditi viđenje samih novinara i stručnjaka koji se bave medijima o mjestu i ulozi novinara
u borbi protiv korupcije u društvu, ali i upozoriti na
probleme novinara zbog korupcije u medijima.
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PRIKAZ RADA:
– 5. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA ODRŽANE 17, 18, 19, 20, 23. I 24. LIPNJA TE 2, 3, 4, 8,
9, 10, 11, 14. I 15. SRPNJA 2008.

Utvrđivanje dnevnog reda
Predsjednik Hrvatskog sabora
Luka Bebić otvorio je 5. sjednicu
pozdravivši sve zastupnike, premijera i predstavnike Vlade RH, nakon
čega se pristupilo utvrđivanju dnevnog reda 5. sjednice. Predsjednik
Luka Bebić rekao je da je u Konačni prijedlog dnevnog reda uvrstio 12
novih točaka i to: 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 38. i 41. točku.
Predsjednik Hrvatskog sabora također je napomenuo da su pod točkama
4, 5, te od 18 do 21 točke i pod točkama 3 i 44 navedeni zakoni za koje
se predlaže donošenje po hitnom
postupku te upitao ima li netko primjedbi na primjenu hitnog postupka
kod predloženih zakona.
Zastupnik Andrija Hebrang
(HDZ) dao je prigovor na primjenu hitnog postupka za Prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Ovršnog zakona, dok se zastupnik
Damir Kajin (IDS) u ime Kluba
zastupnika IDS-a usprotivio primjeni hitnog postupka za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama i
za Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o brdsko-planinskom području. Zastupnik Nenad
Stazić (SDP) rekao je da je Klub
zastupnika SDP-a protiv toga da
Prijedlog zakona o elektroničkim
komunikacijama koji nosi oznaku
P.Z.E. ide po hitnom postupku. Prigovor na primjenu hitnog postup-

ka dao je i zastupnik Ivan Hanžek
(SDP) na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim
cestama.
Premijer Ivo Sanader suglasio
se s prijedlogom Ivana Hanžeka te
će Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o javnim cestama
biti upućen u redovnu proceduru.
Predsjednik Hrvatskoga sabora
Luka Bebić naglasio je da primjedbe
zastupnika Nenada Stazića i Damira Kajina nisu u skladu s člankom
161. Poslovnika te će te točke ići u
proceduru po hitnom postupku.
Pristupilo se glasovanju. Zastupnici su jednoglasno prihvatili primjenu hitnog postupka kod donošenja navedenih zakona i to: Zakona o
izmjeni Zakona o porezu na dohodak; Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave; Zakona o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije
sa završnim protokolom; Zakona o
potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja; Zakona o
potvrđivanju općih pravila Svjetske
poštanske unije; Zakona o potvrđivanju Petog dodatnog protokola
uz Ustav Svjetske poštanske unije,
Šestog dodatnog protokola uz Ustav
Svjetske poštanske unije i Sedmog
dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije; Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o držav-
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noj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu. Zastupnici nisu
prihvatili primjenu hitnog postupka
na Zakon o izmjenama i dopunama
Ovršnog zakona koji je predložio
Klub zastupnika SDP-a, odnosno
suglasili su se s prigovorom Andrije Hebranga. Zakon će se raspravljati u redovnoj proceduri.
Predsjednik Sabora utvrdio je da
su u dnevni red uvrštena i 22 zakona
koji se usklađuju s propisima Europske unije i nose oznaku P.Z.E., a od
kojih 19 ulazi u proceduru po hitnom postupku (o primjeni hitnog
postupka u tom slučaju se ne glasuje). Ti akti uvršteni su u Prijedlog
dnevnog reda pod točkama 2, 3, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 23,
25, 27, 28, 29. i 30. Zakonski prijedlozi pod točkom 2 i 3 povučeni su iz
procedure.
Pisanih prigovora na dnevni red
koji je predložen uz poziv na sjednicu nije bilo. Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić rekao je da
se sukladno članku 203. stavak 5.
Poslovnika prigovor sada može dati
samo na one točke koje nije sadržavao prijedlog dnevnog reda upućen
uz poziv na sjednicu.
Budući da nije bilo prigovora,
objavio je da je utvrđen dnevni red
onako kako je predložen u Konačnom prijedlogu dnevnog reda s utvrđenim izmjenama.
A.F.
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Dnevni red
– Aktualno prijepodne
– Prijedlog strategije suzbijanja
korupcije
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o elektroničkim komunikacijama
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama
– Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o
porezu na dohodak
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o doprinosima
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o sprječavanju pranja
novca i financiranja terorizma
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o Hrvatskoj narodnoj
banci
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske
– Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o posredovanju pri
zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o elektroničkom potpisu
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama
– Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o sudovima
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o oznakama izvornosti,
oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog
ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima
– Prijedlog zakona o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Svjetske

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

poštanske konvencije sa završnim protokolom
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju općih
pravila Svjetske poštanske unije
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Petoga
dodatnog protokola uz Ustav
Svjetske poštanske unije, šestog
dodatnog protokola uz Ustav
Svjetske poštanske unije i sedmog dodatnog protokola uz
Ustav Svjetske poštanske unije
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o novčanoj naknadi
žrtvama kaznenih djela
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom
postupku
Konačni prijedlog zakona o
područjima i sjedištima sudova
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom
ispitu
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o slobodnim zonama
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi i razvoju
grada Vukovara
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o brdsko-planinskim područjima
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu
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– Prijedlog godišnjeg obračuna
državnog proračuna Republike
Hrvatske za 2007. godinu
– Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji
u Afganistanu (ISAF), za razdoblje od 1. srpnja 2007. do 31.
ožujka 2008. godine
– Godišnji financijski izvještaji
HBOR-a za 2007. godinu predlagatelj HBOR
– Izvješće ministra unutarnjih
poslova o obavljanju policijskih
poslova
– Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2007. godinu – predlagatelj Hrvatska narodna banka
– Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne
nabave za 2007. godinu – predlagatelj Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
– Izvješće o radu za 2007. godinu
Nacionalnog vijeća za znanost
Republike Hrvatske – podnositelj Nacionalno vijeće za znanost Republike Hrvatske
– Interpelacija o radu ministra
financija, Ivana Šukera – podnositelji 24 zastupnika Hrvatskoga sabora
– Interpelacija o radu Vlade
Republike Hrvatske u vezi s ulogom Vlade Republike Hrvatske
u provođenju Zakona i ostvarivanju vladavine prava te zaštitom ljudskih prava i dostojanstva čovjeka, kao najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske – podnositelji članovi Kluba zastupnika SDP-a
– Interpelacija o radu Vlade
Republike Hrvatske u svezi s
ulogom Vlade Republike Hrvatske u procesu sanacije i restrukturiranja hrvatske brodograđevne industrije – podnositelji članovi Kluba zastupnika SDP-a
– Interpelacija o radu Vlade
Republike Hrvatske na područ-
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

ju opskrbe energentima, te u vezi
s njihovim cijenama i utjecajem
na gospodarstvo i životni standard građana – podnositelji članovi Kluba zastupnika SDP-a
Prijedlog odluke o osnivanju istražnog povjerenstva za
utvrđivanje činjenica u vezi sa
sanacijom (dekontaminacijom)
azbestnog otpada iz kruga Tvornice salonit d.d. Vranjic u stečaju – predlagatelj članovi Kluba
zastupnika SDP-a
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona – predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2007. godinu – predlagatelj Pučki pravobranitelj
Prijedlog kandidata za izbor
člana Državnog sudbenog vijeća – predlagatelj Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora
Prijedlog zaključaka o odluci o
visini naknade za prostore koje
koriste objekti za proizvodnju
električne energije – predlagatelj Klub zastupnika HNS-a
Prijedlog zaključaka o pravilniku o jedinstvenom registru
hrvatskih branitelja Domovinskog rata – predlagatelj Klub
zastupnika HNS-a
Prijedlog zakona o sprječavanju
zlostavljanja na radu – predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
Prijedlog zakona o doplatku na
sljepoću – predlagatelj Odbor za
ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Prijedlog zakona o dopunama
Zakona o kaznenom postupku –
predlagatelj zastupnik Dragutin
Lesar
Izvješće Mandatno – imunitetnog povjerenstva
Izvješće Mandatno – imunitetnog povjerenstva o zahtjevu za
davanje odobrenja za pokretanja kaznenog postupka protiv
glavnog državnog odvjetnika
Republike Hrvatske, Mladena
Bajića

– Izvješće Mandatno–imunitetnog povjerenstva o zahtjevu za
davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv
Franje Lucića, zastupnika u
Hrvatskom saboru
– Izbor, imenovanja i razrješenja
– Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za podjelu
državnih nagrada za znanost
– Prijedlog odluke o razrješenju
člana sveučilišnog Savjeta sveučilišta u Zagrebu
– Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za Ustav,
Poslovnik i politički sustav
– Prijedlog odluke o imenovanju
članova Odbora za zakonodavstvo
– Prijedlog odluke o imenovanju
članova Odbora za obranu
– Prijedlog odluke o imenovanju
članova Odbora za financije i
Državni proračun
– Prijedlog odluke o imenovanju
članova Odbora za gospodarstvo
– Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za razvoj i
obnovu
– Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih
manjina
– Prijedlog odluke o imenovanju
članova Odbora za pravosuđe
– Prijedlog odluke o imenovanju
članova Odbora za rad i socijalno partnerstvo
– Prijedlog odluke o imenovanju
članova Odbora za zdravstvo i
socijalnu skrb
– Prijedlog odluke o imenovanju
članova Odbora za Hrvate izvan
Republike Hrvatske
– Prijedlog odluke o imenovanju
članova Odbora za prostorno
uređenje i graditeljstvo
– Prijedlog odluke o imenovanju
članova Odbora za zaštitu okoliša
– Prijedlog odluke o imenovanju
članova Odbora za obrazovanje,
znanost i kulturu
– Prijedlog odluke o imenovanju
članova Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
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– Prijedlog odluke o imenovanju
članova Odbora za regionalni
razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo
– Prijedlog odluke o imenovanju
članova Odbora za informiranje, informatizaciju i medije
– Prijedlog odluke o imenovanju
članova Odbora za ravnopravnost spolova
– Prijedlog odluke o imenovanju
članova Odbora za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu
– Prijedlog odluke o imenovanju
članova povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa
– Prijedlog odluke o imenovanju
predsjednika i članova Nacionalnog vijeća za vode
– Prijedlog odluke o imenovanju članice Odbora za dodjelu
državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić”

Dopuna dnevnoga reda
2. srpnja 2008.
– Prijedlog zakona o kaznenom
postupku
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja
poslodavca
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o područjima posebne
državne skrbi
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o proračunu
– Prijedlog zakona o građevnim
proizvodima
– Konačni prijedlog zakona o
sigurnosnim provjerama
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike
Hrvatske i Vlade Sjedinjenih
Američkih Država o pravnom
položaju snaga Sjedinjenih
Američkih Država u Republici
Hrvatskoj
– Prijedlog zakona o javno–privatnom partnerstvu
– Prijedlog zakona o koncesijama
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– Prijedlog rudarskog zakona
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izborima članova u
Europski parlament
– Konačni prijedlog zakona o
službenicima i namještenicima
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o
transferu osuđenih osoba
– Prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o javnoj
nabavi
– Prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu
– Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
2008. godinu
– Prijedlog izmjena i dopuna
Državnog proračuna Republike
Hrvatske za 2008. godinu
– Prijedlog nacionalne strategije
kemijske sigurnosti – predlagatelj Vlada RH
– Godišnje izvješće Nacionalne
zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske
– Godišnje izvješće o radu Upravnog
Vijeća HINE od 1. svibnja 2007.
do 30. travnja 2008. godine – predlagatelj Upravno vijeće HINE
– Godišnje izvješće za 2007. Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga – podnositelj izvješća Hrvatska agencija za nadzor
financijskih usluga
– Godišnje izvješće o radu
državnih odvjetništava u 2007.
godini – predlagatelj Državno odvjetništvo Republike
Hrvatske
– Prijedlog odluke o razrješenju člana Upravnog vijeća
Hrvatske izvještajne novinske
agencije – predlagatelj Vlada
RH
– Prijedlog zakona o izmjeni i
dopuni Zakona o područjima
županija, gradova i općina u

Republici Hrvatskoj – predlagatelj zastupnica Dragica Zgrebec
– Prijedlog zaključka o pravilniku o visini godišnje naknade za
uporabu javnih cesta što se plaćaju pri registraciji motornih i
priključnih vozila – predlagatelj
Klub zastupnika HNS-a

Dopuna dnevnog reda 9. srpnja
2008.
– Konačni prijedlog zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o tržištu kapitala
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o ravnopravnosti spolova
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izvozu i uvozu robe
vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o pranju,
traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda
stečenoga kaznenim djelom i o
financiranju terorizma
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske
i Eurojusta
– Prijedlog odluke o proglašenju
„Nacionalnog dana oboljelih od
epilepsije” – predlagatelj Vlada RH
– Prijedlog strategije upravljanja
vodama – predlagatelj Vlada RH
– Izvješće o učincima provedbe
zakona o otocima u 2007. godini – predlagatelj Vlada RH
– Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga
Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji Europske unije u
Čadu i Srednjoafričkoj Republici (eufor tchad/rca) – predlagatelj Vlada RH
– Poslovnik pravobranitelja za
osobe s invaliditetom – predlaBROJ
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

gateljica Pravobraniteljica za
osobe s invaliditetom
Prijedlog odluke o dopuni Poslovnika Hrvatskoga sabora – predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
Prijedlog zakona o dopunama
Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske
– predlagatelj zastupnik Ante
Kotromanović
Prijedlog zakona o liječenju
neplodnosti i postupcima oplodnje s biomedicinskom pomoći
– predlagatelj Klub zastupnika
SDP-a
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – predlagatelj zastupnik
Dragutin Lesar
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o skladišnici za žitarice i
industrijsko bilje – predlagatelj
Klub zastupnika HSS-a i Klub
zastupnika HDZ-a
Godišnje izvješće o radu za
2007. godinu Agencije za zaštitu osobnih podataka – predlagatelj: Agencija za zaštitu osobnih
podataka
Izvješće o radu i poslovanju
Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje za 2007. – predlagatelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga
Republike Hrvatske u mirovnoj
misiji u Afganistanu (ISAF) –
predlagatelj: Vlada RH
Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike
Hrvatske u mirovnoj operaciji
NATO-a na Kosovu (KFOR) –
predlagatelj: Vlada RH

Dopuna dnevnog reda
14. srpnja 2008.
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva
od zaraznih bolesti
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– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o sanitarnoj inspekciji
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o policijskoj
suradnji

– Prijedlog zakona o izmjenama
Zakona o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom
prirode
– Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

– Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona
o sudovima
– Konačni prijedlog zakona o
trgovini
– Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2007. godinu.

Aktualno prijepodne
Predstavnici Vlade Republike
Hrvatske, na Aktualnom satu 5.
sjednice odgovarali su na zastupnička pitanja. Među ostalim,
zastupnici su postavili pitanja: o
Zakonu o turističkom zemljištu, o
političkim promjenama u Varaždinskoj županiji, o korupcijskim
aferama, itd.

Stanje sigurnosti u RH
Zastupnik Igor Dragovan (SDP)
upitao je ministra unutarnjih poslova Berislava Rončevića smatra li
da bi trebao dati ostavku zbog sve
lošijeg sigurnosnog stanja u zemlji?
Berislav Rončević odgovorio je
kako je prema službenim statistikama u prvih pet mjeseci ove godine
zabilježen pad kriminalnih događanja gotovo po svim elementima.
Dodao je da se stvara nova ustrojbena cjelina unutar MUP-a koja će biti
zadužena za provedbu Vladine strategije o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala.
Zastupnik nije bio zadovoljan
odgovorom.

Briga za hrvatske branitelje
Što Vlada čini kako bi adekvatno pomogla potrebitim braniteljima, upitao je zastupnik Ivan Bagarić (HDZ), osvrnuvši se na nedavnu
smrt branitelja iz Splita?
Potpredsjednica Vlade RH
Jadranka Kosor uvodno je izrazila sućut zbog preminulog branitelja Zvonka Matijevića. Dodala je
kako je preminuli branitelj ostvario sva pripadajuća prava kao ratni
vojni invalid, ali je odbijao pokušaje pomoći braniteljskih udruga i
nadležnih institucija. Izrazivši još
jednom žaljenje za izgubljenim mladim životom, potpredsjednica Vlade
apelirala je na sve koji su u blizini
osoba kojima je potrebna pomoć da
se angažiraju kako bi se spriječio
barem jedan dio tragedija.
Zastupnik je bio zadovoljan
odgovorom.

Zakon o turističkom zemljištu
Zastupnik Damir Kajin (IDS)
upitao je kada će Vlada pripremiti
BROJ
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Zakon o turističkom zemljištu i na
koji će se način urediti to područje?
Potpredsjednik Vlade Damir
Polančec rekao je da je stručnjacima
dan rok do kraja ove godine da izađu
s usuglašenim prijedlogom. Također
je pozvao zastupnika da se uključi u
skupinu za izradu zakona.
Zastupnik je bio djelomično
zadovoljan odgovorom.

Pomoć diplomacije kapetanu
Laptalu
Dragutin Lesar (nezavisni) upitao
je što je hrvatska diplomacija do danas
napravila kako bi pomogla kapetanu
Kristijanu Laptalu koji već duže vrijeme čeka početak suđenja u Grčkoj?
Državna tajnica u Ministarstvu
vanjskih poslova Bianca Matković odgovorila je da je Ministarstvo
postupalo po svakoj zaprimljenoj
molbi gospodina Laptala i njegove
obitelji te dodala da su Ministarstvo,
hrvatsko Veleposlanstvo u Ateni i
sam ministar Gordan Jandroković
učinili dodatne napore kako bi se
poboljšao njegov status.
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Zastupnik je bio zadovoljan
odgovorom.

Politička trgovina u
Varaždinskoj županiji?
Zašto premijer pokušava političkom trgovinom srušiti legalno izabranu lokalnu vlast na izborima u
Varaždinskoj županiji – upitala je
zastupnica Vesna Pusić (HNS).
Predsjednik Vlade Ivo Sanader
odgovorio je kako u HDZ-u vlada
načelo supsidijarnosti te da nije ni
na koji način utjecao na stranačku
organizaciju u Varaždinskoj županiji. Također je rekao da će funkciju
župana obavljati onaj kandidat koji
bude uživao potporu najviše članova
županijske skupštine.
Zastupnica nije bila zadovoljan
odgovorom.

Ozbiljne namjere u rješavanju
korupcijskih afera
Zastupnika Željka Jovanovića
(SDP) zanimalo je kada će Vlada
pokazati ozbiljne namjere da se
riješe korupcijske afere, posebno
u Hrvatskom fondu za privatizaciju?
Potpredsjednik Vlade Damir
Polančec rekao je da Vlada planira
izvršiti preustroj Fonda za privatizaciju, čija bi se imovina prebacila
u Središnji državni ured za upravljanje imovinom, dok bi se nastavila privatizacija kroz sustav zatvorenih investicijskih fondova. Dodao je
kako se nada da će ovim potezima
proces privatizacije postati transparentniji, dok je za tijek same akciju „Maestro” zastupnika uputio na
Državno odvjetništvo, koje vodi taj
slučaj.
Zastupnik nije bio u potpunosti
zadovoljan odgovorom.

Program poticanja malog i
srednjeg poduzetništva
Zastupnik Ivan Vučić (HDZ) osvrnuvši se na Vladin Program potica-

ja malog i srednjeg poduzetništva
za razdoblje 2008–2012, upitao je
kakve sve aktivnosti Vlada provodi i što spomenuti poticaji donose
malim i srednjim poduzetnicima.
Potpredsjednik Vlade RH Damir
Polančec kazao je da su najvažniji
ciljevi navedenog programa povećanje konkurentne sposobnosti malog
i srednjeg poduzeća i obrtnika u RH.
Namjera je i ojačati institucije koje
provode programe poticaja poput
razvojnih agencija i poduzetničkih
centara.
Ivan Vučić bio je zadovoljan
odgovorom.

Zdravstvene usluge
Mirando Mrsić (SDP) pitao je
ministra zdravstva s obzirom na
mjere štednje koje se poduzimaju
u bolničkom sustavu, kako će se
ta štednja odraziti na zdravstvene
usluge.
Ministar zdravstva Darko Milinović kazao je da bolničke ustanove ne trebaju štedjeti, nego racionalno poslovati kako bi pacijenti prije
svega bili zadovoljni.
Mirando Mrsić nije bio zadovoljan odgovorom.

Pripreme za turističku sezonu
Ante Kulušić (HDZ) upitao je
ministra unutarnjih poslova kako se
MUP Republike Hrvatske priprema
za turističku sezonu 2008. godine.
Ministar unutarnjih poslova
Berislav Rončević istaknuo je
jednu od pripremnih mjera MUP-a
RH za nadolazeću ljetnu sezonu.
Na jadranskoj obali će tijekom trajanja turističke sezone biti 25 policijskih službenika iz susjednih i
prijateljskih zemalja poput Mađarske, Češke, Austrije i Slovačke koji će obavljati dužnost kontakt – policajaca jer iz spomenutih
zemalja dolazi najveći broj turista
u Hrvatsku.
Ante Kulušić bio je zadovoljan
odgovorom.
BROJ
487

IHS

9. IX. 2008.

Razvoj Oružanih snaga RH
Zastupnik Josip Đakić (HDZ)
osvrnuo se na dugoročni plan razvoja Oružanih snaga RH i modernizaciju eskadrile borbenih zrakoplova.
Pitao je ministra obrane Vukelića
koji će modeli borbenih zrakoplova biti odabrani i koji su konkretni koraci u modernizaciji borbene
eskadrile.
Ministar obrane Branko Vukelić kazao je da je odabir borbenih
zrakoplova u prvoj fazi prikupljanja informativnih ponuda od raznih
proizvođača. Proces obrade i analize informativnih ponuda trajat će do
kraja ove godine.
Josip Đakić bio je zadovoljan
odgovorom.

Konsolidacija zdravstvenog
sustava
Stjepan Milinković (HDZ) osvrnuvši se na potrebe konsolidacije zdravstvenog sustava i stvaranja uvjeta održivog razvoja, pitao
je kakva su saznanja Ministarstva
zdravstva i socijalne skrbi o rezultatima poslovanja bolnica u novim
uvjetima.
Ministar zdravstva Darko Milinović kazao je da preliminarni rezultati za 4. i 5. mjesec ove godine u
novim okvirima poslovanja pokazuju napredovanje. Iako će se konačni rezultati novih uvjeta poslovanja
zdravstvenog sustava moći iščitati
31. srpnja nakon isteka perioda od
četiri mjeseca.
Stjepan Milinković bio je zadovoljan odgovorom.

Zdravstvena skrb za branitelje
Ante Kotromanović (SDP) pitao
je kada se planira poboljšati i ubrzati zdravstvena skrb za branitelje
kako bi se spriječile učestale tragedije poput samoubojstava.
Potpredsjednica Vlade RH Jadranka Kosor istaknula je da je Vlada
RH prvi put u Hrvatskoj pokrenu-
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la projekt sistematskih pregleda za
hrvatske branitelje. Projekt se odnosi prije svega na hrvatske branitelje
koji su oboljeli od PTSP-a, zatim na
invalide Domovinskog rata te obitelji poginulih, zatočenih i nestalih
hrvatskih branitelja.
Ante Kotromanović bio je zadovoljan odgovorom.

Nova energetska strategija
najesen u Saboru
Krešimir Ćosić (HDZ) postavio
je pitanje potpredsjedniku hrvatske
Vlade Damiru Polančecu. Rekao
je da je dugoročna elektroenergetska samostalnost i neovisnost strateški cilj Hrvatske, no već danas
Hrvatska uvozi oko 25% električne energije, a s obzirom na prosječnu starost hrvatskih hidroelektrana
i termoelektrana koja iznosi gotovo 30 godina, njihovim izlaskom iz
pogona zbog dotrajalosti Hrvatskoj
bi moglo nedostajati gotovo 50%
ukupnih elektroenergetskih potreba. Ćosić se zanimao koji su prioriteti hrvatske elektroenergetske strategije koja se nalazi u završnoj fazi
izrade.
Damir Polančec rekao je da je
Ministarstvo gospodarstva, rada i
poduzetništva već u prethodnom
mandatu pokrenulo izradu dvaju vrlo
važnih dokumenta – jedan je analiza provedbe energetske strategije za
period od 2002. do 2007. godine, a
drugi je nova energetska strategija
za period od 2008. do 2013. godine. Očekuje da bi nacrt nove energetske strategije do jeseni Vladi RH
mogao biti podastrt, a ubrzo bi se
mogao naći i u saborskoj proceduri. Hrvatska oko 15 do 23% svojih
potreba za električnom energijom
namiruje iz uvoza, a činjenica je da
je cijena električne energije na burzama u Europi porasla u posljednjoj
godini dana što utječe na razinu cijena električne energije i u Hrvatskoj.
„Korekcijom cijena u HEP-u osigurat će se da možemo završiti razvojni investicijski ciklus koji je u tije-

ku i da možemo krenuti u novi investicijski ciklus, kako bismo 2015.
godine došli u situaciju da proizvodimo dovoljno električne energije za
vlastite potrebe”.
Rekao je da će energetska strategija otvoriti mogućnost da u tim investicijama sudjeluje privatni kapital,
a sve kako bi došli u situaciju samodostatnosti u proizvodnji električne energije. Dodao je da već danas
treba početi razmišljati i o periodu
od 2015. do 2020. i kasnije, na koji
način osigurati proizvodnju toliko
potrebne električne energije u Hrvatskoj. Zaključio je da će energetska
strategija biti predmet rasprave u
Saboru u rujnu ili početkom listopada mjeseca ove godine, a u međuvremenu se svi zainteresirani mogu
uključiti u javnu raspravu o nacrtu
te strategije.
Krešimir Ćosić podupro je
mogućnost organiziranja kvalitetne
javne rasprave na tu temu, a sve u
interesu dugoročne energetske stabilnosti Hrvatske koja je zajednički
interes sviju.

nosti, obrazovanja i športa Draganu Primorcu. Napomenula je da je
jedan od projekata hrvatske Vlade
da Hrvatska postane lider u regiji i i
kad je riječ o obrazovanju. Postavila
je pitanje postoje li već neki pozitivni efekti u tom pogledu te kakav je
očekivani udio visokoobrazovanih u
ukupnom stanovništvu Hrvatske.
Dragan Primorac izrazio je
zadovoljstvo što je nakon 60 godina
donesen državni pedagoški standard
osnovnoškolskog i srednjoškolskog
obrazovanja, koji će bitno utjecati na dizanje kvalitete obrazovanja. Rekao je da će se, zahvaljujući
mjerama hrvatske Vlade kao što su
besplatni udžbenici, smještaj, prijevoz i sl. za srednjoškolske učenike,
podići razina obrazovne strukture
stanovništva. Ukoliko se dinamika
broja polaznika visokoškolskih ustanova nastavi sadašnjim tempom, za
10 godina Hrvatska će imati više
visokoobrazovanih nego EU, u kojoj
je udio visokoobrazovanih 25%.
Željana Kalaš bila je zadovoljna
odgovorom.

Propala obećanja

Rast troškova u poljoprivredi i
ribarstvu

I Mario Habek (SDP) postavio
je pitanje potpredsjedniku hrvatske
Vlade Damiru Polančecu, ustvrdivši da je hrvatska Vlada izigrala
građane Hrvatske dajući lažna obećanja, poput onog da cijena goriva
neće biti viša od 8 kuna, ZERP za
kojeg se obećavalo sigurno proglašenje itd.
Damir Polančec rekao je da stoji
iza svih svojih izgovorenih riječi.
Mario Habek napomenuo je da
nema pomaka ni u pravosuđu, inflacija je sve veća, a rast BDP-a sve
manji. Nadalje, cijene su sve veće,
a plaće sve manje. Smatra da Vlada
nije učinila ništa i da nema znanja
voditi zemlju.

Hrvatska kao društvo znanja
Zastupnica Željana Kalaš (HDZ)
postavila je pitanje ministru znaBROJ
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Dragica Zgrebec (SDP) postavila je pitanje ministru poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvitka Božidaru Pankretiću – koje mjere Vlada
poduzima s obzirom na rast troškova
u poljoprivredi i ribarstvu. Iznijela je
podatke o rastu cijena reprodukcijskih materijala, zatim plavog dizela, što je sve novi udar na troškove
poljoprivrednika i ribara. Naime, u
roku od jedne godine plavi dizel je
poskupio 38%, a mineralna gnojiva
poskupjela su u kratkom roku unutar
jedne sezone za više od 40%.
Stoga se može očekivati visok rast
cijena svih proizvoda iz ovogodišnje proizvodnje – od cijene pšenice, uljarica, do kukuruza i dr. Zastupnica je postavila pitanje zašto unatoč apelima i prosvjedima mljekara,
ribara i drugih udruga poljoprivrednih proizvođača do sada nisu podu-
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zete adekvatne mjere da se problemi
riješe.
Ministar Pankretić je odgovorio
da Vlada radi, kako na kratkoročnim, tako i na dugoročnim mjerama.
Što se tiče plavog dizela, pokušat će
se učiniti sve da njegova cijena bude
što prihvatljivija ribarima i poljoprivrednim proizvođačima, a isto je i s
cijenom mineralnih gnojiva. Ipak,
napominje da će se kratkoročnim
mjerama koje su u velikom dijelu
već poduzete, teško moći odgovoriti
na globalan izazov vezan uz hranu.
Dragica Zgrebec izrazila je nezadovoljstvo ministrovim odgovorom
iz kojeg se „vidi da njegovo Ministarstvo nema podršku drugih resora
u Vladi”.

Stradale poljoprivredne
kulture pred najezdom svinja
Marijana Petir (HSS) postavila je pitanje ministru regionalnog
razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Petru Čobankoviću, a tiče
se peticije poljoprivrednika iz Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije čiji su usjevi i poljoprivredne
kulture stradale pred najezdom divljih svinja, koje su se u međuvremenu čak križale s domaćim svinjama,
posebno na područjima zahvaćenim
ratom. Postavlja pitanje što Ministarstvo može učiniti da se ta šteta sanira i da se nadoknadi gubitak poljoprivrednim proizvođačima, ali i da
se poduzmu adekvatne preventivne
mjere kako se to stanje ne bi ponavljalo. Također, je pitala hoće li Vlada
RH pomoći građanima Grada Petrinje da što prije dobiju pitku vodu.
Ministar Petar Čobanković rekao
je da je upoznat sa štetama i da će
Ministarstvo poduzeti određene
mjere. Ipak, naglasio je da je obveza lovozakupnika da snose i saniraju štete koje nastaju od divljači na
područjima gdje oni gospodare lovištima. Ministarstvo je na stanovištu
da se štete svakako moraju podmiriti, odnosno da lovačka društva moraju nadoknaditi štete koje su nastale,

a ministarstvo je spremno prihvatiti
izmjene lovno-gospodarskih osnova
i dozvoliti smanjenje populacije divljih svinja na tom prostoru ukoliko
je to potrebno. Također, naglasio je
da postoje instrumenti da se lovoovlaštenici prisile na saniranje šteta.
Naime, „ukoliko ne saniraju štete,
ići će se na raskidanje ugovora s
lovoovlaštenicima”.
Najavio je pojačani nadzor i uvođenje reda u gospodarenje lovištima, što će poljoprivrednicima bitno
olakšati situaciju.
Što se tiče opskrbe Petrinje pitkom vodom, rekao je da su poduzete hitne mjere, a u tijeku je ispiranje kompletnog sustava. „Trajno rješenje je da se sustav poveže
na regionalni vodovod Petrinja –
Sisak – Lekenik” i hrvatska Vlada
je već krenula s aktivnostima u tom
smjeru.
Marijana Petir bila je zadovoljna
odgovorom.

Dug Požeško-slavonske
županije
Zdravko Ronko (SDP) uputio
je pitanje ministru financija Ivanu
Šukeru kada će i s koliko novaca Vlada RH odnosno Ministarstvo
financija intervenirati iz državnog
proračuna prema Požeško-slavonskoj županiji čiji je dug narastao na
315 milijuna kuna.
Ministar Ivan Šuker odgovorio je
da je u javnoj raspravi bio predočen
model rješavanja situacije u Požeško-slavonskoj županiji. Komentirao
je da je ekonomski vrlo teško protumačiti da je proračun Požeško-slavonske županije bez decentraliziranih sredstava iznosio 20 milijuna kuna, a sada se govori o gubitku
od 315 milijuna kuna. Rekao je da
Vlada RH pomaže tako da direktno iz proračuna financira osnovno
i srednje školstvo, socijalu, kako
ne bi došlo do kolapsa tih sustava.
Također, Vlada financira određene
infrastrukturne i kapitalne projekte na području te županije. Smatra
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da ne bi bilo nikakvih problema da
je prihvaćen model koji je predlagala hrvatska vlada koja svakako
ne može podržati odluke koje su u
suprotnosti sa zakonom. Naglasio
je da će Vlada RH pomoći u realizaciji onih projekata za koje smatra da su opravdani i koji iziskuju
pomoć s državne razine. Pritom će
se, dakako, pobrinuti da sve osnovne djelatnosti u županiji normalno
funkcioniraju, kao što je školstvo,
zdravstvo itd.
Zdravko Ronko komentirao je da
su „svi kontrolni mehanizmi države
bili zakočeni i da nitko nije reagirao
sve dok nije došlo do sloma”.

Korekcija cijena struje
Mr.sc. Bruno Kurelić (SDP)
pitao je potpredsjednika Vlade i
ministra gospodarstva, rada i poduzetništva zašto nije prije odobrenja
poskupljenja struje učinjeno nešto
da HEP posluje racionalnije i na taj
se način spriječi „strujni udar” na
džepove građana. Putom do potrošača HEP izgubi oko dvije milijarde
kilovat – sati odnosno cijelu struju
proizvedenu u nuklearnoj elektrani
Krško za Hrvatsku, a i ima novca za
sponzoriranje nogometnih klubova,
rekao je.
Potpredsjednik Vlade Republike
Hrvatske i ministar Damir Polančec u svom odgovoru napomenuo
da je zadnja ozbiljnija korekcija
cijene električne struje u Hrvatskoj
izvršena 2005. godine. Od tada se
puno toga promijenilo što utječe
na cijenu, počevši od rasta cijene
električne struje na europskim burzama (20 posto svojih potreba za
strujom namirujemo iz uvoza) do
energenata koje HEP koristi u svojim termoelektranama. U protekle tri godine HEP je smanjio broj
zaposlenih za 560, a pali su i gubici u distribuciji i prijenosu. HEP je
smanjio i svoje troškove održavanja sustava za više od 300 milijuna
kuna. Sve su to njegovi konkretni
doprinosi.
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U ovom trenutku HEP je u investicijskom ciklusu i ukoliko želimo
da 2015. godine imamo samodostatnost u proizvodnji električne energije, trebalo bi HEP-u odobriti poskupljenje od 54 posto. No, zahvaljujući
činjenici da umjesto HEP-a investitor dijelom može biti privatni kapital te da će Vlada Republike Hrvatske sudjelovati s više od 100 milijuna dolara u prijenosu duga HEP-a
u kapital, korekcija cijene koja je
nužna i koju je odobrilo Ministarstvo je 20 posto.
Zastupnik je odgovorio da cijeni
ove odgovore, no da naša svakodnevnica ima drugačiju sliku.

NATO i zapošljavanje
hrvatskih građana
Hoće li se ulaskom u NATO otvoriti mogućnost novih zapošljavanja hrvatskih građana i u toj asocijaciji, pitanje je Tomislava Čuljka
(HDZ).
Republika Hrvatska dobila je
pozivnicu za punopravno članstvo u
NATO na samitu u Bukureštu, a 9.
srpnja ove godine bit će potpisivanje
pristupnog protokola. Nakon toga
slijedi ratifikacija u zemljama članicama, rekla je na početku odgovora
državna tajnica u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija
Bianca Matković. Ulaskom Republike Hrvatske kao punopravne članice u NATO (očekuje se u proljeće
sljedeće godine) otvara se mogućnost zapošljavanja za naše građane.
Tijekom pretpristupnih pregovora
obvezali smo se povećati broj naših
djelatnika u diplomatskoj misiji pri
NATO-u na oko 45, i tu kvotu moramo ispuniti u prvoj godini članstva.
Osoblje je civilno (međunarodno) i
traži se putem javnog natječaja, te
vojno.
Za sve hrvatske studente koji
završavaju studij ili su upravo završili studij od druge polovice 2009.
godine otvara se mogućnost plaćenog stažiranja u NATO-ovom sjedištu, navela je državna tajnica.

Zastupnik je zahvalio na odgovoru, rekavši da je Hrvatska vojska
(sudjeluje u misijama) već sada pokazala da joj je mjesto u NATO-u.

Pogoršanje životnog standarda
Dokad će ova Vlada bez ikakve
strategije, ideja i konkretnih rješenja mirno i bešćutno promatrati pogoršanje životnog standarda i
sve dublje potonuće građana Hrvatske u siromaštvu, pitala je Milanka Opačić (SDP) potpredsjednicu
Vlade Republike Hrvatske. Pitanje
je potkrijepila podatkom o rekordnoj inflaciji u prošlom mjesecu od
6,4 posto, rastu cijene nafte i struje, što najviše pogađa umirovljenike. Zanimalo ju je i slaže li se potpredsjednica Vlade, kao i uvijek, sa
svime što premijer izjavi pa i s njegovom rečenicom da je dovoljno da
su ljudi siti.
Naravno da se, kao i uvijek, slažem s onim što govori i čini dr. Ivo
Sanader, predsjednik Vlade Republike Hrvatske i u drugom mandatu, odgovorila je potpredsjednica
Vlade i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Jadranka Kosor. U svemu
što smo činili u Vladi itekako smo
pokazali razumijevanje za sadašnji trenutak i Vlada ne promatra
bešćutno. Učinkovito i s uspjehom poduzima i ostvaruje određene korake za bolji standard građana Republike Hrvatske. Rastom
cijena bavi se nekoliko povjerenstava, sa sindikatima i poslodavcima dogovorili smo se oko cijene
kruha, ulja.
Dogovorili smo da cijena struje
ne raste do početka ljeta. Što se tiče
cijene nafte, Hrvatska ne živi izolirana i osjeća posljedice kretanja
cijene nafte na svjetskom tržištu,
rekla je, među ostalim, naglasivši da
Vlada sve to ne promatra mirno niti
pušta da se stvari događaju bez njenog utjecaja.
Zastupnica je odgovorila da sve
to demantira stvarnost te da ljudi koji
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žive sa 1200 kuna mjesečno jedva
preživljavaju i na rubu su gladi.

Javne nabave
Kako ocjenjuje novi ustroj i koje
su aktivnosti u tijeku na području javnih nabava koje je preuzelo Ministarstvo gospodarstva,
rada i poduzetništva, pitao je Franjo Lucić (HDZ) potpredsjednika
Vlade Republike Hrvatske i resornog ministra.
Potpredsjednik Vlade i ministar Damir Polančec odgovarajući
na pitanje naveo je da je od početka ovog mandata Vlade sustav
javne nabave u nadležnosti Ministarstva (što je i u skladu s pregovaračkim procesom s Europskom
unijom). Više se ne govori samo o
klasičnoj javnoj nabavi kakvu smo
dosad poznavali. Taj sustav definiraju tri ključna zakona: Zakon o javnoj nabavi (pripremljene izmjene i
dopune), Zakon o koncesijama i novi
zakon o javno-privatnom partnerstvu koji je u pripremi. Ministarstvo
je uputilo, a Vlada usvojila Strategiju sustava javne nabave i Akcijski
plan za implementaciju te Strategije. Njegov je važan element osnivanje posebnog koordinativnog tijela
koje bi mjesečno izvještavalo Vladu
o provedbi Strategije. Pristupili smo
i edukaciji u svim županijama svih
onih koji će po sustavu javne nabave
funkcionirati. Takav edukativni program upravo je u tijeku u Koprivnici, rekao je, među ostalim.
Zastupnik je odgovorio da je
siguran da će ovime sustav javne
nabave u budućnosti biti još djelotvorniji.

Tko zarađuje na domaćoj nafti
Građani Hrvatske pitaju tko zarađuje na njihovoj nafti, konstatirao je Zvonimir Mršić (SDP) te
upit naslovio na ministra financija.
Obrazložio je da svaka dva tjedna
građani Hrvatske sa strepnjom iščekuju koliko će poskupiti naftni deri-
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vati na Ininim crpkama, iako se 20
posto domaćih potreba podmiruje iz
domaćih izvora. Benzin proizveden
iz domaćih izvora građani plaćaju
kao da je nafta negdje iz Perzijskog
zaljeva, po 130 i više dolara po barelu, dok su troškovi proizvodnje oko
30 dolara.
Ministar financija Ivan Šuker
odgovorio je da nije korektno govoriti da gorivo poskupljuje na Ininim
crpkama jer Ina sudjeluje u ukupnom tržištu oko 50 – 55 posto,
ovisno o vremenu turističke sezone.
Ostalo su konkurentske tvrtke koje
imaju puno više crpki na autocestama i kojima su koncesije date na
čudan način između 2003. i 2004.
godine. A s druge strane, ako je problem u Ini, ako ima skupo gorivo,
zašto onda pet, šest ostalih tvrtki u
Hrvatskoj nema nižu cijena goriva.
Ina se ponaša sukladno onome što
vlada na tržištu. Možda bi danas
Ina bila u poziciji da se drukčije ponaša da benzinske crpke nisu
date drugim tvrtkama i da nisu takvi
vlasnički odnosi. Nema smisla vraćati se onome što je bilo prije šest,
sedam godina. Tada je cijena barela
nafte bila 30 dolara, danas je 135,
Ina je pokrivala 90 posto hrvatskoga tržišta, a danas pokriva samo 50
posto itd.
Zastupnik je zatražio pisani odgovor, uz tvrdnju da ministar uopće
nije odgovorio na njegovo pitanje.

stva i ruralnog razvoja. Zahvaljujući
tome, svaki poljoprivredni proizvođač i ribar može zatražiti od Ministarstva nepovratna sredstva u iznosu do 40 tisuća kuna. Povećane su
i potpore za jednostavne investicije
(nabava mehanizacije i dr.), s 250
na 500 tisuća kuna(bespovratno).
Dosad su sredstva iz tog izvora mogli
koristiti samo oni poljoprivrednici i
ribari koji su bili u određenoj kreditnoj liniji, a ubuduće više neće biti
tog ograničenja. Radi poboljšanja
konkurentnosti naših poljoprivrednih proizvođača povećan je i maksimalni iznos sredstava koja će se
bespovratno dodjeljivati iz Proračuna za složene investicije (do 3,5
mln. kuna). Riječ je o realizaciji
operativnih programa govedarstva,
svinjogojstva, peradarstva, podizanju višegodišnjih nasada i dr. koje
donosi Vlada. Da bi poljoprivrednici lakše podnijeli troškove ukupne
investicije, s Hrvatskom bankom za
obnovu i razvoj dogovoreno je da im
produži rok otplate kredita, s 10 na
15 godina, uz dvije godine „grace”
perioda, napominje Pankretić. Na
kraju je pozvao poljoprivredne proizvođače da se jave u Hrvatski stočarski centar, gdje će dobiti podrobnije informacije o novom Pravilniku i o mogućnostima investiranja u
poljoprivrednu proizvodnju.
Zastupnik je bio zadovoljan ovim
odgovorom.

Investicijske potpore u
poljoprivredi

Pregovori u oblasti pravosuđa

Koje novine donosi novi Pravilnik o provedbi modela kapitalnih
ulaganja u poljoprivredi, odnosno
ribarstvu, upitao je Branko Kutija
(HDZ) resornog ministra.
Radi poboljšanja konkurentnosti naših poljoprivrednika i ribara,
u Državnom proračunu smo osigurali gotovo trostruko veća sredstva
za investicijsku potporu kapitalnim
ulaganjima u tom sektoru nego lani,
pojasnio je mr.sc. Božidar Pankretić, ministar poljoprivrede, ribar-

Vladimir Ivković (HDZ) je želio
znati kako teku pregovori s EU o
poglavlju pravosuđa.
Na ovo pitanje odgovorio je Dražen Bošnjaković, državni tajnik u
Ministarstvu pravosuđa. Napomenuo je da je iz resornog Ministarstva i Vlade RH u saborsku proceduru upućen niz strateško-planskih
i akcijsko-provedbenih dokumenata, te zakonskih prijedloga. Već na
ovoj sjednici zastupnici će razmotriti Strategiju suzbijanja korupcije, a
pripremljen je i akcijski plan njena
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provođenja, koji bi trebala usvojiti
Vlada RH. Hrvatski sabor je nedavno donio Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, čija će primjena građanima slabijeg imovnog stanja omogućiti da ostvare zaštitu u sudskom
postupku. Prvo čitanje prošao je i
Zakon o područjima i sjedištima
sudova, a pripremljene su i izmjene
Zakona o parničnom postupku koje
bi trebale omogućiti da u postupcima pred pravosuđem budemo što
efikasniji i uspješniji. Na ovoj sjednici naći će se i izmjene Zakona o
sudovima, a pripremljen je i Zakon
o vježbeništvu i polaganju pravosudnog ispita. Stoga vjerujem da
ćemo do kraja lipnja ostvariti veliki napredak u pregovorima o ovom
poglavlju, a što je još bitnije – bolji
normativni i institucionalni okvir
za funkcioniranje našeg pravosuđa,
zaključio je Bošnjaković.
Zastupnik je bio zadovoljan
odgovorom.

Poticajne mjere za mlade
Mirjana Ferić-Vac (SDP) podsjetila je na to da su od sredine 2007.
godine sve hrvatske banke osjetno
povećale kamate na stambene kredite. Što Vlada planira učiniti kako bi
mladima omogućila kupovinu stana,
upitala je.
Vlada RH je napravila niz važnih
iskoraka, upravo vezano uz položaj
mladih ljudi u Hrvatskoj, konstatirala je Jadranka Kosor, potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Budući da želimo graditi
društvo znanja, radi se na uvođenju
obveznoga srednjoškolskog obrazovanja, ulaže se u znanost, u izgradnju škola, u nabavu besplatnih udžbenika, itd. U nastavku je spomenula i projekte zapošljavanja mladih,
kroz programe Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, među
ostalim i posebne poticaje za njihov
ulazak u svijet poduzetništva. Najavila je i da će Vlada predložiti Saboru da poslodavci koji zaposle pri-
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pravnike, prvu godinu budu oslobođeni plaćanja doprinosa za njihovo
zdravstveno osiguranje. Naime, da
bi mladi ljudi koji osnivaju obitelji
mogli riješiti svoje stambeno pitanje
moraju se što prije zaposliti, zaključila je gospođa Kosor.
Nema sumnje da je uz osiguranje
materijalnih preduvjeta za zaposlenje i rješavanje stambenog pitanja,
Vlada dužna osigurati mladim naraštajima i kvalitetno obrazovanje, ali
i odgoj za demokraciju, poštivanje
ljudskih prava i nekonfliktno rješavanje nasilja, primijetila je zastupnica. Zatražila je konkretan pismeni
odgovor na svoje pitanje.

Stambeno zbrinjavanje najtežih
invalida
Šimu Đurđevića (HDZ) je interesiralo je li resorno Ministarstvo
stambeno zbrinulo najteže hrvatske
ratne vojne invalide koji su podnijeli
zahtjeve za izgradnju kuća s posebnom prilagodbom.
Jadranka Kosor, potpredsjednica
Vlade i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,
izvijestila je zastupnike da je izgradnjom posljednje kuće iz Programa
Vlade, gospodinu Tičeku u Varaždinu, taj posao uspješno završen. Za
stambeno zbrinjavanje stopostotnih
invalida prve skupine (491)utrošeno
je ukupno pola milijarde proračunskih kuna (neki su dobili kredite a
nekima su, na njihov zahtjev, izgrađene kuće). Spomenula je i to da je
riješen i status njegovatelja, odnosno
njegovateljica za najteže invalide (u
većini slučajeva taj su status stekle
njihove supruge). To znači da je riješeno njihovo zdravstveno i mirovinsko osiguranje, a imaju pravo i na
bolovanje. Na inicijativu Udruge
stopostotnih invalida, omogućeno je
i njihovo dodatno liječenje u Baro
komori u Splitu. Što se tiče brige o
najtežim invalidima, realizirali smo
sve što je bilo predviđeno programom aktualne, ali i prijašnjih vlada,
zaključila je ministrica.

Zastupnik je bio zadovoljan njenim odgovorom.

Poticaji poljoprivrednim
proizvođačima
Kakve se promjene očekuju u
Ministarstvu poljoprivrede i hoće
li mali poljoprivredni proizvođači
moći ostvariti poticaje koje do sada
nisu imali, želio je znati mr.sc. Stipo
Gabrić (HSS).
Resorni ministar, mr.sc. Božidar
Pankretić, pojasnio je da je novi
Zakon o državnim potporama u poljoprivredi i ribarstvu u izradi(većina
promjena odnosi se na prilagodbu
europskom zakonodavstvu), a novele koje će se naći pred zastupnicima rezultat su koalicijskog sporazuma i Programa rada Vlade RH.
Usvoji li se predloženo, potporu će
ubuduće dobivati svi poljoprivredni proizvođači koji imaju najmanje
1 hektar poljoprivredne površine,
a smanjuju se i poticane količine u
stočarstvu(broj grla stoke). Dohodovna potpora nekomercijalnim
obiteljskim gospodarstvima, koja je
dosad iznosila maksimalno 5 tisuća
kuna, povećava se na 10 tisuća kuna
(moći će je dobiti oba člana domaćinstva). Novina je da će državnu
potporu u okviru provedbe modela
ruralnog razvitka ubuduće dobivati
sve osobe starije od 65 godina, koje
nemaju nikakvih drugih prihoda.
Povećanjem poticaja za krave dojilje (s tisuću na tisuću i petsto kuna)
pomoći ćemo onim poljoprivrednim
proizvođačima koji su najugroženiji, kaže Pankretić. Na kraju je izrazio uvjerenje da će i ove mjere pridonijeti tome da na selu ostane što
više ljudi.
Zastupnik je bio zadovoljan ovim
odgovorom.

Izgradnja spomenika i
spomen-obilježja
U Domovinskom ratu Brodsko-posavska županija dala je značajan doprinos obrani suvereniteta
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Republike Hrvatske što je rezultiralo velikim brojem poginulih hrvatskih branitelja, HRVI i civilnih žrtava Domovinskog rata, primijetila je Suzana Bilić-Vardić (HDZ).
Udruge iz Domovinskog rata žele
podići spomenik svojim poginulim suborcima na prvoj crti obrane
pa su u tom smislu zatražile pomoć
resornog Ministarstva. Zastupnica je upitala potpredsjednicu Vlade
Republike Hrvatske i resornu ministricu postoji li mogućnost da udruge dobiju pomoć Ministarstva, i u
kojem obliku.
Mogućnost postoji, odgovorila je
Jadranka Kosor, ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske
solidarnosti. I dosad je Ministarstvo
različitim oblicima davalo potporu
za izgradnju spomenika, ali sada su
prvi put za to planirana sredstva –
ove godine iznose 4 milijuna kuna.
Proračunska sredstva raspoređuju
se putem natječaja, a tako će biti i
ubuduće. Čelništva zainteresiranih
gradova, općina i županija pozvana
su da pomognu Ministarstvu u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa
kod dodjele zemljišta za izgradnju
spomen-obilježja i spomenika. Podsjetila je i na Zakon o obilježavanju
mjesta masovnih grobnica temeljem
kojeg se također financira izgradnja posebnih spomen-obilježja. I za
ovaj projekt osigurana su sredstva,
zaključila je ministrica.
Zastupnica je rekla kako je zadovoljna pozitivnim i iscrpnim odgovorom.

Projekt „Kadet”
Pitanje Tomislava Vrdoljaka
(HDZ) odnosilo se na reformu Oružanih snaga i njihovo preoblikovanje u modernu i učinkovitu vojsku.
Jedan od bitnih elemenata u tom
procesu je i program stipendiranja
studenata pod nazivom Civilno-vojno školovanje „Kadet”. Zastupnika
je zanimalo je li taj projekt ispunio očekivanja, kakav je ovogodišnji odaziv na taj natječaj i kakvi
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su rezultati u usporedbi s prošlom
godinom.
U reformi i modernizaciji Oružanih snaga Republike Hrvatske projekt „Kadet” jedan je od najvažnijih projekata, konstatirao je ministar
obrane Branko Vukelić. Važnije
od moderne tehnike je imati dobro
obučenog stručnog mladog vojnika
i časnika. Jedan od problema Hrvatske vojske danas jeste i njihova
dobna granica. S obzirom na to te
činjenicu da Hrvatska kani nabavljati modernu opremu za svoje oružane snage, Ministarstvo je ove godine
posebnu pažnju posvetilo projektu
stručne obuke mladog kadra. Projekt
„Kadet” je vojno školovanje mladih
po završetku srednje škole. Obveza MORH-a je osigurati studentima
besplatan smještaj, prehranu i udžbenike za studij, prosječnu mjesečnu školarinu (1000 kn) te siguran
posao nakon završetka školovanja.
Na natječaj za projekt javilo se 840
kandidata ili 130% više nego lani
kada se javilo samo 366 kandidata.
Od 840 kandidata čak njih 16,5% ili
139 javilo se za vojne pilote. Ministar je izrazio zadovoljstvo odazivom mladih na taj natječaj i naglasio
kako će se i ubuduće još više raditi
na jačanju tog programa jer Hrvatskoj su vojsci potrebni mladi, stručni i sposobni ljudi. Ministarstvo čini
sve da poziv profesionalnog vojnika
bude atraktivan i privlačan za mlade
ljude pružajući im mogućnost ne
samo kvalitetnog školovanja nego
i napredovanja u struci, zaključio je
Vukelić.
Zastupnik je bio zadovoljan
odgovorom.

Kada će se kažnjavati poslodavci
koji ne isplaćuju plaće
Dr. sc. Mirela Holy (SDP) upitala je ministra gospodarstva kada će
se neisplata plaća početi tretirati kao
kazneno djelo, a poslodavce koji ne
isplaćuju plaću slati u zatvor? Pojašnjavajući pitanje podsjetila je na
zaposlene u „Mungosu”, „Dalmatin-

ki nova” i Tvornici drvne industrije
u Slatini koji mjesecima nisu primili plaću, a nisu jedini u Hrvatskoj.
Procjene govore da oko 70000 radnika i radnica u Hrvatskoj ne primaju plaću, iako rade.
Ministar Damir Polančec izrazio
je žaljenje što zastupnica u nabrajanju tvrtki u problemima nije spomenula i Brodogradilište „Viktor
Lenac”. Ta je tvrtka završila u stečajnom postupku, a radnici su proživljavali agoniju gotovo pet godina. Aktualna je Vlada sve to okončala na najbolji mogući način tako
što je sačuvala svako radno mjesto
i osigurala budućnost zaposlenima,
podvukao je potpredsjednik Vlade.
Glede tvornice „Dalmatinka nova”
napominje da su je sadašnji vlasnici kupili u stečajnom postupku
2001 – 2002. godine. U toj privatnoj
tvrtki država nema vlasnički udjel.
Usprkos toj činjenici i zahvaljujući
angažmanu Vlade Republike Hrvatske, pronađeno je rješenje kako da
se nastavi s proizvodnjom i radnicima osiguraju sve zaostale plaće.
Nedavno su predstavnici sindikata i
Uprave „Dalmatinke nove” potpisali sporazum o rješavanju međusobnih prava i obveza između radnika i
Uprave tvornice, po kojem je poslodavac dužan radnicima isplatiti šest
plaća do 15. srpnja, a preostale tri
do 30. rujna. Napominje da je osobno koordinirao u tim pregovorima.
Politika aktualne Vlade nije masovno pokretanje stečaja niti završetak stečaja rasprodajom imovine
nego pronalaženje modela kojim
bi se osigurala opstojnost tvrtke,
nastavak proizvodnje i zadržavanje
što je moguće više radnih mjesta.
Zastupnici je poručio da nije odabrala dobre primjere jer za „Viktor
Lenac” i „Dalmatinku Nova” država je uspjela naći pozitivno rješenje.
Polančec osuđuje svakog poduzetnika koji zanemaruje svoje zaposlenike i podvlači da socijalni dijalog
nema alternativu.
Nezadovoljna odgovorom zastupnica je primijetila da je ovo klaBROJ
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sičan primjer kako ministri u Vladi
izvrgavaju stvari i odgovor na zastupničko pitanje. „Navedene tvrtke i
Vaše neodgovaranje na postavljeno
pitanje znakovit su primjer kako štitite interese krupnog kapitala i pokazujete stravičnu socijalnu neosjetljivost za stanovnike i građane Republike Hrvatske”, poručila je zastupnica i zatražila pisani odgovor.

Dodatni timovi hitne
medicinske pomoći
Nevenka Marinović (HDZ) upitala je ministra zdravstva i socijalne
skrbi koliko će se dodatnih timova
hitne medicinske pomoći financirati tijekom predstojeće turističke
sezone.
Ministar mr. sc. Darko Milinović
rekao je da se Ministarstvo na najdirektniji način uključilo u pripremu ovogodišnje turističke sezone u
kojoj se očekuje više od 11,5 milijuna turista koji će Hrvatsku izabrati kao turističku destinaciju. Svake
godine Vlada Republike Hrvatske financira dodatne timove hitne
medicinske pomoći (ove godine ih je
ukupno 14, a predviđen iznos je oko
5,5 milijuna kuna). Novi punktovi
hitne medicinske pomoći predviđeni
su u: Karlovcu, Ogulinu, Perušiću,
Svetom Roku, Benkovcu, Šibeniku,
Dugopolju, Krapini, Bregani, Kutini, Okučanima, Županji, Delnicama i Vodicama. Tijekom turističke
sezone pratit će se stanje i sukladno potrebama eventualno reagirati,
zaključio je ministar.
Povećanjem razine ove vrste usluga kroz 14 dodatnih timova medicinske pomoći Hrvatska će pokazati
da je odgovorno turističko odredište,
komentirala je zastupnica.

Čeka se odgovor pravosuđa
Dr. sc. Vladimir Šišljagić
(HDSSB) svoje je pitanje uputio
premijeru. Zanimalo ga je kada će
hrvatska javnost saznati transparentno koje su to osobe odgovorne
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za brojne afere u Hrvatskoj i kolika
je šteta na taj način učinjena hrvatskom društvu. Pojašnjavajući pitanje
prisjetio se nekih afera: npr. „Brodosplit”, „Maestro”, prodaje „Sunčanog Hvara” i KIM-a, pokušaj javno-privatnog partnerstva u izgradnji
osječke rukometne dvorane, kupovine vojnih kamiona itd.
U postavljenom pitanju premijer
dr. sc. Ivo Sanader vidi ne samo stanovit interes zastupnika za rješavanje afera u našem društvu, nego drži
da je ono malo i politički obojeno.
Podsjeća da u demokratskom društvu takve slučajeve ne vodi izvršna
vlast, nego ih rješava pravosuđe tj.
odgovara na postavljena pitanja, a
te odgovore čeka i Vlada Republike Hrvatske. Na izvršnoj vlasti je da
osigura neovisnost pravosuđa, rekao
je premijer, i izrazio uvjerenje da će
u predstojećoj raspravi o Prijedlogu
strategije suzbijanja korupcije zastupnici dati konstruktivne prijedloge.
Zastupnik je rekao kako je ne
samo razočaran, nego i zgrožen
odgovorom da je Vlada nemoćna
u borbi protiv korupcije i da čeka
odgovore na brojna pitanja. Olako
smo prepuštali posao pravosuđu pa
su malverzacije u pretvorbi i privatizaciji završile u zastari. Zastupnik se
nada da to tako neće biti i s navedenim slučajevima. Zatražio je pisani
odgovor na postavljeno pitanje.

Čeka se mišljenje Vlade
Republike Hrvatske
Prije dva i pol mjeseca Hrvatskom je saboru upućeno Izvješće
o radu pučkog pravobranitelja za
2007. godinu. Da bi parlament o
tome raspravljao, a u sklopu Izvješća o stanju i poštivanju ustavnih
i zakonskih prava građana, prema
Poslovniku mora imati mišljenje
Vlade Republike Hrvatske, ustvrdio
je Zlatko Koračević (HNS). Smatra li Vlada da izvješće o poštivanju
ustavnih i zakonskih prava građana
i nacionalnih manjina nije prihvatljivo ili postoji neki drugi razlog

zašto dosad nije dostavila svoje
mišljenje na Izvješće, zanimalo je
Koračevića.
I Vladi treba vremena da prikupi
mišljenje različitih institucija o nalazima iz Izvješća, odgovorio je premijer dr. sc. Ivo Sanader i najavio
skoro upućivanje zatraženog mišljenja Vlade.
Zastupnik je reagirao konstatacijom da su zastupnici dobili i druga
izvješća, ali je Vlada relativno brzo
reagirala i odradila svoj dio posla
upućujući mišljenje.

Zašto je donesena odluka o
odgodi polaganja državne
mature?
Zastupnica Marija Lugarić
(SDP) naglasila je da je svoje pitanje
namjeravala uputiti ministru znanosti, obrazovanja i športa, dr.sc. Draganu Primorcu, kojega zbog opsežnog dnevnog rasporeda na Aktualnom satu mijenja državni tajnik.
Uvodno je ocijenila da je donesena
ishitrena, neočekivana i populistička
odluka o odgodi polaganja državne
mature. Za sve propuste ministar
Primorac okrivio je svoje suradnike, pa bi trebalo odgovoriti na pitanje o odgovornosti zbog dosadašnjih ozbiljnih propusta, zaključila je
zastupnica Lugarić.
Državni tajnik za srednje obrazovanje, Želimir Janjić prvo je objasnio razloge i okolnosti izostanka
ministra Primorca, a zatim iznio
argumentaciju vezanu za odgodu
polaganja državne mature. U cijelom projektu oko uvođenja državne mature sudjelovale su i brojne
strukovne i znanstvene institucije, a
odgodom se ujednačava vrijeme pristupanja prvom polaganju. Ujedno
se uklanjaju i sve uočene nejasnoće
i otvorena pitanja, kako bi srednjoškolci već 2010. godine mogli pristupiti uspješnoj realizaciji i polaganju
državne mature.
Zastupnica Lugarić nije bila
zadovoljna navedenim odgovoBROJ
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rom, te je zatražila i dodatno pisano objašnjenje.

Postupno se ispunjavaju
tražena mjerila za pristup EU
Zastupnik Mario Zubović (HDZ)
upitao je državnu tajnicu Biancu
Matković da iznese svoju procjenu
o učinjenim i predstojećim poslovima koje moraju obaviti institucije
Republike Hrvatske, na svom putu
prema zaključenju pristupnih pregovora sa Europskom unijom.
Državna tajnica Bianca Matković
u kratkim je potezima iznijela sažeti
opis obavljenih i predstojećih poslova. Nakon što je utvrđena koordinacija između svih tijela državne uprave, otvoreno je više novih poglavlja
koji tvore tzv. „Barozove uvjete”.
Smatra da će se do kraja lipnja ispuniti sva mjerila za otvaranje poglavlja, a pregovori okončati do kraja
mandata ove komisije, odnosno do
jeseni 2009. godine.
Zastupnik Zubović u svom je
komentaru istaknuo zadovoljstvo
navedenim podacima, kao i činjenicom da Republika Hrvatska uspješno obavlja sve navedene poslove
oko pridruživanja Europskoj uniji.

Analiza dosadašnjeg rada
Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa
Zastupnik dr.sc. Gvozden Srećko Flego (SDP) svoje je pitanje uputio potpredsjednici Vlade
Jadranki Kosor, koja istovremeno obavlja i poslove predsjednice Koordinacije za društvene djelatnosti. Zanima ga što namjerava poduzeti kako bi se smanjile
slabosti uočene u radu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Osobito su mu problematični
propusti oko uvođenja pa ukidanja
polaganja državne mature, reforma
osnovnog i srednjeg obrazovanja,
kao i realizacija znanstveno-tehnologijskih istraživanja.
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Potpredsjednica Vlade i ministrica
Jadranka Kosor uvodno je naglasila
da će uputiti opširniji pisani odgovor
na sva postavljena pitanja. Upućene
su određene kritike na rad ministarstva koje je međutim i po ocjenama
javnosti u vrhu po svojoj uspješnosti. Realizacija pojedinih proklamiranih ciljeva u značajnoj mjeri ovisi
i o materijalnim sredstvima koja se
moraju osigurati za svaku fazu unu-

tar reforme obrazovanja. Podsjetila
je zatim i na konkretne mjere i uspjehe Ministarstva znanosti i obrazovanja, ocjenjujući da će sadašnja ekipa
u suradnji i dijalogu sa učenicima i
studentima, uspješno riješiti i pojedina otvorena pitanja.
Zastupnik Flego u svom kratkom komentaru naveo je da se već
sada ozbiljno kasni i zaostaje u
ovom segmentu, iznoseći statističke

podatke o broju diplomiranih studenata. Konstatirao je da bi trebalo
povećati broj upisanih i diplomiranih studenata na sveučilištima, te
zatražio detaljni pisani odgovor na
sva postavljena pitanja.
Predsjedavajući je zahvalio svim
sudionicima na dosadašnjoj raspravi, te zaključio „Aktualno prijepodne”.
A.F;I.Č;S.Š;Đ.K; M.Ko;J.Š;V.Ž.

Davanje prisege
Na 4. sjednici 29. svibnja zastupnici su zaključili raspravu o Prijedlogu odluke o imenovanju pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, a 30. svibnja imenovali Anku Slonjšak na tu dužnost. Nakon imenovanja,
na 5. sjednici Hrvatskoga sabora 19. lipnja 2008, Anka Slonjšak prisegnula je da će se u svom radu držati
Ustava i zakona, poštovati pravni poredak Republika Hrvatske i svoju dužnost obavljati pravično, časno,
savjesno i nepristrano u najboljem interesu osoba s invaliditetom.
J.Š.
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Prikaz rasprave
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
JAVNIM CESTAMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Usklađivanje prometnih direktiva i
sigurniji cestovni promet
Zastupnici Hrvatskog sabora
proveli su na 5. sjednici raspravu
o izmjenama i dopunama Zakona
o javnim cestama 18. lipnja 2008.
Predloženim mjerama osiguravaju se sigurnosni sustavi za tunele,
rješava naplata pristojbi za teretna vozila i cestarina na određenim
dionicama.

O PRIJEDLOGU
Pozivajući predstavnika predlagatelja da podnese uvodno obrazloženje, predsjedavajući je podsjetio
da je Vlada prigodom utvrđivanja
dnevnog reda odustala od hitnog
postupka. Dakle, o navedenoj točki
dnevnoga reda provest će se rasprava sukladno odredbama Poslovnika
koje se odnose na prvo zakonsko
čitanje.
Uvodno obrazloženje o predloženom zakonskom tekstu podnio je
državni tajnik u Ministarstvu mora,
prometa i infrastrukture Dražen
Breglec. Istaknuo je činjenicu da
se kroz predložene zakonske izmjene važeći zakonski okvir usklađuje s pravnom stečevinom Europske
unije. Radi se o nekoliko direktiva
koje se odnose na naplatu pristojbi
za teška teretna vozila. Osim toga,
uređuju se i elektronički sustavi

za naplatu cestarina, te osiguravaju minimalni sigurnosni zahtjevi za
tunele na transeuropskoj cestovnoj
mreži. Radi se o zahtjevima kojima
se osigurava sprečavanje kritičnih
situacija i događaja, te pruža odgovarajuća zaštita u slučaju nesreća.
Predloženim se propisima ujedno
određuju subjekti koji će temeljem
javnih ovlasti upravljati tunelima i
ispostavljati sigurnosne parametre u
tunelima Hrvatskih cesta i Hrvatskih
autocesta, zaključio je državni tajnik
Breglec.

RADNA TIJELA
O navedenom zakonskom tekstu očitovala su se i nadležna radna
tijela. Odbor za zakonodavstvo
podupro je njegovo donošenje, ne
protiveći se prijedlogu da se primijeni hitni postupak. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor je podnio dva
amandmana kojima se dorađuje
izričaj. Radi se o preciziranju uvodne rečenice u članku 6. iza kojega
slijede predloženi članci 6a. i 6b.
Predložene su izmjene i u članku
12., gdje se umjesto riječi „tijela”,
predlaže formulacija „odgovorna
tijela osoba”.
Odbor za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu proBROJ
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veo je raspravu kao zainteresirano
radno tijelo. U raspravi je iznijeto mišljenje prema kojemu bi obuhvat izmjena i dopuna ovoga Zakona trebalo proširiti i na reguliranje
održavanja javnih cesta odnosno
uloge u tome jedinica lokalne samouprave. Nakon provedene rasprave,
predsjednik Odbora predložio je da
se utvrdi zaključak kojim će Hrvatskom saboru predložiti da se o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama provede
prethodna rasprava, ali taj prijedlog
nije dobio potreban broj glasova članova Odbora.
Odbor za pomorstvo, promet
i veze jednoglasno je predložio
donošenje zaključka kojim se prihvaća Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim
cestama. Sve primjedbe, prijedloge i mišljenja predlagatelj bi trebao
uzeti u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. Na Odboru je jednoglasno predloženo da
Hrvatski sabor donese i zaključak
kojim se obvezuje Vlada Republike
Hrvatske da što hitnije pristupi izradi novog zakona o javnim cestama,
kojim će se među ostalim to područje uskladiti sa Zakonom o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi, definirati financiranje župa-
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nijskih i lokalnih cesta, omogućiti
županijskim cestama da se preoblikuju u dionička društva, te utvrditi
obvezu koncesionara da razvijaju i
osiguraju svoju službu hitne pomoći
i vatrogasnu službu.
Odbor za europske integracije
utvrdio je da je Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o javnim cestama usklađen s
pravnom stečevinom Europske unije
te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

RASPRAVA
Nakon izlaganja predstavnika
predlagatelja, predsjedavajući je
dao riječ zastupniku Slavku Liniću,
predsjedniku Odbora za pomorstvo, promet i veze. On je upozorio da se zakonskim prijedlogom
ne izvršavaju obveze prema lokalnoj samoupravi glede preuzimanja
nadležnosti nad javnim cestama,
zbog čega gradovi ne mogu preuzeti
svoje ovlasti i dužnosti. Rezimirao
je stavove i zaključke Odbora, koji
je podržao donošenje predloženoga Zakona. Ocjene i stavove Odbora za europske integracije iznio
je zastupnik mr.sc. Neven Mimica,
a zatim su riječ dobili predstavnici klubova parlamentarnih stranaka. Prvi je u ime Kluba zastupnika HDZ-a govorio zastupnik Milivoj Škvorc. Smatra da se predloženim zakonskim tekstom o prometnoj
politici, ispunjava još jedan od uvjeta za pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji. Istaknuo je podatke koji
se odnose na obračunavanje i visinu cestarine te određenih popusta
na pojedinim dionicama. Cestarina
će se obračunavati prema cjenovnom razredu za kategoriju vozila te
cestovnoj udaljenosti. Predloženi su
stimulativni modeli plaćanja cestarine koji potiču što veće korištenje
postojeće cestovne mreže, zaključio
je zastupnik Škvorc.
Zastupnik Zvonimir Mršić iznio
je stavove i ocjene u ime Kluba
zastupnika SDP-a. Upozorio je

na potrebu da se predloženi propisi usklade s odredbama kojima se
uređuje područje lokalne i područne (regionalne) samouprave. Osim
toga, na istim osnovama treba konačno razriješiti i pitanja oko uređenja
cestovnog pojasa, javne rasvjete i
izgradnje kanalizacije za oborinsku
odvodnju. Vlada bi konačno trebala prestati ignorirati zakone i propise koje je o tom pitanju svojedobno
donio Hrvatski sabor, konstatirao je
zastupnik Mršić.
Govoreći u ime Kluba zastupnika HNS-a, zastupnik Željko Vincelj
upozorio je na potrebu nadzora prilikom prijevoza tereta u vozilu iznad
dozvoljenih količina. Budući da se
u ovom slučaju konačno normira i
propisuje naplata eventualne štete,
na sličan bi način trebalo pristupiti
valorizaciji ostalih spornih situacija
koje se javljaju u cestovnom prometu. Osim toga, potrebno je konačno
riješiti i pitanje pretjerane naknade
na dionici od Zaprešića do Zaboka. Treba voditi računa i o štetama
na lokalnim prometnicama koje su
ostale u nadležnosti lokalnih zajednica, a nerijetko su izložene oštećenju zbog prekomjernog broja teških
teretnih vozila. Zatražio je od predlagatelja da se uredi i pitanje reklamnih panoa uz cestu, koji zbog svoje
veličine i broja nerijetko narušavaju
sigurnost cestovnog prometa.
Stavove Kluba zastupnika IDS-a
iznio je zastupnik Damir Kajin.
Analizirao je predloženi sustav
naplaćivanja cestarine na pojedinim
dionicama. Upozorio je na određene nelogičnosti i pretjerane cijene prilikom korištenja tunela kroz
Učku i mosta preko rijeke Mirne,
čime se nanosi šteta i provodi određena diskriminacija prema vozačima s područja Istre. S druge strane,
istarski turizam čini negdje oko 40%
prihoda ukupnog hrvatskog turizma,
pa bi i ove činjenice trebalo uvažiti i
respektirati pri donošenju konačnih
zakonskih rješenja. Zatražio je da se
nešto poduzme u vezi s najavljenim
plaćanjem polugodišnjih vinjeta priBROJ
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likom korištenja slovenskih magistralnih pravaca.
Ocjene i stavove Kluba zastupnika HSS-a iznio je zastupnik Stanko
Grčić. Podržao je donošenje predloženoga teksta i usklađivanje na
navedenim segmentima, jer se time
uklanjaju slabosti i pojačava ukupna sigurnost cestovnog prometa.
I dalje treba razvijati stimulativni
model kako bi što više teretnih vozila koristilo autoceste i time se smanjio pritisak i broj nesreća na lokalnim i županijskim cestama. Osobito
je frekventna dionica na Podravskoj
magistrali te pojedini pravci koje je
potrebno bolje održavati, popravljati
i asfaltirati. Na kraju izlaganja založio se za rješenje izvora financiranja za obnovu i održavanje lokalnih
cesta, jer se time sprječava njihovo
daljnje uništenje.
Zastupnik Boro Grubišić koji je
govorio u ime Kluba zastupnika
HDSSB-a, iznio je statističke podatke i vrijednosti o cestovnoj mreži u
pet slavonskih županija. Smatra da
se visina plaćanja cestarina mora
sagledavati i u spektru podataka o
visini bruto društvenog proizvoda
regije te visoke stope nezaposlenog stanovništva. Kritički se osvrnuo i na najavu slovenskih cestovnih vinjeta, spominjući mogućnost
i potrebu reciprociteta, kako bi se
nadoknadili nepredviđeni gubici u
gospodarstvu i cestovnom prometu. Na kraju izlaganja upozorio je i
na potrebu rekonstrukcije, razvrstavanja i obnove pojedinih cestovnih
prometnica u Republici Hrvatskoj.
U ime predlagatelja za riječ se
javio i državni tajnik Zdravko Livaković, odgovorivši sažeto na prijedloge i primjedbe koje su se čule tijekom protekle rasprave. Objasnio je
ujedno nadležnosti i obveze županijskih uprava za ceste, te se osvrnuo i
na primjedbe oko nadležnosti općina i gradova. Smatra ujedno da se
cestovne prometnice ravnomjerno
održavaju i grade na čitavom prostoru države, bez diskriminacije ili
favoriziranja pojedinih regija.
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Uslijedila je zatim i pojedinačna rasprava u kojoj su sudjelovali
zastupnici: Gari Capelli (HDZ),
Krešimir Gulić (HDZ) i Ivan
Vučić (HDZ). Na poziv predsjedavajućega, državni tajnik Dražen Breglec rezimirao je pojedine
aspekte i probleme koji su otvoreni tijekom rasprave. Ocijenjeno je
da će se predloženim izmjenama i
dopunama ispuniti preuzete obveze na području prometne politike,
te realizirati obveza implementacije
europskog zakonodavstva i u ovom
važnom segmentu. Osvrnuo se i na
najavu uvođenja slovenskih vinjeta
koje u takvom obliku nisu primjerene jer imaju diskriminacijski karakter u odnosu na tranzitne putnike

koji dolaze u Republiku Hrvatsku.
Sve primjedbe i prijedlozi koji su
izneseni tijekom prvog čitanja Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o
javnim cestama, bit će razmotreni
prilikom pripreme Konačnog prijedloga zakona, zaključio je predstavnik predlagatelja, dodajući da
je u tom smislu prihvatljiva i sugestija, odnosno zaključak Odbora za
pomorstvo promet i veze.
Predsjedavajući je zaključio
raspravu, podsjetio da je Vlada
povukla prijedlog o hitnom postupku i najavio glasovanje. Većinom
glasova, sa 80 „za”, 2 „suzdržana”
i 1 „protiv”, zastupnici su 19. lipnja 2008. donijeli zaključak kojim
se prihvaća Prijedlog zakona o

izmjenama i dopunama Zakona
o javnim cestama. Pristupilo se
glasovanju o zaključku kojega je
predložio Odbor za pomorstvo,
promet i veze. Njime se obvezuje
Vlada Republike Hrvatske da što
hitnije pristupi izradi novog zakona o javnim cestama, kojim će se,
među ostalim Zakon uskladiti sa
Zakonom o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, definirati pitanje financiranja županijskih i lokalnih cesta, omogućiti
županijskim cestama da razvijaju i osiguraju svoju službu hitne
pomoći i vatrogasnu službu. I taj
je zaključak prihvaćen većinom
glasova 77 „za” i 7 „suzdržanih”.
V.Ž.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIJSKOM INSPEKTORATU
REPUBLIKE HRVATSKE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Hrvatski sabor je 19. lipnja
2008. godine na dnevnom redu
imao Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske.
Glavna rješenja Zakona odnose se
na: proširenje djelokruga i nadležnosti Financijskog inspektorata, izravnu provedbu nadzora po Zakonu o
sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma nad svim obveznicima, sukladno procjeni rizika i
ciljanim zahtjevima Ureda za sprječavanje pranja novca i Državnog

odvjetništva. Uređuje se i nadzor
nad pružanjem usluga platnog prometa i prijenos novca u zemlji te
na suradnju i sudjelovanje Financijskog inspektorata u financijskim
istragama.
Odbor za Ustav, Poslovnik i
politički sustav, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za
europske integracije i Odbor za
zakonodavstvo podupiru donošenje Zakona, a ovaj potonji podnio
je amandman na članak 43. kojim se
nomotehnički uređuje izričaj.

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 43.
kojim se riječi: „1. srpnja 2008.”
zamjenjuju riječima: „danom stupanja na snagu ovog Zakona”.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a,
Goran Marić podržao je Prijedlog
zakona.
U pojedinačnoj raspravi govorio
je Davor Huška (HDZ).
Zakon je donesen, uz prihvaćene
amandmane, 9. srpnja 2008. (122 glasa
„za”, 1 „protiv” i 1 „suzdržan”).
I.Č.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ELEKTRONIČKOM POTPISU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Zastupnici su na 5. sjednici,
20. lipnja 2008. godine, hitnim
postupkom, raspravljali o Prijedlogu i Konačnom prijedlogu
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o elektroničkom potpi-

su. Njime se nadograđuje postojeći Zakon, uvođenjem dodatnih
zaštita i pojednostavljenjem procedure dobivanja certifikata te ga
se usklađuje sa zakonodavstvom
članica Europske unije.
BROJ
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O PRIJEDLOGU
Ovim zakonom se u sferi virtualnog elektroničkog poslovanja zaokružuje cjelina te se poslovnim i
pravnim subjektima omogućava
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iskorak u taj vid poslovanja, rekla je
Tamara Obradović Mazal, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva. Dodala je kako je ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Zakona rezultat pristupnih pregovora te se njime
samo nadograđuje postojeći Zakon
o elektroničkom potpisu koji je na
snazi od 2002. godine. Državna tajnica je naglasila kako se nada sve
većem broju poslovnih subjekata
koji posluju i putem interneta nakon
uvođenja dodatnih zaštita i pojednostavnjenja procedure dobivanja certifikata. Izmjenama se postavljaju
isti standardi za priznavanje certifikata i korištenje elektroničkog potpisa i prema trećim zemljama izvan
EU. Našim gospodarstvenicima
ipak će od najveće koristi, zaključila je, biti lakši pristup i obrada
PDV-a, REGOS-a i koncesija.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo, Odbor
za gospodarstvo, Odbor za Ustav,
Poslovnik i politički sustav, Odbor
za informiranje, informatizaciju i
medije te Odbor za europske integracije predložili su Saboru prihvaćanje predloženog Zakona.

RASPRAVA
Prvi u raspravi, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, govorio je zastupnik

Živko Nenadić. Osvrnuvši se na dosadašnju zakonsku regulativu, istaknuo
je da predložene izmjene i dopune
Zakona o elektroničkom potpisu prate
razvoj informacijskih tehnologija te
se uvode i čvršće zaštite za subjekte
koji koriste tu vrstu poslovanja. Zastupnik je najavio podršku ovom Prijedlogu, te je sugerirao nadležnom ministarstvu da se u roku od šest mjeseci
donesu potrebni podzakonski akti.
Zastupnik Zdenko Franić govorio je u ime Kluba zastupnika
SDP-a. Pohvalivši pomake koji
su učinjeni do danas u hrvatskom
zakonodavstvu na ovom području, zastupnik je naglasio korisnost
novih odredbi kako za pravne i gospodarske subjekte, tako i za građane kojima se otvara put da u budućnosti lakše dobivaju dokumente od
tijela državne uprave. Nadalje, istaknuo je i obveze koje subjekti koji
koriste elektronički potpis moraju
ispoštovati kako bi taj oblik poslovanja bio siguran za sve sudionike.
Najavivši podršku Prijedlogu zakona, zastupnik je rekao da je neracionalno osnivati dodatno akreditacijsko tijelo kad u Hrvatskoj već postoji Hrvatska akreditacijska agencija
koja je trenutno u tijeku potvrđivanja od nadležne Europske agencije.
Tom potvrdom svi izdani certifikati
postali bi jednakovrijedni europskim
te je, u tom smislu, zastupnik obrazložio i svoj podneseni amandman.

U pojedinačnoj raspravi govorili su zastupnici Zvonimir Puljić
(HDZ) i Zdenko Franić (SDP).
U završnom osvrtu, Tamara
Obradović Mazal, državna tajnica
u Ministarstvu gospodarstva, zahvalila je zastupnicima na konstruktivnoj raspravi. Rekla je da će Vlada
RH razmotriti sugestiju Kluba zastupnika SDP-a o hrvatskoj akreditacijskoj agenciji.

AMANDMANI
Zastupnici su prihvatili amandman
Vlade RH podnesen nakon završetka rasprave a odnosi se na članak
23. čiji bi prvi stavak, u pročišćenom tekstu glasio: „Za obavljanje
zadaća akreditacijskog tijela, Vlada
Republike Hrvatske na prijedlog
ministra određuje nacionalno tijelo
za obavljanje funkcija akreditacijskog tijela.”. Budući da je intencija
tog amandmana bila omogućavanje
da postojeća Hrvatska akreditacijska agencija dobije izrečene ovlasti,
zastupnik SDP-a Zdenko Franjić
povukao je svoj amandman.
Zastupnici su, 2. srpnja 2008.,
većinom glasova (sa 101 glasom
„za” i 3 „suzdržana”), prihvatili Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom
potpisu.
A.F.

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

Brži parnični postupak
Predloženi zakon sadrži bitne
izmjene koje bi morale pridonijeti
ubrzanju parničnog postupka i sužavanju mogućnosti zloporaba procesnih ovlaštenja, navodi predlagatelj.
Hrvatski je sabor o njemu
raspravljao 23. lipnja 2008.

O PRIJEDLOGU
Iako su izmjene i dopune Zakona iz 2003. godine znatno ubrzale parnični postupak i učinile ga
učinkovitijim, nisu do kraja polučile željene rezultate. Broj parničBROJ
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nih postupaka na sudovima i dalje
je velik.
Uzimajući u obzir uočene nedostatke u parničnom sudovanju daje
se mogućnost sudovima da sankcioniraju osobe koje se nesavjesno koriste procesnim ovlaštenji-
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ma i opstruiraju vođenje sudskog
postupka. Propisuje se mogućnost
naplate novčanih kazni putem nadležnih tijela porezne uprave (dosad
prema ovršnom postupku). Sporove pravnih osoba i obrtnika ubuduće
više neće voditi općinski, već trgovački sudovi. To će sigurno rasteretiti općinske sudove i omogućiti
brži postupak. Jednostavnije i teže
postupanje u parnicama omogućit
će i izmjena vrijednosti spora male
vrijednosti. Povećava se na 10.000
kuna sa dosadašnjih 5.000 kuna.
Najznačajnije novo procesno rješenje odnosi se na institut dostave pismena, koji je dosad u praksi
često bio razlog za odgađanje ročišta. Pooštrenim režimom dostave
očekuje se lakše postupanje sudova
i brže pružanje pravne zaštite. Bitne
su novine, među ostalim, u drugostupanjskim postupcima. Drugostupanjski sudovi mogu donijeti,
neovisno o obrazloženju prvostupanjske presude, svoje odluke na
temelju raspravne građe iz parničnog spisa.

RADNA TIJELA
Nadležna radna tijela razmotrila su
predloženi zakon i predložila Hrvatskom saboru njegovo donošenje.

Odbor za zakonodavstvo s deset
amandmana traži nomotehničko
uređivanje izričaja (amandmani prihvaćeni). Članovi Odbora za pravosuđe smatraju da će predložene
izmjene ubrzati parnične postupke
i povećati učinkovitost u rješavanju građanskih parnica. Odbor za
europske integracije utvrdio je da
je Prijedlog usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

RASPRAVA
Na sjednici Hrvatskoga sabora zastupnicima je o predloženom
zakonu, u ime predlagatelja govorio
državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Dražen Bošnjaković. Namjera nam je ubrzati parničke postupke
i sudovima dati alate za učinkovitiji
postupak, naglasio je.

Kvalitetne izmjene
Klub zastupnike SDP-a podržat će predložene izmjene i dopune,
izvijestila je Ingrid Antičević-Marinović. Podsjetila je da su izmjene i
dopune Zakona iz 2003. jedan od najvažnijih normativnih akata tadašnje
Vlade. Pitala je zašto se ne primje-

njuje u potpunosti (primjerice, odredbe o roku pisanju presude i otpreme
strankama) i zašto suci nisu gospodari u parnici. Predložene izmjene i
dopune su kvalitetne i dolaze iz opće
težnje da se otklone sve opstrukcije
u parnici, naglasila je. Upozorila je
da je država obijestan parničar što
treba suzbiti. I to na način da se oni
koji zastupaju državu, po sili zakona
obvežu priznati očigledne tužbene
zahtjeve (primjerice, isplata naknada u skladu s Kolektivnim ugovorom
koji je Vlada potpisala).
Klub zastupnika HDZ-a podržat će Prijedlog, izvijestio je Vladimir Ivković. To je još jedan napor
Ministarstva kojim pokušava ubrzati
parničnim postupak jer, kaže, spora
pravda je najveća nepravda.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su Ivo Grbić (HDZ) i Damir
Sesvečan (HDZ).
U završnom osvrtu državni tajnik
Dražen Bošnjaković zahvalio je na
raspravi i podrške naglasivši da se
radi o bitnim izmjenama Zakona.
Hrvatski je sabor hitnim postupkom donio 2. srpnja 2008. Zakon
o izmjenama i dopunama Zakona
o parničnom postupku zajedno s
prihvaćenim amandmanima (93
„za”, 1 „suzdržan”).
Đ.K.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OZNAKAMA IZVORNOSTI,
OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA TRADICIONALNOG UGLEDA
POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Zastupnici su na 5. sjednici, 20.
i 23. lipnja 2008. godine, hitnim
postupkom, raspravljali o Prijedlogu i Konačnom prijedlogu zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i
oznakama tradicionalnog ugleda
poljoprivrednih i prehrambenih
proizvoda. Njime se, među ostalim, preporučuje postupak zaštite oznake izvornosti zemljopisnog
podrijetla i tradicionalnog ugleda

na nacionalnoj razini i na razini
Europske unije.

O PRIJEDLOGU
Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Stjepan Mikolčić uvodno je objasnio
kako je ovo još jedan u nizu zakona
koji se usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije. Osnovna pitanja koja se njime uređuju su postuBROJ
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pak zaštite oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla, te oznake
tradicionalnog ugleda na nacionalnoj razini i na razini Europske unije.
Njime se detaljnije definira i službena
kontrola, a i utvrđivanje sukladnosti
sa specifikacijom proizvoda što dosadašnji zakonski akti nisu regulirali.
Budući da se novim odredbama omogućuje ista zaštita domaćih proizvođača i onih u zemljama EU, Zakonom
će se, neizravno, ostvariti i podizanje
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razine konkurentnosti naših proizvoda na europskom tržištu.

RADNA TIJELA
Slijedeća radna tijela predložila
su prihvaćanje predloženog Zakona:
Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
regionalni razvoj, šumarstvo i vodno
gospodarstvo, Odbor za europske
integracije, te Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj.

RASPRAVA
Prvi u raspravi govorio je zastupnik Kluba HDZ-a Dragan Kovačević. Rekao je da Klub zastupnika
HDZ-a snažno podupire donošenje
Zakona jer se njime, u odnosu na
aktualne pravilnike, stvaraju pretpostavke ne samo za zaštitu autohtonih proizvoda sukladno propisima
Europske unije, već se uspostavlja i
sustav upravnog i financijskog nadzora. Zakonske novine trebale bi, s
jedne strane, štititi standarde kvalitete autohtonih proizvoda, a s druge
strane onemogućiti uvoz ili proizvodnju proizvoda koji nisu izrađeni
prema specifikacijama.
Zastupnik je podsjetio i na praksu ostalih europskih zemalja koje
imaju snažnu poljoprivredu, a sličnim su propisima zaštitile svoje proizvođače i proizvode te na sve veći
zaokret Europske unije prema obiteljskim gospodarstvima i održivoj poljoprivrednoj proizvodnji. Do
sada, dodao je, Hrvatska je zaštitila devet svojih proizvoda i nužno je

da se njihov broj poveća te da se od
tih proizvoda stvore svjetske marke
(brandovi). Ove izmjene, zaključio
je, između ostalog, osnažuju i hrvatsko selo te je obveza i države da što
snažnije podupre projekte koji bi
osnažili plasman takvih proizvoda
na domaćem i svjetskom tržištu.
Stajalište Kluba zastupnika
SDP-a iznio je Dragutin Bodakoš.
Istaknuo je kako smatra da bi predloženi Zakon trebao imati ključnu
ulogu u unapređivanju svojstava
visoke kvalitete za veliki asortiman
proizvoda koji se tradicionalno proizvode diljem Hrvatske te da proizvođačima mora omogućiti da iskoriste prednosti dobrog marketinga
koji bi pratio označene proizvode.
Zastupnik je, nadalje, predložio da
se detaljnije definiraju zakonske
odredbe o donošenju podzakonskih
akata, kako bi se obuhvatila sva
dosadašnja legislativa koja pokriva
to područje. Dodao je i da bi trebalo skratiti predviđeni rok od jedne
godine za njihovo donošenje.
Zastupnik Stanko Grčić govorio
je u ime Kluba zastupnika HSS-a.
Istaknuvši prednosti usklađivanja
ovog dijela zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije,
zastupnik je posebno ukazao na važnost sustava kontrole koji se propisuje predloženim Zakonom, a koji
kupcu garantira kakvoću i način proizvodnje pojedinog proizvoda. Uz
pozitivne ocjene Prijedlogu zakona,
zastupnik je rekao kako smatra da je
potrebno doraditi pojedine odredbe
radi transparentnijeg utvrđivanja nad-

ležnosti poljoprivredne inspekcije te
redefiniranja odredbe da se prije registracije oznake utvrdi sukladnost sa
specifikacijom proizvoda. Zastupnik
je na kraju zaključio kako trebamo
na adekvatan način i što prije zaštititi svoje vlasništvo te da ponuđena
rješenja idu u tom smjeru. Najavio je
podršku Kluba zastupnika HSS-a.
U pojedinačnoj raspravi govorili su: Nevenka Marinović (HDZ),
Dragan Vukić (HDZ), Branko
Kutija (HDZ), Dragan Kovačević
(HDZ) i Boro Grubišić (HDSSB).
Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Stjepan Mikolčić u završnom osvrtu
zahvalio je na prijedlozima, sugestijama i amandmanima. Dodao je kako se
Vlada više usmjerila prema udrugama proizvođača kako bi ih pripremila
za predstojeće razdoblje i potakla da
što više naših proizvoda dobije oznake izvornosti i postanu prepoznatljivi
potrošačima u Hrvatskoj, ali i šire.

AMANDMANI
Vlada je prihvatila amandmane koje
je podnio Odbor za zakonodavstvo na
članke 2, 3, 4, 6, 7, 9, 20, 21, 45, 48,
55, 56. i 57. kojima se nomotehnički i
pravno uređuje izričaj Zakona.
Zastupnici su, 2. srpnja 2008.,
većinom glasova (sa 99 glasova „za”
i 1 „suzdržanim”), donijeli Zakon o
oznakama izvornosti, oznakama
zemljopisnog podrijetla i oznakama
tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
A.F.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I
FINANCIRANJA TERORIZMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Daljnje jačanje i dogradnja sustava
Ovim zakonskim prijedlogom
usklađuje se zakonodavstvo RH
sa zakonodavstvom EU. Prijed-

log zakona nadograđuje postojeći
sustav za suzbijanje pranja novca i
financiranja terorizma te ga na taj
BROJ
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način čini još učinkovitijim. Načela na kojima se Prijedlog temelji
ne odstupaju od načela važećeg
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Zakona, već se radi o implementaciji novih međunarodnih mjera i
standarda u hrvatski pravni poredak radi još bolje zaštite državljana Hrvatske i njenih institucija od
posljedica pranja novca i financiranja terorizma.

O PRIJEDLOGU
U prikazu ovog Prijedloga poslužili smo se izlaganjem predstavnika predlagatelja, državnog tajnika u Ministarstvu financija mr. sc.
Zdravka Marića.
Uvodno je predstavnik Vlade RH
istaknuo da je važećim Zakonom
Hrvatska prihvatila većinu međunarodnih standarda i mjera u sustavu
prevencije pranja novca i financiranja terorizma kao i države članice EU. Međutim, u međuvremenu
su donijeti novi međunarodni standardi i mjere u području suzbijanja
pranja novca i financiranja terorizma (Direktiva 2005/60/EZ) koje je
predlagatelj zakona na odgovarajući način ugradio u Prijedlog zakona
o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma. Time se primarno hrvatsko zakonodavstvo iz tog
područja potpuno harmonizira s
europskom pravnom stečevinom.
Uvažavaju se preporuke i procjena mjera protiv pranja novca koje
daje Odbor Vijeća Europe. Osnovne
novine Prijedloga su: obveza procjene rizika obveznika, zabrana otvaranja ili vođenja anonimnih računa,
štednih knjižica i dr., ograničenja u
poslovanju s gotovinom (105 tisuća
kuna), odnosno u poslovima s nerezidentima u vrijednosti koja prelazi
15 tisuća EUR-a, pooštrenje sankcija za obveznike, obveza dubinske
analize stranih politički eksponiranih osoba te mogućnost da Ured
za sprečavanje pranja novca zatraži od inozemnih ureda privremeno zaustavljanje transakcija do 72
sata. Ograničenja gotovinske naplate odnose se na sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu
djelatnost.

Suzbijanje pranja novca u nadležnosti je tijela prevencije, nadzornih
tijela i tijela kaznenog postupka.
Nadzor poslovanja obveznika Zakona provode Ured za sprečavanje pranja novca, Financijski inspektorat
RH, Porezna uprava, HNB i Hrvatska agencija za nadzor financijskih
usluga.
Osim potrebe usklađivanja sa tzv.
III Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća Europe o sprečavanju korištenja financijskog sustava
u svrhu pranja novca i financiranja
terorizma, koju su članice EU morale ugraditi u svoj pravni poredak
do kraja 2007. godine, novi zakon
je i središnja mjera akcijskog plana
Vlade RH u području suzbijanja
pranja novca i financiranja terorizma, vezano uz poglavlje IV-Sloboda
kretanja kapitala.
Konačno, tu su preporuke Vijeća Europe i Odbora Vijeća Europe
MONEYVAL (Odbor stručnjaka za
procjenu mjera protiv pranja novca
i financiranja terorizma).
Prijedlog određuje učinkovite i
razmjerne sankcije i mjere za prekršaje. Zakon bi trebao stupiti na
snagu početkom 2009. godine jer
je prethodno potrebno educirati sve
obveznike i sudionike, prije svega
banke i ostale institucije financijskog tržišta.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne
protivi se prijedlogu da se Zakon
donese hitnim postupkom. Na tekst
Konačnog prijedloga Odbor podnosi nekoliko amandmana kojima se
pravno i nomotehnički uređuje izričaj. Odbor za europske integracije je utvrdio da je Konačni prijedlog
zakona usklađen s pravnom stečevinom EU i pravnim aktima Vijeća
Europe te da ispunjava obveze iz
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Odbor za pravosuđe jednoglasno podržava donošenje zakona,
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istaknuvši da se njime nadograđuje
postojeći sustav. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost nakon provedene rasprave jednoglasno je odlučio predložiti Saboru donošenje Zakona, kao i Odbor
za financije i državni proračun, i
to po hitnom postupku.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi predstavnika predlagatelja, državnog tajnika
Zdravka Marića, izvješće saborskog Odbora za financije i državni proračun podnio je predsjednik
Odbora Goran Marić.
Uslijedila je rasprava po klubovima zastupnika. U ime Kluba
zastupnika HDZ-a govorio je Željko Turk. Rekao je da je Republika Hrvatska donošenjem Zakona
o sprečavanju pranja novca 1997.
godine, koji je još uvijek važeći, i
ustrojavanjem Ureda za sprečavanje
pranja novca već uspostavila model
kojim se sprečava zloporaba korištenja financijskog sustava za pranje novca i financiranje terorizma.
Već tada Hrvatska je prihvatila većinu međunarodnih standarda i mjera
u sustavu prevencije pranja novca i
financiranja terorizma.
No, kako je međunarodna zajednica donijela nove međunarodne
standarde i mjere u području suzbijanja pranja novca, to je predlagatelja zakona potaklo da pristupi izradi
novog Prijedloga, radi potpune harmonizacije hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom. Zaključio je da Klub zastupnika HDZ-a podržava donošenje
Zakona.
U ime Kluba zastupnika HSS-a
govorio je Stanko Grčić. Klub
podržava Prijedlog zakona, jer se
njime, uz usklađivanje hrvatskoga zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, ujedno poboljšavaju
postojeća zakonska rješenja, čije su
manjkavosti uočene tijekom dosadašnje primjene, rekao je Grčić.
Naime, u proteklom periodu postav-
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ljeni su temelji za razvitak preventivnog sustava u području sprečavanja pranja novca, a Prijedlogom se
on još dorađuje.
Novim zakonom proširit će se
krug obveznika provođenja mjera,
uvesti ograničenja u poslovanju s
gotovinom, sustavno urediti provođenje nadzora, urediti međunarodnu
suradnju sa stranim nadležnim tijelima, te proširiti krug državnih tijela i institucija koje će nadležni Ured
za sprečavanje pranja novca poticati na obradu predmeta, pobrojao je
sve prednosti novog zakona Stanko Grčić. Napomenuo je da Hrvatska kao predsjedavateljica Protuterorističkog odjela Vijeća sigurnosti UN-a ima mogućnost aktivnijeg
sudjelovanja u inicijativama za preventivno djelovanje.
U ime Kluba zastupnika IDS-a
govorio je Damir Kajin. Smatra da
Hrvatska u zadnjih 15 godina na tom
području nije učinila gotovo ništa.
„Ono što je najgore, ti ljudi nakon što
operu taj novac, postaju stupovi društva, ugledni građani, poduzetnici. Ali
koga je u Hrvatskoj za to briga?”
Ipak, kao pozitivne elemente novog zakona navodi: zabranu
otvaranja ili vođenja anonimnih
računa, štednih knjižica na lozinku odnosno drugih proizvoda koji
omogućavaju prikrivanje stvarnog
identiteta stranke, zabranu poslovanja obveznika s prividnim ban-

kama, ograničenja u poslovanju s
gotovinom na način da se u poslovima s nerezidentima ne smiju obavljati naplate u iznosu koji prelazi 15
tisuća eura, a novi zakon uključuje u postojeći sustav za nadzor nad
obveznicima i nova tijela kao primarne nadzornike.
U ime Kluba zastupnika SDP-a
govorila je Ingrid Antičević-Marinović. Osvrnula se na dosadašnje
učinke postojećeg Zakona o sprečavanju pranja novca i učinke djelovanja Ureda za sprečavanje pranja
novca.
„Situacija je upravo suprotna od
one koju predlagatelj daje u ocjeni stanja, kada pozitivno ocjenjuje
napore Hrvatske na području prevencije pranja novca i financiranja terorizma”. Drži poraznom činjenicu da
se hrvatsko pravosuđe u posljednjih
10 godina, otkako je na snazi postojeći zakon, nije bavilo slučajevima
pranja novca, i to zato što „u zakonu
za osnovno djelo pranja novca nije
propisana kazna, što znači da onda
nema ni djela”. Antičević drži najvažnijim učiniti efikasnim Ured za
sprečavanje pranja novca. Smatra
da bi se njegova efikasnost pojačala ukoliko bi on postao sastavni dio
USKOK-a.
U pojedinačnoj raspravi govorili
su: Davor Huška (HDZ), Goran
Marić (HDZ), Krešo Filipović
(HDZ) i Nadica Jelaš (SDP).

Ingrid Antičević-Marinović u
petominutnoj završnoj raspravi u ime
Kluba zastupnika SDP-a rekla je da
će Klub podržati taj Prijedlog zakona. Ujedno izražavaju žaljenje što nije
bilo više vremena da se bolje normiraju rješenja bitna za jačanje efikasnosti samog Ureda za suzbijanje pranja novca čime bi i Hrvatska u cjelini postala efikasnija u sprečavanju
tog društvenog problema. Za kraj je
postavila pitanje kako se provjerava
strani kapital koji ulazi u Hrvatsku.
Nakon zaključenja rasprave Vlada
RH podnijela je 7 amandmana na
zakonski prijedlog, a zastupnici su
većinom glasova podržali da se o
njima raspravlja i glasuje. Sve Vladine amandmane zastupnici su jednoglasno podržali i time su postali
sastavni dio Prijedloga. Uslijedilo je
očitovanje ministra financija Ivana
Šukera u ime predlagatelja o amandmanima koje je podnio Odbor za
zakonodavstvo. Vlada RH prihvatila je amandmane Odbora za zakonodavstvo koji time postaju sastavni
dio zakona.
Zastupnici su na 5. sjednici Hrvatskoga sabora, 15. srpnja
2008. godine, većinom glasova,
(136 glasova „za” i 3 „suzdržana”), donijeli Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja
terorizma, zajedno s prihvaćenim
amandmanima.
S.Š.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA
VRIJEME NEZAPOSLENOSTI
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Zastupnici su 19. lipnja 2008.
godine na dnevnom redu imali Prijedlog i Konačni prijedlog zakona
o posredovanju pri zapošljavanju i
pravima za vrijeme nezaposlenosti.
Prijedlogom zakona uređuju se
poslovi posredovanja pri zapošljavanju u zemlji i inozemstvu, sustav obveznog osiguranja zaposlenika u radnom odnosu za slučaj nezaposlenosti,

a definiraju se i kategorije nezaposlenih osoba što podrazumijeva aktivno
traženje posla. Uređuje se jedinstvena
evidencija nezaposlenih osoba i drugih tražitelja zaposlenja te detaljnije
definiraju poslovi koji su uključeni u
pripremu za zapošljavanje.
Odbor za razvoj i obnovu, Odbor
za gospodarstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za rad i sociBROJ
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jalno partnerstvo te Odbor za zakonodavstvo podupiru donošenje Zakona, a ovaj potonji podnosi amandmane na članke 48. i 79. kojima se pravno i nomotehnički uređuje izričaj.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
zastupnik Boris Kunst podržao je
Prijedlog zakona.
U ime Kluba zastupnika HNS-a
govorio je Goran Beus Richember-
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gh (HNS). Kazao je kako predloženi zakon neće riješiti problem nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj,
dok je stopa nezaposlenosti iznad
prosječne razine nezaposlenosti u
Europskoj uniji.
U ime Kluba zastupnika HSS-a
govorila je Marijana Petir, kazavši

kako će Klub podržati Zakon. Petir
je posebno pohvalila godišnji plan
za poticanje zapošljavanja koji je
usvojila Vlada Republike Hrvatske.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Dragutin Lesar (nezavisni),
Davorko Vidović (SDP) i Ingrid
Antičević-Marinović (SDP).

Zastupnici su 2. srpnja 2008.
godine sa 92 glasa „za”, 3 „suzdržana” i 1 „protiv” donijeli Zakon
o posredovanju pri zapošljavanju
i pravima za vrijeme nezaposlenosti, zajedno s prihvaćenim amandmanima.
I.Č.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Podrška svjedocima i žrtvama
Predloženim izmjenama i dopunama ostvaruje se puna usklađenost s pravnom stečevinom
Europske unije na području pravosudne suradnje u građanskim i
kaznenim stvarima.
Hrvatski je sabor o ovom zakonskom prijedlogu raspravljao 20.
lipnja 2008.

O PRIJEDLOGU
Prijedlogom se dopunjuje nadležnost županijskih sudova za pružanje
podrške svjedocima i žrtvama. Predlaže se da sudačka vijeća na sjednicama odlučuju javnim glasovanjem
svih članova. Uvodi se mogućnost
sudjelovanja pravosudnih dužnosnika u međunarodnim misijama. Predlaže se i pokretanje postupka obustave isplate plaća sucima koji ne
dostave podatke o imovini.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje Zakona te smatra da
valja doraditi pravni i nomotehnički
izričaj. Prihvaćanje Prijedloga zakona predlažu i Odbor za pravosuđe
te Odbor za europske integracije. Potonji je utvrdio da je Prijedlog usklađen s pravnom stečevinom
Europske unije.

RASPRAVA
Na sjednici Hrvatskog sabora
o predloženom zakonu uvodno je
govorila u ime predlagatelja državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa
Marina Dujmović Vuković.

Uvesti odjele za radne sporove
Klub zastupnika SDP-a podržat će Prijedlog i smatra da donosi novine i ispravlja nepreciznosti, izvijestila je Ingrid Antičević-Marinović. Pohvalila je formiranje posebnih odjela za podršku
i zaštitu svjedoka na sudovima te
predložila da se do drugog čitanja
uredi pitanje sredstava za to. Tako
bismo građanima poslali poruku da
nam je stalo do ljudi koji se izlažu različitim neugodnostima ispunjavajući građansku dužnost pred
sudovima. Trebalo bi zakonskom
odredbom uvesti posebne odjele na
sudovima (radne sudove) kako bi
se sporovi radnika brže rješavali,
predložila je.
Klub zastupnika HNS-a podržat će zakonske izmjene jer donose logične promjene, izvijestio je
Željko Vincelj. Šire je govorio
o stanju u pravosuđu i potrebnim
mjerama za njegovu reformu. Bez
kvalitetnih kadrova nema ni kvaBROJ
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litetnog pravosuđa, naglasio je,
među ostalim.
Klub zastupnika HDZ-a podupire Prijedlog zakona, izjavio je Emil
Tomljanović, opširnije govoreći o
predloženim rješenjima. Do drugog
čitanja trebalo bi razmotriti mogućnost da ministar pravosuđa može
pokrenuti odgovarajući postupak
protiv sudaca koji ne poštuju izričite zakonske odredbe o imovinskoj
kartici. Odredbu o mogućnosti premještanja suca u slučaju ukidanja ili
preustroja sudova treba uskladiti s
ustavnim odredbama koje se odnose
na tu materiju, upozorava.
Klub zastupnika HSS-a podržava predložene izmjene i dopune,
izvijestio je Stanko Grčić, osvrnuvši se na predložena rješenja.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Ivo Grbić (HDZ), Vladimir Ivković (HDZ) i Damir Sesvečan (HDZ).
U završnom osvrtu državna tajnica Marina Dujmović Vuković
naglasila je da je Strategija reforme
pravosuđa ostvarila dobre rezultate. Primjerice, broj neriješenih
predmeta smanjen je za 41 posto,
a u digitalni oblik prepisano je 98
posto zemljišno-knjižnih uložaka.
Sustav podrške svjedocima i žrtvama kaznenih djela kao pilot-projekt
provodi se u županijskim sudovi-
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ma u Vukovaru, Osijeku, Zadru
i Općinskom kaznenom sudu u
Zagrebu.
Hrvatski je sabor 2. srpnja
2008. prihvatio Prijedlog zakona
o izmjenama i dopunama Zakona
o sudovima (92 „za”, 4 „protiv”, 1
„suzdržan”).
Đ.K.

Sjećanje na atentat na hrvatske zastupnike u beogradskoj
skupštini 20. lipnja 1928.
Nakon rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjedatelj Josip Friščić podsjetio je na
tužan događaj koji se zbio 20. lipnja prije 80 godina u Narodnoj skupštini
u Beogradu, kada je izvršen atentat na narodne zastupnike (HSS-a). Pozvao
je zastupnike da se minutom šutnje prisjete tog tragičnog događaja.

Izbori, imenovanja i razrješenja
U ime Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove govorila
je Nevenka Majdenić. Odbor za
izbor, imenovanja i upravne poslove
predlaže Hrvatskom saboru donošenje slijedeće Odluke:
Za članove Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost iz
reda istaknutih znanstvenih djelatnika imenuju se: Petar Selem, Ivan
Pavić, Dragica Kozarić Kovačić,

akademik Milan Moguš, Nada
Čikeš Mihelčić, Krešimir Pavelić, Mario Kovač, Josip Baloban,
Antun Tucak, Luka Sopta, Marina Miličević Bradač i Miljenko
Grgić.
Dosadašnjim članovima Odbora
za podjelu državnih nagrada za znanost iz reda istaknutih znanstvenih
djelatnika: Petru Selemu, Ivanu
Paviću, Dragici Kozarić Kovačić,
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akademiku Milanu Mogušu, Nadi
Čikeš Mihelčić, Krešimiru Paveliću, Mariu Kovaču, Josipu Balobanu, Antunu Tucaku, Ljerki Schiffler i Luki Sopti, protekom zakonskoga roka, istekao je mandat člana
Odbora za podjelu državnih nagrada
za znanost.
Zastupnici su jednoglasno, sa 82
glasa „za”, prihvatili Odluku.
I.Č.
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Protokolarne aktivnosti
Predsjednika Hrvatskoga sabora
Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić
primio je predsjednika Republike Turske
Abdullaha Güla u sklopu njegovog službenog
posjeta Republici Hrvatskoj
(Zagreb, 11. lipnja 2008.) U razgovoru je istaknuto
da se odnosi Hrvatske i Turske, tradicionalno prijateljski i bez otvorenih pitanja, uspješno razvijaju na svim
područjima od obostranog interesa, posebice u kontekstu
priključenja obiju država Europskoj uniji te pristupanju
Hrvatske NATO-u. Predsjednik Sabora je istaknuo važnost tijesne suradnje Hrvatske i Turske, naročito u procesu pristupanja dviju država Europskoj uniji. Snažno je
podržao Savez civilizacija koji je 2005. godine osnovan
na inicijativu turske i španjolske vlade pod pokroviteljstvom UN-a u cilju poboljšanja razumijevanja i suradnje
između nacija i naroda različitih kultura i religija kako
bi se time spriječili daljnja polarizacija i ekstremizmi u
svijetu. Republika Hrvatska postala je članicom Grupe
prijatelja Saveza civilizacija 6. lipnja 2008. godine.
Turski je predsjednik Gül čestitao Hrvatskoj na pozivnici
za članstvo u NATO-u izrazivši uvjerenje kako će hrvatsko
članstvo osnažiti ovaj Savez. Izrazio je uvjerenje da će i ovaj
posjet Hrvatskoj, koji nastavlja dinamiku hrvatsko-turskih
kontakata na svim razinama, pridonijeti daljnjem razvoju
bilateralnih odnosa i naročito gospodarske suradnje.

Predsjednik Sabora primio predsjednika
Skupštine Crne Gore Krivokapića
(Zagreb, 17. lipnja 2008.) Crna Gora i Hrvatska teže
euroatlantskim integracijama i zainteresirane su za jačanje suradnje i sigurnosti u regiji, izjavio je u Zagrebu
predsjednik Sabora Luka Bebić nakon razgovora s predsjednikom Skupštine Crne Gore Rankom Krivokapićem.
„Hrvatsku i Crnu Goru povezuju zajednički interesi jer
obje teže euroatlantskim integracijama, dobrosusjedskim
odnosima kao i razvoju gospodarskih i svakih drugih
odnosa, a u tom duhu prošli su i ovi razgovori”, rekao je
Bebić u izjavi za novinare.
Crna Gora zainteresirana je za hrvatska iskustva u približavanju Europskoj uniji i očekuje da će Hrvatska vrlo

brzo biti punopravna članica EU-a, kazao je novinarima
Krivokapić koji boravi u uzvratnom službenom posjetu RH. „Hrvatska nastavlja svoj ubrzani put prema EU i
osobno mislim da, unatoč tome što je rok 2010. godina,
da Hrvatska toliko brzo ide da bi mogao biti i neki raniji rok. Crna Gora ostaje pri odlučnosti da u ovoj godini
preda zahtjev za članstvo u EU”, istaknuo je Krivokapić.

Izjava za medije predsjednika Sabora Luke Bebića i predsjednika
Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića

Dvojica predsjednika parlamenata u svojim su razgovorima posebnu pozornost posvetili i uspostavi tješnje
parlamentarne suradnje i ulozi parlamenata u procesu
priključivanja država Europskoj uniji i NATO-u. Također su razgovarali o načinima da se pojača gospodarska
suradnja Hrvatske i Crne Gore za koju je na obje strane
izražen snažan interes.

Predsjednik Sabora primio predsjednika Odbora
za EU Senata Češke Republike Ludeka Sefziga
(Zagreb, 18. lipnja 2008.) Predsjednik Sabora Bebić
zahvalio je Češkoj na kontinuiranoj pomoći u nastojanjima Hrvatske za ulazak u EU i NATO, posebice na češkoj
potpori hrvatskim nastojanjima da se za vrijeme češkog
predsjedanja EU-om zatvore sva poglavlja pristupnih
pregovora s EU.
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Predsjednik Odbora za EU češkog Senata Sefzig je
rekao kako je želja Hrvatske da zatvori sva poglavlja tijekom češkog predsjedanja ostvariva, te je izrazio zadovoljstvo što se nije smanjila dinamika prilagodbe hrvatskog zakonodavstva europskom, nazvavši je „pravom
zakonskom olujom”, usprkos irskom odbacivanju Lisabonskog sporazuma na referendumu. Njegovo je uvjerenje da će se trenutna kriza unutar Europske unije riješiti veoma skoro. U nastavku je bilo riječi o bilateralnim
temama, prije svega o ukidanju odluke o zabrani unošenja hrane u Hrvatsku za češke turiste, što je češka strana pozdravila. Predsjednik Odbora za EU češkog Senata
pohvalno se izrazio o izgradnji autocesta u Hrvatskoj kao
značajnog čimbenika u razvoju turizma. Ujedno je izrazio žaljenje zbog uvođenja vinjeta u Sloveniji.
Predsjednik Sabora Luka Bebić primio predsjednika Bavarskog
pokrajinskog parlamenta Aloisa Glücka

Predsjednik Sabora primio predsjednika
Bavarskog pokrajinskog parlamenta Aloisa Glücka
(Zagreb, 19. lipnja 2008.) Izaslanstvo bavarskog parlamenta poduprlo je u Zagrebu plan Vlade i Sabora da
dovrši pristupne pregovore do jeseni iduće godine kako
bi Hrvatska što skorije ušla u Europsku uniju. „Vladu
i Sabor podupiremo na putu u EU kako bi se sve završilo iduće jeseni. Siguran sam da zadaće koje predstoje možete obaviti i da ćemo se na kraju zajedno naći u
Uniji”, rekao je predsjednik bavarskog parlamenta Alois
Glück nakon sastanka s predsjednikom Hrvatskog sabora
Lukom Bebićem. Po njegovim riječima, to je povijesna
prilika i zadatak Sabora i Vlade koji se rijetko događaju

u povijesti jednoga naroda i dodao kako je siguran da će
se taj zadatak obaviti.
Glück je ocijenio da odnosi između Hrvatske i Bavarske imaju „povijesnu težinu i aktualnu kvalitetu” te da
ta njemačka savezna pokrajina ni s jednom drugom
zemljom ne njeguje tako dobre odnose u svim područjima. Ističući da je Hrvatska imala potporu Bavarske
od same ideje o neovisnosti do danas, Bebić je rekao
da je sada potrebno poboljšati gospodarsku suradnju.
Za pristupne pregovore je ocijenio da se „odvijaju
tempom koji zadovoljava i koji će osigurati da završimo pregovore do kraja ljeta 2009. godine.”

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA
Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić
primio veleposlanicu Republike Kube Normu
Goicocheu Estenoz u radni posjet

Veleposlanica Republike Kube Norma G. Estenoz u radnom posjetu

(Zagreb, 11. lipnja 2008.) Bilateralni odnosi, koji se
razvijaju u znaku uzajamnog razumijevanja, ocijenjeni su
kao dobri, iako postoje još nedovoljno iskorištene mogućnosti za snažniju suradnju na području gospodarstva,
znanosti i turizma. Predsjednik Sabora izrazio je podršku novoj kubanskoj vladi koja provodi reforme pod vodstvom Raula Castra. Posebno je istaknuo suradnju Hrvatske i Kube u okviru međunarodnih organizacija zahvalivši Kubi na potpori kandidaturi Hrvatske za mjesto nestalne članice u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda.
Kubanska je veleposlanica predsjedniku Sabora predala
poziv predsjednika kubanskog parlamenta da posjeti Kubu
izrazivši očekivanje kako će se posjet realizirati uskoro jer,
kako je rekla, parlamentarna suradnja može ojačati bilateralne odnose dviju država. Najavila je da će se u rujnu ove
godine održati Tjedan kubanske kulture u Zagrebu u cilju
daljnjeg zbližavanja dviju država, te je izrazila zadovoljstvo
što će se sljedeća sjednica Mješovite hrvatsko-kubanske
međuvladine komisije održati u Havani krajem ove godine.
D.H.
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Protokolarne aktivnosti
saborskih dužnosnika
Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik
Odbora za europske integracije Neven Mimica
primio francuskog senatora Haenela
(Zagreb, 16. lipnja 2008.) Neven Mimica ukratko je
predstavio glavne zadaće Odbora za europske integracije
Hrvatskoga sabora. Naglasio je da Odbor procjenjuje da
Hrvatska može zaključiti pregovarački proces u mandatu
ove Europske komisije, do jeseni 2009. godine. Također,
Odbor procjenjuje da zadnji događaji oko odbijanja Lisabonskog sporazuma u Irskoj neće ni na koji način utjecati
na proces pregovora Hrvatske sa EU, posebice u svjetlu nadolazećeg snažnog francuskog predsjedanja EU.
Mimica drži da Francuska, za vrijeme svog predsjedanja
EU-om, može paralelno raditi na dva procesa, s jedne
strane tražiti institucionalno rješenje EU, a usporedno
s time nastaviti proces proširenja, dapače, dinamizirati
hrvatske pregovore, pa bi do kraja ove godine Hrvatska
mogla otvoriti sva preostala poglavlja, njih 13, te zatvoriti trećinu njih. „U svakom slučaju, nismo obeshrabreni
i očekujemo da u trenutku kada Hrvatska završi pregovore, Europska unija bude spremna ponuditi institucionalno
rješenje za primitak Hrvatske u Uniju”.
Hubert Haenel uputio je ohrabrujuću poruku da irsko
odbijanje Lisabonskog sporazuma neće proizvesti nikakve loše konsekvence po Hrvatsku. Govoreći o budućnosti procesa proširenja EU, Haenel je rekao da nema
stabilizacije i razvoja Balkana ukoliko sve zemlje ne uđu
u proces europskih integracija, a upravo u tom kontekstu
pozitivan primjer Hrvatske može blagotvorno i stimulativno djelovati na sve zemlje regije. Francuska snažno

podržava hrvatsko članstvo u EU i dat će sve od sebe
da se u vrijeme francuskog predsjedanja maksimalno
dinamiziraju pregovori Hrvatske sa EU, rekao je Hubert
Haenel te zaključio da se ulaskom Hrvatske zapravo ne
događa proširenje EU, jer se Hrvatska samo vraća tamo
gdje geografski, povijesno i svojim ukupnim kulturnim
naslijeđem oduvijek i pripada, Europi.

Neven Mimica primio Izaslanstvo Odbora za
Europsku uniju Senata Češke Republike
(Zagreb, 18. lipnja 2008.) Obostrano je zaključeno kako
odbori za europske poslove dobro surađuju te da su susreti na parlamentarnoj razini redoviti. Glavna tema susreta bio je aktualni Lisabonski ugovor. Predsjednik Odbora
za Europsku uniju Senata Češke Republike Ludek Sefzig podupro je što skorije pristupanje Hrvatske Europskoj
uniji, istaknuvši kako u Češkoj nema ni jedne političke
stranke koja se tome protivi. Sefzig je također kazao kako
se Hrvatska ne treba zabrinjavati Lisabonskim ugovorom
i pravnim okvirima EU nego treba intenzivno raditi na
dovršenju pregovaračkog procesa. Neven Mimica istaknuo je kako Hrvatska ima posebne interese pratiti što će
se događati unutar Europske unije kako se pitanje proširenja EU ne bi pretvorilo iz pravnog u političko pitanje.
Izrazio je nadu da će u trenutku kada Hrvatska bude spremna za ulazak u Europsku uniju, EU također biti spremna
za prihvaćanje Hrvatske. Hrvatska u ovom trenutku treba
raditi na područjima na koje ima utjecaj u pregovaračkom
i reformskom smislu kako bi pregovore s EU što prije privela kraju, zaključio je Mimica.

SABORSKI DUŽNOSNICI
Ranko Ostojić primio predstavnike EU Misije
za procjenu stanja u području pravosuđa i
unutarnjih poslova u Republici Hrvatskoj
(Zagreb, 10. lipnja 2008.) Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić primio je u
posjet predstavnike EU Misije za procjenu stanja u području pravosuđa i unutarnjih poslova u RH Knuta Dreyera i
Stephana Dahigrena. Uz predsjednika Odbora za unutarnju
politiku i nacionalnu sigurnost, sastanku su nazočili i čla-

novi Odbora Krešimir Ćosić i Dino Kozlevac. Ranko Ostojić uvodno je upoznao goste s djelokrugom i načinom rada
Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, te ih je
izvijestio o ulozi Hrvatskoga sabora u ovom području. Istaknuo je zajednički interes svih političkih stranaka da Hrvatska što kvalitetnije ispuni postavljena mjerila kako bi ubrzala proces pristupanja Europskoj uniji.
Predstavnik EU Misije koji pokriva područje unutarnjih poslova Knut Dreyer izvijestio je nazočne zastupnike o svojoj zadaći da napiše izvještaj o stanju u sektoru
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unutarnjih poslova u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na
rad policije te spremnost za borbu protiv organiziranog
kriminala i terorizma. Središnja tema razgovora bila je
politička potpora ovim pitanjima i uloga Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Predsjednik Odbora Ranko Ostojić rekao je kako postoji konsenzus o tome
da se poboljša stanje sigurnosti u Hrvatskoj i u tom smjeru se podupiru izdvajanja za ovaj sektor, dok se eventualna razmimoilaženja javljaju na razini načina provedbe
započetih reformi. Zastupnici Hrvatskog sabora složili
su se da je potrebno uložiti veće napore u profesionalizaciju policijskih snaga, posebno putem ciljanog i transparentnog upravljanja ljudskim resursima. Prezentiran
je sustav informiranja saborskog Odbora od Ministarstva unutarnjih poslova koji je ocijenjen dobrim i temeljitim, a ukazano je i na intenciju da se prošire zakonske odredbe o radu policije kako bi se smanjio broj podzakonskih akata. Zastupnici su se posebno osvrnuli na
rad USKOK-a koji je središnje tijelo RH za borbu protiv
organiziranog kriminala.

Furio Radin primio predstavnike Misije Europske
komisije iz područja pravosuđa i unutarnjih poslova
(Zagreb, 11. lipnja 2008.) Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin uvodno je informirao goste s djelokrugom rada Odbora i aktivnostima u prvih pet mjeseci ovoga mandata. Posebno je
istaknuo važnost zastupljenosti predstavnika svih nacionalnih manjina, oporbe i vladajuće stranke u Odboru.
U nastavku se razgovaralo o zakonima koji reguliraju
zaštitu ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. Predstavnicu Misije Uze Brads Kehris zanimao je konkretni angažman Odbora oko ostvarivanja ljudskih prava i
prava nacionalnih manjina, te postignuti napredak na tom
području. Razgovaralo se i o postupku odabira vanjskih
članova Odbora, a bilo je riječi i o aktualnom Antidiskriminacijskom zakonu.

Petar Selem primio predsjednika Delegacije za Europsku uniju
francuskog Senata Haenela

reintegrirana u europsku obitelj. U bliskoj budućnosti
Hrvatska će imati još veću ulogu kao pozitivan vodič za
zemlje jugoistočne Europe. Petar Selem istaknuo je ideju
ujedinjene Europe kao Europe nacija u kojoj kulturološka raznolikost predstavlja bogatstvo koje je vrednovano
kroz mogućnost punopravnog izražavanja svake članice.
Na usporedbu kako su se Francuska i Njemačka nekoliko
godina nakon rata našle na zajedničkom putu pomirenja
i suradnje, Selem je dodao da tu postoje razlike, budući
da neki od hrvatskih susjeda moraju prvo sagledati svoju
prošlost da bi došlo do iskrene suradnje.

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario
Zubović primio je u posjet Izaslanstvo Odbora za
Europsku uniju Senata Češke Republike
(Zagreb, 18. lipnja 2008.) Sugovornici su ocijenili
bilateralne odnose Češke i Hrvatske vrlo dobrima i prijateljskima. Predsjednik Odbora za Europsku uniju Senata Češke Republike Ludek Sefzig rekao je kako Češka

Petar Selem primio predsjednika Delegacije za
Europsku uniju francuskog Senata Haenela
(Zagreb, 16. lipnja 2008.) Predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu i voditelj Međuparlamentarne hrvatsko-francuske skupine prijateljstva u Hrvatskome saboru
Petar Selem, primio je predsjednika Delegacije za Europsku
uniju Senata Francuske Republike Huberta Haenela.
Hubert Haenel, koji je ujedno i član Odbora za europska pitanja koji priprema francusko predsjedanje Europskom unijom u drugoj polovici 2008. godine, istaknuo
je kako irsko odbijanje Lisabonskog ugovora na referendumu nema nikakvih negativnih posljedica za Hrvatsku.
Naglasio je kako je Hrvatska zemljopisno, kulturološki i
povijesno oduvijek bila dio Europe i kao takva treba biti

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario Zubović u razgovoru
s Izaslanstvom Odbora za Europsku uniju Senata Češke Republike
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snažno podupire pristupanje Hrvatske EU. Predsjednik
Odbora za vanjsku politiku Mario Zubović upoznao je
goste s glavnim smjernicama hrvatske vanjske politike.
Osvrnuvši se na stanje u regiji, rekao je kako je Hrvatska zainteresirana za još intenzivniji razvoj bilateralnih
odnosa sa susjednim zemljama te budućnost ove regije vidi u okviru euroatlantskih integracija. U tom kontekstu posebno je istaknuo Bosnu i Hercegovinu u kojoj
živi velik broj pripadnika hrvatskog naroda. Mario Zubović pozdravio je i nedavnu pobjedu proeuropskih snaga
na izborima u Srbiji, rekavši kako se nada da će Srbija
sada odlučnije krenuti europskim putem. Na sastanku su
razmijenjena i stajališta o nezavisnosti Kosova. Kako i
Hrvatska i Češka sudjeluju u mirovnoj misiji u Afganistanu, sugovornici su razmijenili iskustva u tom području. Naglašena je i uloga NATO-a kao jakog čimbenika
sigurnosti za obje zemlje.

Vesna Pusić, zaključivši da je europska perspektiva izrazito važna za stabilnost čitave regije. U nastavku sastanka
razgovaralo se o Lisabonskom ugovoru i njegovom utjecaju na budućnost Europske unije. Predsjednik Odbora
za Europsku uniju Senata Češke Republike Ludek Sefzig
rekao je kako Senat trenutačno iščekuje odluku Ustavnog
suda Češke Republike o ustavnosti Lisabonskog ugovora,
dodavši kako i u Češkoj postoje određene dvojbe o njegovom ratificiranju. No, ova trenutačna situacija neće ni u
kom slučaju usporiti pristupanje Hrvatske Europskoj uniji
koje Češka snažno podupire, zaključio je.

Željko Jovanović primio u posjet predsjednika
Bavarskog pokrajinskog parlamenta Glücka

Predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić
primila Izaslanstvo Odbora za Europsku uniju
Senata Češke Republike
(Zagreb, 18. lipnja 2008.) Središnje teme razgovore
bile su razmjena stajališta o trenutačnoj situaciji u Europskoj uniji nakon referenduma u Irskoj i proces pristupanja Hrvatske EU. Vesna Pusić predstavila je djelokrug
i način rada Nacionalnog odbora, istaknuvši konsenzus
svih parlamentarnih stranaka o ovom vanjskopolitičkom
prioritetu RH. Dodala je kako su Hrvatskoj u ovom procesu posebno važna iskustva zemalja koje su prošle kroz
tranziciju. U okviru razgovora o usklađivanju zakonodavstva s pravnom stečevinom EU rekla je kako je od
početka ove godine usvojeno, u različitim fazama procedure, 69 europskih zakona dok ih se do sredine srpnja ove
godine planira usvojiti ukupno 80. „Naš put predstavlja
i dodatno stjecanje iskustava za druge zemlje u našem
susjedstvu koje su odabrale europski put” istaknula je

Vesna Pusić primila Izaslanstvo Odbora za Europsku uniju Senata
Češke Republike

Željko Jovanović u razgovoru s predsjednikom Bavarskog pokrajinskog parlamenta Glückom

(Zagreb, 19. lipnja 2008) Predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe nacionalnog programa suzbijanja
korupcije Željko Jovanović, sa članovima Vijeća, primio
je u radni posjet predsjednika Bavarskog pokrajinskog
parlamenta Aloisa Glücka. Željko Jovanović upoznao je
goste s načinom osnivanja i područjem rada Nacionalnog
vijeća za praćenje provedbe nacionalnog programa suzbijanja korupcije. Predstavivši nazočne članove Vijeća, istaknuo je kako je korupcija globalni problem protiv kojeg
se bori i Hrvatska. Trenutačno je u parlamentarnoj proceduri nova Strategija suzbijana korupcije s pripadajućim
Akcijskim planom. Također, dodao je, pred Hrvatskom
je i otvaranje 23. pregovaračkog poglavlja Pravosuđe i
temeljena ljudska prava u okviru kojeg će biti obuhvaćene i antikorupcijske mjere. Sugovornici su se složili da je
učinkovita borba protiv korupcije ključan uvjet za stvaranje zdravog gospodarstva, ali i društva u cjelini.
U nastavku susreta govorilo se o reorganizaciji mreže
sudova u Republici Hrvatskoj. Zastupnica Ingrid Antičević-Marinović rekla je kako u Hrvatskoj postoji nacionalni
konsenzus o reformi pravosuđa dok se razlike među poli-
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tičkim opcijama javljaju pri određivanju prioriteta u tom
procesu. U razgovoru je istaknuto kako je Hrvatska potpisnica svih važnijih međunarodnih konvencija o borbi protiv korupcije, no nužni su veći napori u provedbi postojećih zakona, a i u radu na prevenciji. Potrebno je izgraditi
čvrst zakonodavni okvir te utjecati na svijest svih segmenata društva da se korupcija prepozna kao pravni, ali i soci-

ološki i etički problem. Područja koja građani procjenjuju najkorumpiranijima još uvijek su pravosuđe, zdravstvo,
javna nabava i političke stranke, te je potrebno da država
svojim primjerom i odlučnim akcijama bude predvodnik u
procesu borbe protiv korupcije. Sugovornici su dogovorili
daljnju suradnju, te je inicirana razmjena iskustava putem
Europskog ureda za borbu protiv prijevare – OLAF-a.

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA
Mario Zubović primio kubansku veleposlanicu
Estenoz
(Zagreb, 10. lipnja 2008.) Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora Mario Zubović predstavio
je glavne hrvatske vanjskopolitičke prioritete – pristupanje EU i NATO-u, dodavši da hrvatska vanjska politika u
međunarodnim odnosima slijedi politiku Europske unije.
Rekao je da hrvatska vlada i parlament intenzivno rade na
tome da se pregovori završe do kraja jeseni 2009. godine,
pri čemu Hrvatski sabor mora obaviti ogroman posao na
uskladbi domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom
EU. Osvrnuo se i na rad i ulogu Nacionalnog odbora za
praćenje pregovora s EU, kao savjetodavnog tijela parlamenta, koje prati i nadgleda tijek pregovora s EU.
Veleposlanica je iznijela političku i gospodarsku situaciju na Kubi, kao i glavne okosnice političkih i ekonomskih odnosa Kube i EU. Apostrofiran je zajednički interes
za pojačavanjem međuparlamentarne suradnje Hrvatskoga sabora i kubanskog parlamenta, posebice kontakata
srodnih parlamentarnih odnosa, kao i grupa prijateljstva.
Zubović je naglasio da je u Hrvatskome saboru u tijeku
osnivanje grupe prijateljstva između Hrvatskoga sabora i
kubanskog parlamenta. Zahvalio je na pozivu upućenom
Odboru za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora da posjeti
kubanski parlament, izrazivši nadu da će se taj posjet u
dogledno vrijeme uspjeti realizirati.

je da Odbor za gospodarstvo, kao i čitav parlament, očekuje i rad na zakonskim promjenama koje bi trebale ublažiti
efekte nepovoljne ekonomske situacije. U tom kontekstu,
izdvojio je nedavno usvojeni Zakon o minimalnoj plaći i
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak
kojim bi se povećao iznos osnovnog osobnog odbitka, a
koji je uvršten u dnevni red predstojeće sjednice. Središnja
tema razgovora bili su gospodarski odnosi dviju zemalja
koji, zaključeno je, nisu na optimalnoj razini. Veleposlanik
Mohammad H. Fadaifard predstavio je ideju o intenziviranju ekonomske razmjene kroz zajedničku komisiju za gospodarsku suradnju koja bi omogućila bliže kontakte gospodarstvenika obiju država. Sugovornici su se u razgovoru
osvrnuli i na probleme na međunarodnom tržištu nafte kao
i na povećanje cijena hrane koje pogoršavaju ionako veliki
problem gladi u svijetu.

Voditelj Izaslanstva Hrvatskoga sabora u
Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku
sigurnost i suradnju Tonino Picula primio je u radni
posjet veleposlanika Ukrajine Markijuna Lubkivskog
(Zagreb, 18. lipnja 2008.) Potvrđeno je da su bilateralni
odnosi i politički dijalog Ukrajine i Hrvatske na visokoj

Predsjednik Odbora za gospodarstvo Dragan
Kovačević primio je u radni posjet veleposlanika
Islamske Republike Iran Mohammada H. Fadaifarda
(Zagreb, 12. lipnja 2008.) Odnosi dviju zemalja ocijenjeni su dobrima i bez otvorenih pitanja, a posebno je izdvojena tradicionalno važna ulogu parlamenata, koji putem
svojih radnih tijela njeguju parlamentarnu diplomaciju i
dinamiziraju bilateralne odnose. Dragan Kovačević upoznao je gosta s djelokrugom i načinom rada Odbora za
gospodarstvo. Podsjetivši kako je za ovu godinu predviđeno usvajanje oko 170 zakonskih prijedloga u okviru usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, dodao

Tonino Picula primio je u radni posjet veleposlanika Ukrajine
Markijana Lubkivskog
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razini, a očekuje se da će tako biti i u budućnosti. Suradnja
na gospodarskom i kulturnom planu također se odvija bez
smetnji. Veleposlanik Markijan Lubkivski kazao je kako
Ukrajina podržava Hrvatsku na njezinom putu prema EU
te će stečena iskustva na tom putu biti važna i za Ukrajinu.
Tonino Picula informirao je veleposlanika Lubkivskija o
aktualnom stanju Hrvatske u pregovaračkom procesu s
Europskom unijom, a podržao je i strateške ciljeve Ukrajine, pristupanje Europskoj uniji i NATO-u. Razgovaralo
se i o nadolazećem godišnjem zasjedanju Parlamentarne
skupštine OESS-a u Kazahstanu u kontekstu razmatranja
predložene Rezolucije o Gladomoru.

Predsjednik Odbora za međuparlamentarnu suradnju
Milorad Pupovac primio je u posjet veleposlanika
Ruske Federacije Mihaela Konarovskog
(Zagreb, 19. lipnja 2008.) Obostrano je izražena spremnost da se međuparlamentarna suradnja i kontakti
dodatno osnaže i pojačaju, s ciljem uspostavljanja još
boljih odnosa između dviju država i naroda, posebice na
planu gospodarske suradnje i trgovinske razmjene. Tome
će svakako pridonijeti svojim djelovanjem i jačanjem
aktivnosti skupine prijateljstva dva parlamenta. Milorad
Pupovac ukratko je predstavio glavne zadaće Odbora za
međuparlamentarnu suradnju te je naglasio da je iskazan
velik interes zastupnika za djelovanjem upravo u Hrvat-

sko-ruskoj skupini prijateljstva. Napomenuo je da zastupnici izabrani u tu Skupinu, trebaju biti važan kanal za
razvijanje ne samo parlamentarne, već i privredne dimenzije u suradnji dviju država, koja može i treba rasti.
Mihael Konarovski je rekao da većina članova
Rusko-hrvatske skupine prijateljstva u Dumi odražava
međustranačku strukturu same državne Dume. Iznio je
svoj stav da bi se zastupnici koji djeluju u skupinama prijateljstva trebali više zauzeti za pojačavanje ukupne suradnje
između država, posebice na planu gospodarske suradnje i
trgovinske razmjene, poticanja investicija i slično. Izrazio
je zadovoljstvo suradnjom Hrvatske i Rusije u Vijeću sigurnosti, te se zanimao za ulogu Hrvatskoga sabora u pregovaračkom procesu Hrvatske s EU. Milorad Pupovac predstavio je ukratko glavne zadaće Hrvatskoga sabora i ogroman posao koji obavlja na uskladbi hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom. To svoje iskustvo
na zakonodavnom planu, kao i praćenja tijeka pregovora s
EU, Hrvatski sabor će spremno staviti na raspolaganje parlamentima susjednih zemalja, te na taj način podržati put
ka europskim integracijama u tim zemljama.
Razgovor je zaključen zajedničkom ocjenom da je stabilnost cijele regije jugoistočne Europe u interesu svake
pojedine zemlje te regije, a veleposlanik Konarovski pritom je istaknuo da „upravo Hrvatska kao jedna od vodećih zemalja u regiji ima veliku odgovornost za širenje
područja stabilnosti, sigurnosti i mira”.
I.Č; A.F; S.Š.
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