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RAD SABORSKIH TIJELA

3

Rad saborskih tijela
srpanj 2008.
1. srpnja 2008.
Odbor za zakonodavstvo
• 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 i Konačni prijedlog zakona o područjima
posebne državne skrbi
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o osiguranju
potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o sigurnosnim
provjerama
• Prijedlog zakona o kaznenom postupku
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o proračunu
• Prijedlog zakona o kaznenom postupku
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o građevnim proizvodima
Odbor za pravosuđe
• Prijedlog zakona o kaznenom postupku
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o osiguranju
potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca
• Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2007. godini
Odbor za Hrvate izvan Republike
• Zapisnik tematske sjednice Odbora za Hrvate izvan
Republike Hrvatske

• Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2008. godinu
• Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za nadzor
financijskih usluga za 2007. godinu
Odbor za ratne veterane
• Prijedlog odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji
• Prijedlog odluke o imenovanju člana Upravnog odbora
Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Odbor za pomorstvo, promet i veze
• Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike
Hrvatske za 2008. godinu
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2008.godinu
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o područjima
posebne državne skrbi
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o proračunu
• Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2008. godinu

3. srpnja 2008.
2. srpnja 2008.
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
• Prijedlog odluke o dopuni Poslovnika Hrvatskoga sabora
• Godišnje izvješće o radu Upravnog vijeća HINE od 1.
svibnja 2007. do 30. travnja 2008. godine, s izvodima
iz Izvješća o radu Uprave i Uredništva HINE
• Konačni prijedlog zakona o sigurnosnim provjerama
Odbor za financije i državni proračun
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o područjima
posebne državne skrbi
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o proračunu
• Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike
Hrvatske za 2008. godinu

Odbor za zakonodavstvo
• Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2008. godinu
• Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike
Hrvatske za 2008. godinu
Odbor za razvoj i obnovu
• Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2008. godinu
• Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike
Hrvatske za 2008. godinu
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o osiguranju
potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca
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4. srpnja 2008.

• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o područjima
posebne državne skrbi
Odbor za rad i socijalno partnerstvo
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o osiguranju
potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o područjima
posebne državne skrbi
• Prijedlog zakona o doplatku na sljepoću
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
• Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2008. godinu
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
• Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2008. godinu
Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o područjima
posebne državne skrbi
Odbor za zaštitu okoliša
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o područjima
posebne državne skrbi
• Prijedlog nacionalne strategije kemijske sigurnosti –
predlagatelj Vlada Republike Hrvatske
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
• Prijedlog zakon o poljoprivrednom zemljištu
Odbor za europske integracije
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o građevnim
proizvodima
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izborima članova u Europski parlament
• 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
• Konačni prijedlog zakona o sigurnosnim provjerama
• 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 rudarskog zakona
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
• Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2007. godinu
• Konačni prijedlog zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Odbor za zakonodavstvo
• Prijedlog zakona o koncesijama
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o transferu osuđenih osoba
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izborima članova u Europski parlament
• Prijedlog rudarskog zakona
• Prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu
• Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
javnoj nabavi
• Prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu
Odbor za financije i državni proračun
• Prijedlog zakona o koncesijama
Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o područjima
posebne državne skrbi
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o građevnim
proizvodima

8. srpnja 2008.
Odbor za zakonodavstvo
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenog
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”
• Prijedlog odluke o dopuni Poslovnika Hrvatskoga sabora
• Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji
Europske unije u Čadu i Srednjoafričkoj Republici
(EUFOR TCHAD/RCA)
• 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
• Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Poslovniku pravobranitelja za osobe s invaliditetom
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o ravnopravnosti spolova
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
• Konačni prijedlog zakona o sigurnosnim provjerama
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenog
kaznenim djelom i o financiranju terorizma
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Odbor za obranu
• Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji
Europske unije u Čadu i Srednjoafričkoj Republici
(EUFOR TCHAD/RCA)
• 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
Odbor za gospodarstvo
• Prijedlog rudarskog zakona
• Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
javnoj nabavi
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu
Odbor za pravosuđe
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o transferu osuđenih osoba
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenog
kaznenim djelom i o financiranju terorizma
Odbor za zaštitu okoliša
• Prijedlog zakona o građevnim proizvodima
• Prijedlog rudarskog zakona
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
• Godišnje izvješće o radu Upravnog vijeća Hine od 1.
svibnja 2007. do 30. travnja 2008. godine
• Prijedlog odluke o razrješenju člana Upravnog vijeća
Hrvatske izvještajne novinske agencije
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
• Prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu

9. srpnja 2008.
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
• Godišnje izvješće o radu za 2007. godinu Agencije za
zaštitu osobnih podataka
• Izvješće o Poslovniku pravobranitelja za osobe s
invaliditetom – potvrđivanje
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izborima članova u Europski parlament
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Sporazuma između Republike Hrvatske i Eurojusta
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o ravnopravnosti spolova
• 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

Odbor za razvoj i obnovu
• Prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o zaštiti na radu
• Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u
2007. godini
• Prijedlog strategije upravljanja vodama
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
• Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2007. godini
• Prijedlog zakona o ravnopravnosti spolova
• Konačni prijedlog zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi
Odbor za rad i socijalno partnerstvo
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o ravnopravnosti
spolova
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o zaštiti na radu
• Izvješće o Poslovniku pravobranitelja za osobe s
invaliditetom
Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
• Prijedlog rudarskog zakona
• Prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu
Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
• Izvješće o radu Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske
za 2007. godinu
• Konačni prijedlog zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi
Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo
• Prijedlog strategije upravljanja vodama
• Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u
2007. godini
Odbor za pomorstvo, promet i veze
• Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u
2007. godini
• Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2008. godinu
Odbor za europske integracije
• 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 prijedlogu zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o ravnopravnosti spolova
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o tržištu kapitala
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• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenog
kaznenim djelom i o financiranju terorizma
Odbor za ravnopravnost spolova
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o zaštiti na radu
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o ravnopravnosti spolova
Mandatno-imunitetno povjerenstvo
• Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenje za pokretanja kaznenog postupka protiv glavnog državnog
odvjetnika Republike Hrvatske, Mladena Bajića
• Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Franje Lucića, zastupnika u Hrvatskom saboru

• Prijedlog i Konačni prijedlog prijedlogu zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o sudovima
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o strancima
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o sanitarnoj
inspekciji
• Konačni prijedlog zakona o trgovini
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o proglašenju zapadnog dijela
Medvednice parkom prirode
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i
Vlade Francuske Republike o policijskoj suradnji

10. srpnja 2008.

Odbor za gospodarstvo
• Konačni prijedlog zakona o trgovini

Odbor za zakonodavstvo
• Prijedlog zakona o tržištu kapitala

Odbor za razvoj i obranu
• Konačni prijedlog zakona o trgovini

Odbor za obranu
• Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji
NATO-a na Kosovu (KFOR)
• Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga
Republike Hrvatske u mirovnoj misiji u Afganistanu (ISAF)

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o strancima

Odbor za financije i državni proračun
• Prijedlog Konačni prijedlog zakona o tržištu kapitala

Odbor za pravosuđe
• Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o sudovima
Odbor za rad i socijalno partnerstvo
• Konačni prijedlog zakona o trgovini

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o zaštiti na radu
• Izvješće o Prijedlogu strategije upravljanja vodama

11. srpnja 2008.

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o strancima
Odbor za europske integracije
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o sanitarnoj inspekciji
• Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o sudovima
• Konačni prijedlog zakona o trgovini
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Odbor za zaštitu okoliša
• Prijedlog strategije upravljanja vodama

14. srpnja 2008.
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o strancima
Odbor za zakonodavstvo
• Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i
Vlade Francuske Republike o policijskoj suradnji

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
• Godišnje izvješće o radu za 2007. godinu Agencije za
zaštitu osobnih podataka
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu
• Konačni prijedlog zakona o trgovini
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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.

Prikaz rasprave
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRORAČUNU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Više reda u javnim financijama
Na temelju analize postojećeg
stanja i spoznaja o najboljoj svjetskoj i europskoj praksi u upravljanju javnim financijama izrađene su odredbe novog zakona o
proračunu, navodi predlagatelj.
Hrvatski je sabor o njemu
raspravljao 8. srpnja 2008.

O PRIJEDLOGU
Sadašnji sustav proračuna i proračunskih odnosa u javnom sektoru
određen je Zakonom o proračunu iz
2003. godine. Zakon je u najvećem
dijelu ostvario postavljene ciljeve, a jedan od najznačajnijih je bio
uspostavljanje fiskalne discipline.
Ipak, razvoj učinkovitoga i održivog
sustava upravljanja javnim financijama zahtijeva institucionalni okvir
koji će, uz osiguranje fiskalne discipline, biti usmjeren i na osiguranje
strateške alokacije sredstava te djelotvornije pružanje javnih usluga.
Novi Zakon o proračunu jasnije
određuje vrste prihoda i primitaka,
nadležnosti za njihovo prikupljanje i
praćenje te načine i mogućnosti njihova trošenja. Obuhvaća tri glavna
područja. Prvo je područje planiranja, izrade i donošenja proračuna za
jednu godinu; projekcija za sljedeće

dvije godine (donošenje proračuna
na tzv. višoj razini ekonomske klasifikacije) te izvršavanje proračuna na razini države i jedinica lokalne samouprave. Područje upravljanje proračunskim sredstvima, imovinom države i jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave
i javnim dugom te njihovo zaduživanje i davanje jamstava, drugo je
područje. Treće je, pak, područje
proračunskih odnosa u javnom sektoru te područje odnosa proračuna i
korisnika proračuna sa subjektima
izvan sustava proračuna, odnosno
javnog sektora.
Uvodi se niz novih obveza pa
tako i ona o uključivanju jamstava
i suglasnosti, koje jedinice lokalne
samouprave daju pravnoj osobi u
većinskom (ne)izravnom svom vlasništvu i ustanovi čiji su osnivači, u
opseg mogućeg zaduživanja te jedinice. Ukupna godišnja obveza jedinice lokalne samouprave može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih
godišnjih prihoda.

RADNA TIJELA
Nadležna radna tijela razmotrila su zakon i predložila Hrvatskom
saboru da ga prihvati.
BROJ
488

IHS

15. IX. 2008.

Odbor za zakonodavstvo podnio
je osamnaest amandmana nomotehničke prirode (prihvaćeni). U raspravi na Odboru za financije i državni proračun iznijeto je mišljenje
da se Prijedlogom dodatno centralizira upravljanje financijama lokalne samouprave i ograničava razvoj.
Odbor za europske integracije
utvrdio je da je Konačni prijedlog
zakona 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 dr.sc.
Zdravko Marić, državni tajnik u
Ministarstvu financija. Predloženi
zakon je i dio Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji. Jedna od novina predloženog zakona je potrebna
prethodna suglasnost ministra financija jedinicama lokalne samouprave
pri davanju jamstava za zaduživanje trgovačkom društvu u njihovom
većinskom (ne)izravnom vlasništvu
i ustanovi čiji su osnivači. Konačni
prijedlog zakona u potpunosti podr-
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žava dva osnovna načela financijskog upravljanja: zaduživanje je
dopušteno za financiranje investicija; poslovanje se financira iz prihoda poslovanja i zaduživanje ne smije
prelaziti granicu iznad koje servisiranje postaje otežano, naglasio je.

Suglasnost samo podobnima?
Damir Kajin javio se u ime
Kluba zastupnika IDS-a. Predloženi zakon govori o kontroli zaduživanja lokalne samouprave. Ako
se zaustavi zaduživanje trgovačkih
društava vratit ćemo se na to da će
država zaduživanja odobravati samo
„podobnim” lokalnim samoupravama i da će lokalna samouprava izgubiti dobar dio svoje autonomnosti.
Predloženi zakon može se nazvati
i zakon o Gradu Zagrebu. Zaobilaženje propisa kroz razne holdinge
sada će platiti sve jedinice lokalne
samouprave, dojam je zastupnika.
Zagrebački holding je 2007. svoje
dugoročne obveze povećao za 130
posto (s 1,9 milijardi na 4,5 milijardi
kuna), naveo je. Govoreći o dugovima istaknuo je da je Hrvatska zadužena zemlja s blizu 35 milijardi eura
vanjskog duga.
Nikad nije jedan istarski vodovod, riječki, pulski, osječki, morao
tražiti suglasnost ministra za zaduženje i investiciju. Zato će i drugi,
a ne samo IDS, početi govoriti o
autonomnosti da svatko upravlja na
svome po svome, rekao je. U vezi s
potonjim rješenjem traži objašnjenje
predlagatelja i o tome ovisi li njegov
sud o zakonu.
Klub zastupnika HDZ-a podržat će donošenje predloženog zakona, izvijestio je Željko Turk. Prijedlog daje mogućnost prenošenja
nenamjenskih prihoda iz jedne u
drugu fiskalnu godinu. Dio kapitalnih investicija vezan je uz razdoblje
dulje od jedne godine i to se kvalitetno uređuje.
U ime Kluba zastupnika HNS-a
govorio je Goran Beus Richembergh. Predloženi zakon mogao bi

se zvati zakon o sprečavanju funkcioniranja lokalne samouprave i lokalnog razvoja. Čini se da se predlaže
samo da bi se stalo nakraj zaduživanju Zagrebačkog holdinga, no njime
se uništava zakonski utemeljen bankarski institut „cash pulling”. Zakon
je neustavan, izravno ugrožava
poduzetničku slobodu i onemogućuje noćno/tjedno zaduženje komunalnih društava za pokriće likvidnosti.
Jedan je u nizu prijedloga kojim se
ide na usiljenu centralizaciju Hrvatske, naveo je, među ostalim.
Na primjedbe iz rasprave odgovorio je državni tajnik mr.sc. Zdravko
Marić. Nema nikakvih ograničenja
kad je riječ o upravljanju raspoloživim novčanim sredstvima. No, ako
poduzeće u vlasništvu jedinice lokalne samouprave ne može snositi svoje
obveze i to postane teret jedinice,
onda je to stvar proračuna odnosno
Zakona o proračunu, rekao je.
Klub zastupnika HSS-a podržava donošenje predloženog zakona. Može biti dobar iskorak prema
jačanju odgovornosti u upravljanju
i korištenju sredstvima poreznih
obveznika, izvijestio je Josip Friščić. Regulira se pitanje zaduživanja i jamstava jer dosad se nastojalo
dobiti što brže i kvalitetnije (jamstvo
države je bilo najbolje). Proračunsko planiranje treba uskladiti s programima i planovima na pojedinom
području i tu je odgovornost višegodišnjeg planiranja.

Nepovjerenje prema lokalnoj
samoupravi
Za Klub zastupnika SDP-a prihvatljiv je samo prvi dio predloženoga zakona, dok je drugi dio o lokalnoj samoupravi apsolutno neprihvatljiv. Treba ga ispraviti u suglasju s pravnom stečevinom Europske unije (drugo čitanje, ili povući
Prijedlog), izvijestio je Zvonimir
Mršić. Mislimo da bi se naziv zakona mogao dopuniti s onim „i centralizaciji države, političkoj redistribuciji, političkom reketu”. Ne možeBROJ
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mo zbog neodgovornih pojedinaca
cijelu lokalnu samoupravu stavljati
u jaram, upozorio je.
Prijedlog iskazuje apsolutno nepovjerenje Vlade Republike Hrvatske u
lokalnu samoupravu. Nigdje u Europi nema ovakav stupanj kontrole,
nadzora i donošenja odluka umjesto
jedinica lokalne samouprave kao što
predviđa predloženi zakon, naveo
je, među ostalim.
Na navode iz rasprave osvrnuo se,
u ime predlagatelja zakona, ministar
Ivan Šuker. Ništa se nije promijenilo u Prijedlogu u odnosu na sadašnji Zakon, osim što se želi spriječiti osnivanje poduzeća s temeljnim
kapitalom od 20 000 kuna i nakon
toga njihovo milijunsko zaduživanje. To onda pada kao obveza lokalnog proračuna, istaknuo je ministar.
Nitko ne želi i nije logično zabranjivati zaduživanja solventnim trgovačkim društvima koja bez problema mogu dobiti kredit kod bilo koje
poslovne banke. U protekle četiri i
pol godine, za vrijeme ove Vlade, ni
jedan grad nije dobio zabranu zaduživanja, naglasio je, među ostalim.
U ograničenje zaduživanja ne
ulaze fondovi Europske unije dok
je javno-privatno partnerstvo regulirano posebnim zakonom. Svi koji
se zalažu za red u državi u javnim
financijama dići će ruku za predloženi zakon, rekao je. Najavio je amandman predlagatelja koji će pojasniti
koja se poduzeća mogu zaduživati
(ona koja mogu vraćati svoje kredite), a da ne ulaze u kvotu zaduživanja jedinice lokalne samouprave.
O političkom reketu se nije govorilo 2003. godine kad je prije parlamentarnih izbora HDZ kao oporbena stranka imala vlast u gotovo 70
posto jedinica lokalne samouprave
i kad se stavljala zabrana zaduživanja, podsjetio je.
Klub zastupnika HSLS-a i
HSU-a prihvatit će predloženi zakon
te podnosi dva amandmana, prenio
je dr.sc. Ivan Čehok (HSLS). Stalno govorimo da je visok dug središnje države, da više trošimo nego što
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zarađujemo. Međutim, kad pokušamo uvesti više reda nailazimo na
čitav niz otpora, naveo je, među
ostalim. Predložio je da u prihode
jedinica lokalne samouprave ubuduće ulaze i prihodi njihovih trgovačkih društava i da se uključe u omjer
zaduživanja do 20 posto.
Sasvim je sigurno da ministar
financija ne treba odobravati svaku
pojedinačnu suglasnost za zaduživanje kad je riječ o trgovačkim društvima, jer će biti pretrpan. Treba uvesti
kriterije po kojima će se suglasnost
davati samo na razini jedinice lokalne samouprave, predložio je. Kod
omjera za javno-privatno partnerstvo treba uračunati, ne samo najam
za objekte već i ukupno održavanje
objekata jer jedinice lokalne samouprave neće moći otplaćivati te rate
(to je prijeteća financijska katastrofa
u Varaždinskoj županiji).
Slično je govorio i Boro Grubišić
u ime Kluba zastupnika HDSSB-a.
Jasna je namjera predlagatelja da
uvede financijsku disciplinu, no
pojedinim člancima predloženog
zakona uvode se i ograničenja lokalnoj samoupravi. Taj dio Klub nema
namjeru podržati, rekao je.
Primjerice, grad Slavonski Brod
namjerava graditi bazene čija je cijena oko 40 milijuna kuna (kredit). S
ograničenjem od 20 posto Slavonski
Brod neće dobiti suglasnost jer je

ukupni prihod grada oko 30 milijuna kuna. Dogovorima se može naći
bolje rješenje, istaknuo je.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Dragutin Lesar (nezavisni),
Ante Kulušić (HDZ), dr.sc. Željko Jovanović (SDP), Davor Huška
(HDZ), dr.sc. Goran Marić (HDZ),
mr.sc. Vesna Buterin (HDZ), Nevenka Marinović (HDZ), Biljana Borzan (SDP) i Krešo Filipović (HDZ).
U završnom osvrtu državni tajnik
Zdravko Marić ocijenio je raspravu žučnom, s jedinim naglaskom na
zaduživanje lokalne samouprave.
Zakon je usmjeren na daljnje uvođenje reda, transparentnosti financiranja, a ne na ograničavanje i zaustavljanje razvoja jedinica lokalne
samouprave, rekao je.
Rasprava je zatim bila zaključena.

Rasprava o amandmanima
Vlade Republike Hrvatske
Nakon rasprave o predloženom
zakonu Vlada Republike Hrvatske (predlagatelj) podnijela je osam
amandmana na Konačni prijedlog
zakona. Njima se, među ostalim,
omogućava većini pravnih osoba u
većinskom (ne)izravnom vlasništvu
jedinica lokalne samouprave nesmetano zaduživanje za daljnji razvoj te
podizanje kvalitete usluga. Obrazlažući amandmane na sjednici Hrvat-

skoga sabora ministar financija Ivan
Šuker naglasio je da su amandmani
na tragu rasprave zastupnika. Pojašnjeno je koja se trgovačka društva
mogu zaduživati, a da ne ulaze u
kvotu jedinica lokalne samouprave.
U ime Kluba zastupnika IDS-a
javio se Damir Kajin rekavši da
će glasovati protiv zakona i da se
ovim amandmanima ništa bitno ne
mijenja. Vrlo brzo ćemo se suočiti
s problemom funkcioniranja lokalne
samouprave, smatra.
Klub zastupnika SDP-a ne može
prihvatiti amandmane predlagatelja
rekao je Zvonimir Mršić, iako su
određena poboljšanja u odnosu na
Konačni prijedlog. Amandmani su u
suprotnosti s Europskom poveljom
o lokalnoj samoupravi, naglasio je,
među ostalim.
Klub zastupnika HNS-a ne podržava pokušaj da se ograniči mogućnost razvoja i stvori atmosfera u
kojoj će se samo podobnima to osiguravati, izvijestio je Goran Beus
Richembergh.
Uslijedilo je glasovanje i zastupnici
su većinom glasova prihvatili amandmane Vlade Republike Hrvatske.
Hrvatski je sabor hitnim postupkom 15. srpnja 2008. donio Zakon
o proračunu zajedno s prihvaćenim amandmanima (81 „za”, 50
„protiv”, 1 „suzdržan”).
Đ.K.

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

Ovlasti i stranim revizorima
O predloženim izmjenama
i dopunama Zakona o reviziji
zastupnici su raspravljali na 5.
sjednici 23. lipnja 2008. hitnim
postupkom. Njime se područje revizije dodatno usklađuje s
Direktivom 2006/46-3/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zako-

nom propisanim revizijama
godišnjih financijskih izvješća i
konsolidiranih financijskih izvješća. Nakon rasprave Hrvatski je
sabor uvažio prijedlog predlagatelja i odlučio da će se o zakonskom prijedlogu provesti treće
čitanje.
BROJ
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O PRIJEDLOGU
U okviru pregovora s Europskom
unijom, Poglavlje 6 – Pravo trgovačkih društava, jedan dio odnosi se i na
područje revizije, posebice zakonske
revizije u kojem je nužno usklađenje
s pravnom stečevinom Unije. Zakon
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je u vremenu donošenja bio usklađen s 8. Direktivom Europske unije
koja je izmijenjena u svibnju 2006.,
kada je donijeta uvodno spomenuta Direktiva Europskog parlamenta i
Vijeća o zakonom propisanim revizijama godišnjih financijskih izvješća i
konsolidiranih financijskih izvješća.
Prema Direktivi potrebno je uskladiti odredbe Zakona o reviziji u dijelu
mogućnosti obavljanja revizije stranih revizora na području Republike
Hrvatske, provođenju javnog nadzora nad revizorskom strukom, provjeri kvalitete rada revizorskih društava,
samostalnih i ovlaštenih revizora, te
unesena druga manja usklađenja za
kojima se ukazala potreba tijekom
primjene važećeg Zakona. Prema
pravnoj stečevini EU-a, reviziju mogu
obavljati i strani državljani. Prijedlogom Zakona uređuje se da ovlašteni
revizor može biti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin,
uz nostrifikaciju strane isprave kojom
dokazuje zvanje ovlaštenog revizora.
Mijenjanju se i odredbe koje se
odnose na javni nadzor. Dosad je javni
nadzor nad revizorskom strukom i
Komorom bio u nadležnosti Ministarstva financija, a sada se za to predlaže posebno tijelo neovisno o struci – Odbor za javni nadzor. Nove se
zakonske odredbe odnose i na Izvješće o transparentnosti koje revizorska
društva i samostalni revizor sastavljaju prilikom obavljanja revizije društva
od javnog interesa. Riječ je o trgovačkim društvima čiji vrijednosni papiri
kotiraju na burzi, bankama i drugim
financijskim institucijama te trgovačkim društvima od posebnog državnog interesa, čiji temeljni kapital prelazi 300.000.000,00 kuna. Mijenjaju
se i odredbe o sastavu i broju članova
Upravnog vijeća Hrvatske revizorske
komore – smanjuje se broj članova s
deset na sedam, a briše se i regionalna zastupljenost. Značajna promjena
odnosi se na prestanak važenja Tarife
revizorskih usluga radi usklađenja s
pravnom stečevinom Europske unije
te poštivanja načela slobodne tržišne
utakmice.

RADNA TIJELA
Odbor za financije i državni proračun podupire donošenje predloženog zakona. Članovi Odbora posebno su podržali ukidanje tarife revizorskih usluga koje će omogućiti da
se utvrđivanje plaćanja naknade za
revizorsku uslugu određuje ugovorom, što znači isključivo po tržišnim
uvjetima. Upozoreno je i na potrebu
uvođenja veće odgovornosti poreznih savjetnika i ovlaštenih revizora koji svojim radom bitno utječu na
donošenje poslovnih odluka rukovodećeg kadra u tvrtkama.
Odbor za europske integracije utvrdio je da je zakonski prijedlog usklađen s pravnom stečevinom
Europske unije te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Odbor za zakonodavstvo podupro je donošenje Zakona.
Na tekst Konačnog prijedloga zakona podnio je šest amandmana kojim
se pravno i nomotehnički uređuju
izričaji, a s tri amandmana i sadržajno. Amandmanom na odredbu članka 10. na razvidan se način utvrđuje
početak izračuna vremena za ponovno sudjelovanje ovlaštenog revizora
u reviziji kod istog subjekta. Budući da su zakoni i podzakonski akti
propisi razvidno je da nije moguće
da članovi Odbora za javni nadzor
sudjeluju u postupku donošenja tih
propisa. No, korisno je da sudjeluju
u postupku izrade nacrta tih propisa, navodi se u obrazloženju amandmana na članak 18. Nužno je propisati obvezu na podnošenje prijedloga kandidata za članove Odbora
za javni nadzor kako bi ih Vlada
Republike Hrvatske mogla imenovati, naglašava se u amandmanskom
prijedlogu na članak 25.

RASPRAVA
Odgoda primjene
Predloženi zakon u ime predlagatelja uvodno je obrazložio državni
BROJ
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tajnik Ministarstva financija mr. sc.
Zdravko Marić.
Po riječima Dragice Zgrebec,
Klub zastupnika SDP-a glasovat
će za predloženi zakon, uz određene
primjedbe. Zakonskim je prijedlogom propisana obveza revizorskog
društva i samostalnih revizora koji
obavljaju reviziju društva od javnog interesa, da u roku od tri mjeseca od isteka poslovne godine objave
na svojim internetskim stranicama
godišnja izvješća o transparentnosti. Izvješće se sastavlja kako bi se
dobila opća slika i uvid u revizorska
društva koja obavljaju takvu reviziju, i mora sadržavati niz podataka
o revizorskom društvu. S obzirom
na važnost objave izvješća interesira je zašto se primjena ove zakonske odredbe odgađa do pristupanja
Hrvatske u punopravno članstvo
Europske unije. Ista se primjedba (o odgodi primjene) odnosi i na
zakonsku odredbu o obvezi revizorskog društva i samostalnog revizora da najkasnije svake sedme godine
moraju provesti zamjenu ovlaštenog
revizora, potpisnika revizorskog
izvješća. Zamjerka je što se odgađa primjena rješenja da ovlašteni
revizor može ponovno sudjelovati
u obavljanju revizije u istom društvu od javnog interesa nakon proteka razdoblja od minimalno dvije
godine.

Financijska neovisnost
ovlaštenih revizora
Vladimir Ivković rekao je da će
Klub zastupnika HDZ-a podržati donošenje Zakona kojim se predlažu neke bitne novine na području
revizije (mogućnost da reviziju u
Hrvatskoj ubuduće provode i strani
revizori, provođenje javnog nadzora
nad revizorskom strukom, provjera
kvalitete rada revizorskih društava
itd). Potonja novina – kontrola provjere kvalitete rada revizorskih društava – je područje koje čak ni druge
države u Europskoj uniji nisu u potpunosti uvele, a na neki su način
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jamstvo da će izvješća na isti način
predočiti iste pokazatelje i podatke
iz revizije, primijetio je, među ostalim, Ivković.
Ovdje se radi o važnom zakonu jer
je istinitost i objektivnost u području
revizije jedan od najvažnijih preduvjeta financijske discipline, primijetio je Antun Korušec (HSLS) u ime
Kluba zastupnika HSLS/HSU-a.
Ovlašteni revizori koji obavljaju provjeru kvalitete rada revizorskih društava i samostalnih revizora
financirat će se iz sredstava Hrvatske
revizorske komore, koja su posebno
izdvojena za tu svrhu. To je za Klub
posebno važna zakonska odredba
kojom se postiže financijska neovisnost ovlaštenih revizora. Zakon je
dobar i potreban te će ga Klub podržati, zaključio je Korušec.

Stavove Kluba zastupnika
HDSSB-a iznio je dr. sc. Vladimir
Šišljagić. U svezi sa zakonskim rješenjem po kojem će ubuduće javni
nadzor revizorske struke imati
Odbor za javni nadzor, a članove
će imenovati i razrješavati Vlada
Republike Hrvatske na prijedlog
ministra financija, zastupnik drži
da se neovisnost Odbora ne postiže
ovakvim načinom imenovanja njegovih članova. Osvrnuo se i na rješenje glede već spomenute zamjene
– rotacije ovlaštenog revizora tj. na
mogućnost da revizor može ponovno sudjelovati u obavljanju revizije
kod istog subjekta nakon razdoblja
od najmanje dvije godine. Zastupnik misli da bi se tako predložena odredba trebala odnositi i pravnu
osobu, odnosno na revizorsku kuću.

Klub će podržati zakonski prijedlog,
zaključio je Šišljagić.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: mr. sc. Vesna Buterin
(HDZ), Emil Tomljanović (HDZ),
Damir Sesvečan (HDZ) i Nadica
Jelaš (SDP).
Nakon što je zaključena rasprava
Vlada Republike Hrvatske podnijela je 14 amandmana, usklađujući
tekst Zakona s pravnom stečevinom
Europske unije. S obzirom na to da je
na tekst Konačnog prijedloga zakona podnesen veći broj amandmana, Vlada je predložila Hrvatskom
saboru da o zakonskom prijedlogu
provede treće čitanje. Na sjednici 15.
srpnja 2008. zastupnici su većinom
glasova (131 „za” i 3 „suzdržana”)
poduprli takav prijedlog.
J.Š.

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

Za korisnike slobodnih zona obvezna
registracija u Hrvatskoj
Osim daljnjeg unapređivanja
sustava slobodnih zona, Prijedlogom
zakona želi se uskladiti pravna regulativa iz područja slobodnih zona u
Hrvatskoj s pravnom stečevinom EU,
uz istovremenu brigu o zaštiti prava
korisnika slobodnih zona. Predloženi model potpore za poduzetnike koji
će od dana stupanja na snagu Zakona ulagati u slobodnu zonu takav je
da se porezne potpore vežu isključivo
uz odredbe Zakona o poticanju ulaganja koji je u potpunosti usklađen s
pravnom stečevinom EU u području
državnih regionalnih potpora.

O PRIJEDLOGU
Trenutno važeći Zakon o slobodnim zonama donesen je 1996. godi-

ne. Osnovna svrha njegova donošenja bila je povećanje ulaganja kroz
poseban oblik poslovanja. Naime,
slobodne zone su određena područja na kojima se primjenjuje režim
poslovanja drugačiji od režima na
ostalom teritoriju države, gdje poduzetnici ostvaruju poticaje poreznog i
carinskog karaktera.
U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja, državna tajnica
u Ministarstvu gospodarstva, rada i
poduzetništva Tajana Kesić-Šapić
obrazložila je razloge podnošenja
zakonskog prijedloga.
Istaknula je da je smisao izmjena Zakona usklađivanje hrvatskoga sustava mjera za korisnike slobodnih zona s pravnom stečevinom
Europske unije, radi pripreme RepuBROJ
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blike Hrvatske za punopravno članstvo u EU.
Izdvojila je osnovna pitanja koja
se uređuju predloženim izmjenama i
dopunama. Kad je u pitanju registracija korisnika slobodnih zona, primjenjuje se princip da korisnici slobodnih
zona koji u zonama obavljaju gospodarsku djelatnost moraju biti registrirani u Hrvatskoj. Nadalje, korisnici slobodnih zona ne mogu obavljati financijske djelatnosti, odnosno bankarske
i druge novčane poslove unutar zona.
Usvaja se i transparentan program
regionalnih potpora za ulaganja.
Predloženim zakonom uređuje se
primjena modela degresije fiskalne
potpore ograničenog vremenskog
trajanja, vezanog uz poštivanje pravila o potporama male vrijednosti.
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Po važećem Zakonu o slobodnim
zonama korisnik zone koji gradi ili
sudjeluje u izgradnji infrastrukturnih objekata u zoni u iznosu većem
od milijun kuna, u prvih pet godina
poslovanja u zoni, oslobođen je plaćanja poreza na dobit. Ostali korisnici u zoni plaćaju porez na dobit u
visini 50% od propisane stope.
Predloženim izmjenama i dopunama korisnici zona koji su do stupanja na snagu ovoga Zakona uložili
u gradnju ili sudjelovali u izgradnji
objekata u iznosu većem od milijun
kuna, a pri tome nisu iskoristili gornju granicu dopuštenog intenziteta
potpore za ulaganje, ostvaruju pravo
na oslobađanje poreza na dobit do
godine u kojoj će iskoristiti gornju
granicu dopuštenog intenziteta potpore za ulaganje, ali najdulje do
31. prosinca 2016. godine, sukladno Zakonu o poticanju ulaganja.
Naime, navedeni Zakon propisuje
načine i uvjete poticanja ulaganja u
RH i usklađen je s pravnom stečevinom EU, tako da i postojećim i budućim korisnicima zona omogućava u
potpunosti i pod jednakim uvjetima,
korištenje poticajnih mjera iz Zakona o poticanju ulaganja.
Ukupna ulaganja u zone iznose milijardu 953 milijuna 662 tisuće
289 kuna, dok je intenzitet iskorištenosti poreznih povlastica u razdoblju
od 2001. do 2005. godine izuzetno
nizak, svega 1,16%, odnosno 188
milijuna 539 tisuća 857 kuna. Razlog
nižeg intenziteta korištenja fiskalnih
potpora leži u činjenici da je za puno
efektuiranje koristi od fiskalne potpore (umanjenje propisane stope poreza na dobit) potrebno određeno vrijeme primjene te potpore, s obzirom
na to da u prvim godinama od početka poslovanja investiranja nije realno
očekivati optimalnu razinu proizvodnje ili usluga kojom poduzetnik generira punu dobit iz poslovanja.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje Zakona i ne protivi

se prijedlogu da se donese hitnim
postupkom. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi amandman
kojim se nomotehnički uređuje izričaj. Odbor za europske integracije utvrdio je da je Konačni prijedlog
usklađen s pravnom stečevinom EU
te da ispunjava obveze iz Sporazuma
o stabilizaciji i pridruživanju. Odbor
za razvoj i obnovu, Odbor za gospodarstvo, nakon provedene rasprave, jednoglasno su odlučili predložiti
Saboru donošenje Zakona.

AMANDMAN VLADE RH
Vlada RH podnijela je na Konačni prijedlog zakona amandman slijedom mišljenja Europske komisije
na dostavljeni tekst zakona. Amandman Vlade postaje sastavni dio
Konačnog prijedloga i o njemu se
ne glasuje.

RASPRAVA

svih slobodnih zona u RH kao generatora gospodarskog rasta i razvoja manje razvijenih područja RH, te
njihovo očuvanje kao posebnih gospodarskih područja unutar Hrvatske s naglašenim sustavom poticajnih mjera za ulaganje i poslovanje
domaćih i inozemnih investitora.
U ime Kluba zastupnika HNS-a
Zlatko Koračević ustvrdio je da će
Klub podržati Prijedlog. Mišljenja
je da slobodne zone imaju značajan
gospodarski učinak na ukupni regionalni razvoj, a k tome ostvaruju
visok udio prihoda iz proizvodnih
djelatnosti, „što je velika rijetkost u
našem gospodarstvu”. Iako smatra
da je Prijedlog resorno ministarstvo
„vrlo korektno napravilo”, drži da
hrvatski pregovarački tim u pregovorima sa EU nije dovoljno iskoristio mogućnost prijelaznih razdoblja
kada su u pitanju slobodne zone, te
postavlja pitanje zašto se nije tražilo prijelazno šestogodišnje razdoblje
za slobodne zone.

13 slobodnih zona sa 350
korisnika

Nema plaćanja PDV-a do
ulaska RH u EU

Nakon uvodne riječi državne tajnice Kesić-Šapić, u ime Kluba zastupnika HDZ-a govorila je Vesna
Buterin. Klub će podržati donošenje zakona. Buterin je podsjetila da
je u Hrvatskoj ukupno aktivno 13
slobodnih zona u kojima je zaposleno 7620 radnika. Ukupna ulaganja
u zone iznose oko 2 milijarde kuna,
a unutar područja slobodnih zona
posluje više od 350 korisnika. Istaknula je da korisnici slobodnih zona
ostvaruju visok udio prihoda iz proizvodnih djelatnosti, više od 50%,
za razliku od ukupnog gospodarstva
RH gdje udio prihoda iz proizvodnih djelatnosti iznosi 23%.
Zaključila je da zakon u potpunosti
transformira postojeći sustav poslovanja unutar slobodnih zona na teritoriju RH u sustav poslovanja slobodnih zona koji je kompatibilan s
pravnom stečevinom EU. Istovremeno se omogućuje očuvanje i razvoj

Državna tajnica Kesić-Šapić objasnila je da je Vlada RH dobila pismena očitovanja od Europske komisije
da do ulaska Hrvatske u EU slobodne
zone ne moraju plaćati PDV, a netom
prije no što Hrvatska uđe u Uniju o
tom pitanju će se ponovo pregovarati
i tražiti oslobođenja bar za neke strateške gospodarske zone.
U ime Kluba zastupnika IDS-a
govorio je Damir Kajin. Napominje
da Republika Hrvatska ovim izmjenama zakona ujedno mijenja uvjete poslovanja investitorima, pa tako
ono što je dogovoreno prije, više ne
vrijedi. „Mijenjanjem tih dispozicija
de facto smo prevarili ulagače, a to
nije ni poštena, a ni mudra politika,
jer svi oni imaju potpisane ugovore
s hrvatskom Vladom”. Smatra da se
odredbe već potpisanih ugovora svakako moraju poštovati, a za buduće
odnose može se slijediti europska
regulativa.
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Za Klub zastupnika IDS-a Prijedlog je kontraproduktivan i drži da u
sadašnjem trenutku u predloženom
obliku nije potreban.
Državna tajnica Kesić naglasila
je da je „cilj zakona da svi korisnici slobodnih zona, sadašnji i budući,
ulažu u slobodne zone, zapošljavaju
nove djelatnike i zato će im država
dati potporu”.
U ime Kluba zastupnika HDSSB-a
govorio je Vladimir Šišljagić. Što se
tiče stručnog dijela Šišljagić pohvaljuje izmjene i dopune Zakona, ali je
suglasan s mišljenjem Kajina da su
„naši pregovarači, kada su u pitanju

slobodne zone polučili slabe rezultate”. Istaknuo je izuzetnu važnost slobodnih zona za ukupno gospodarstvo
te učinke zona na ravnomjeran regionalni razvoj RH.
Napominje da se izmjenama i
dopunama Zakona bitno mijenja
poslovanje korisnika slobodnih
zona. Objašnjava da su poslovni
subjekti i investitori sa svojim kapitalom došli u slobodnu zonu upravo zbog olakšica i drugih pogodnosti, a izmjenama i dopunama Zakona njihov poslovni plan se zasigurno
mijenja, jer su promijenjeni uvjeti
poslovanja.

U pojedinačnoj raspravi govorili su: Dragutin Lesar (nezavisni), Franjo Lucić (HDZ), Dragan Kovačević (HDZ), Vladimir
Šišljagić (HDSSB). Državna tajnica Kesić-Šapić u ime predlagatelja
prihvatila je amandman Odbora za
zakonodavstvo.
Zastupnici su na 5. sjednici Hrvatskoga sabora, 9. srpnja 2008. godine
većinom glasova, s 98 glasova „za”
i 12 „suzdržanih” donijeli Zakon o
izmjenama i dopunama Zakona o
slobodnim zonama, zajedno s prihvaćenim amandmanima.
S.Š.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VETERINARSKO-MEDICINSKIM
PROIZVODIMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Stroži nadzor medicinsko-veterinarskih
proizvoda
Hrvatski je sabor o ovom
zakonskom prijedlogu raspravljao 23. lipnja hitnim postupkom.
Veterinarsko-medicinski proizvodi bitni su u proizvodnji hrane, a
predloženi zakon uvodi suvremeni nadzor kvalitete i ispravnosti
tih proizvoda. Zakonska rješenja uvažavaju posebnost procesa
pristupanja Hrvatske Europskoj
uniji.

O PRIJEDLOGU
Predloženi zakonski tekst uvodno
je obrazložio državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja Stjepan Mikolčić. Važeći Zakon o veterinarskim
lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima iz 1998. zapreka je daljnjem usklađivanju našeg
zakonodavstva s pravnim stečevinama Europske unije. To se poseb-

no odnosi na područje proizvodnje
veterinarsko-medicinskih proizvoda, naglasio je Vladin predstavnik.
Nedostaci su bili posebno očigledni tijekom tehničkih konzultacija
(2006.) s Europskom komisijom o
mjerilima za otvaranje pregovora za
Poglavlje 1. Sloboda kretanja roba.
Predloženim se zakonom uređuju pravila za osiguranje kvalitetnih
i sigurnih veterinarsko-medicinskih
proizvoda, odnosno zaštite zdravlja životinja, a time i potrošača koji
konzumiraju hranu životinjskog
podrijetla. Zaštita zdravlja životinja
provodi se radi osiguranja uzgoja i
proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih proizvoda životinjskog podrijetla, zaštite ljudi od zoonoza, te osiguranja
dobrobiti životinja i veterinarske
zaštite okoliša. Zakonom se utvrđuju zahtjevi za: proizvodnju veterinarsko-medicinskih proizvoda,
BROJ
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dobivanje odobrenja za stavljanje
tih proizvoda u promet te promet na
veliko i malo, klinička ispitivanja,
ispitivanje i ocjena kvalitete, oglašavanje i obavješćivanje, farmakovigilanciju, upravni i inspekcijski nadzor te informacijski sustav
za vođenje upisnika za veterinarsko-medicinske proizvode, proizvođače, nositelje odobrenja za stavljanje u promet, veleprodaju, maloprodaju, farmakovigilanciju, provedbeni nadzor i ispitanu kvalitetu.

RADNA TIJELA
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj predložio je
Hrvatskom saboru da donese Zakon.
Odbor za zakonodavstvo podupro je donošenje Zakona, a na tekst
Konačnog prijedloga zakona podnio je 14 amandmana nomotehničke naravi.

HRVATSKI SABOR
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RASPRAVA
Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja, uslijedila je
rasprava po klubovima zastupnika.
Dr. sc. Dragan Kovačević najavio
je da će Klub zastupnika HDZ-a
dati podršku Zakonu. Zdravlje ljudi
i životinja ne može više biti izoliran problem. Epidemije, kao što su
kravlje ludilo, svinjska kuga ili ptičja gripa, slinavka i šap, ne pojavljuju se zasebno u jednoj državi. „Zato
je važno da Zakon bude kompatibilan i da omogućuje razmjenu informacija i uspostavljanje standarda u
ovom području”, rekao je Kovačević. To se odnosi na uvođenje jednakih standarda sigurnosti proizvodnje
mesa, posebno u pogledu susjednih
država Srbije i BiH.
Dr. sc. Dragutin Bodakoš pozdravio je u ime Kluba zastupnika
SDP-a zakonski prijedlog ustvrdivši da je velik korak naprijed u odnosu na važeći Zakon o veterinarskim
lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima. Upozorio je na
nekontrolirano korištenje antibiotika u uzgoju životinja te upozorio
da ljudi koji jedu takvo meso postaju otporni na određene antibiotike.
Smatra da je cilj Zakona spriječiti
nekontrolirano korištenje tih antibiotika. Klub će dati podršku Zakonu, a neodrečnosti u njemu na koje

upozorava veterinarska struka mogu
se, kaže Bodakoš, ispraviti provedbenim propisima i ponuđena zakonska rješenja usuglasiti s europskim.
Hrvatskoj je potreban primjenjiv
zakon koji će omogućiti kvalitetan promet i korištenje veterinarsko-medicinskih proizvoda.

Nedorečenosti
Zastupnik dr. sc. Miljenko Dorić
upozorio je na neke nedorečenosti
u Zakonu i od predstavnika predlagatelja zatražio u ime Kluba zastupnika HNS-a, odgovore na neka
pitanja. Primijetio je, među ostalim,
da Zakon predviđa izradu galenskih i magistralnih pripravaka, ali
ne definira tko pripravke smije izrađivati i izdavati. Zanima ga namjerava li predlagatelj podzakonskim
aktom regulirati ta pitanja. „Dok se
veterinarsko-medicinski proizvodi mogu izdavati isključivo u veterinarskim ljekarnama, novi zakon
dopušta izdavanje humanih lijekova
izvan „humanih” ljekarni”, primjećuje zastupnik. S tim u vezi interesira ga što o tome misli farmaceutska
struka, i kako će predlagatelj zakona
riješiti to pitanje, s obzirom na to da
se radi o jednoj vrsti diskriminacije.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Branko Kutija (HDZ) i
Dragan Vukić (HDZ).

Završni osvrt iznio je državni tajnik Stjepan Mikolčić. Što se tiče primjene lijekova iz humane medicine
neće se, kaže, prodavati u ljekarnama veterinarske prakse, nego isključivo na recept u ljekarnama humane
medicine te će biti pod neposrednim
nadzorom Ministarstva zdravstva i
onih koji kontroliraju i nadziru promet ovakvih lijekova.
Prije glasovanja 2. srpnja 2008.
godine, državni tajnik Ministarstva
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja Krešimir Kuterovac očitovao se o podnesenim amandmanima.
Prihvatio je sve amandmane Odbora
za zakonodavstvo osim amandmana
na članak 80. Razlog – cijeli tekst
Zakona treba ujednačiti, a to se ne
postiže podnesenim amandmanom.
Kuterovac je prihvatio i amandman
zastupnika dr. sc. Dragutina Bodakoša (SDP) da se u članku 2. točki
53. riječ „veterinar” zamijeni riječju
„doktor veterinarske medicine”. U
svom zahtjevu zastupnik se pozvao
na nomenklaturu akademskih naziva. Prihvaćeni amandmani postali su
sastavni dio Zakona.
Nakon toga zastupnici su većinom glasova, sa 98 „za” i 3 „suzdržana”, donijeli Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima
u predloženom tekstu, zajedno s
prihvaćenim amandmanima.
J.Š.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SVJETSKE POŠTANSKE
KONVENCIJE SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM; PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG
ZAKONA O POTVRĐIVANJU OPĆIH PRAVILA SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE; PRIJEDLOG
I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O POŠTANSKIM
USLUGAMA PLAĆANJA; PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU
PETOG DODATNOG PROTOKOLA UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, ŠESTOG
DODATNOG PROTOKOLA UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UINIJE I SEDMOG
DODATNOG PROTOKOLA UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Hrvatski sabor je 24. lipnja 2008.
godine na dnevnom redu imao Prijedlog i Konačni prijedlog zakona

o potvrđivanju Svjetske poštanske
konvencije sa završnim protokolom; Prijedlog i Konačni prijedlog
BROJ
488

IHS

15. IX. 2008.

zakona o potvrđivanju općih pravila Svjetske poštanske unije; Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o
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potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja; 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 pomorstvo, promet i
veze te Odbor za zakonodavstvo
podupiru donošenje Zakona.
Državni tajnik Ministarstva mora,
prometa i infrastrukture Branimir
Jerneić dao je obrazloženje za četiri objedinjene točke. Prvi Prijedlog
zakona je obvezujući za sve države članice Svjetske poštanske unije
i njegovo usvajanje je preduvjet
za članstvo u Svjetskoj poštanskoj
uniji. Drugi Prijedlog zakona sadrži
odredbe koje osiguravaju primjenu
Ustava, sustav i način funkcionira-

nja radnih tijela i cjelokupne Unije.
Trećim Prijedlogom Zakona reguliraju se sve poštanske financijske
usluge kao što su poštanske uputnice, uključujući i otkupne uputnice, te doznake s računa i na račun.
Posljednjim Prijedlogom zakona
sukladno Ustavu Unije, države potpisnice Ustava i dodatnih protokola
moraju ih ratificirati u svojim parlamentima kako bi ti instrumenti stupili na snagu.
U ime Kluba zastupnika HNS-a
Goran Beus-Richembergh podržao
je sva četiri zakonska prijedloga. U
ime Kluba zastupnika HDZ-a Milivoj Škvorc i Franjo Lucić dali su
punu podršku prijedlozima zakona.
U ime Kluba zastupnika HSS-a
Stanko Grčić naglasio je da je postupak prihvaćanja predloženih zakona
redovni postupak koji svaka država članica Svjetske poštanske unije

treba provesti, te u tom kontekstu
Klub podržava prijedloge zakona.
U pojedinačnoj raspravi govorio
je Živko Nenadić (HDZ).
Zastupnici su 2. srpnja 2008.
jednoglasno donijeli: Zakon o
potvrđivanju Svjetske poštanske
konvencije sa završnim protokolom (95 glasova „za”); Zakon o
potvrđivanju općih pravila Svjetske poštanske unije (96 glasova „za”); Zakon o potvrđivanju
Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja (96 glasova „za” i 1
„suzdržanim”); Zakon 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
(96 glasova „za”).
I.Č.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Manji broj bolje organiziranih sudova
Početkom srpnja Sabor je,
nakon dvodnevne rasprave, izglasao novi Zakon o područjima i sjedištima sudova. Riječ je o još jednom u nizu propisa iz tzv. europskog paketa kojim se predviđa
pripajanje četrdesetak općinskih
sudova s malim prilivom predmeta većima, radi bolje organizacije
rada. Kako je naglašeno u raspravi, racionalizacija mreže sudova
nužan je korak u reformi hrvatskog pravosuđa, radi stvaranja
uvjeta za kvalitetnije sudovanje.
Oporbeni zastupnici, međutim,
smatraju da novi razmještaj nije
najbolje pogođen i upozoravaju
na to da pri reorganizaciji treba
paziti da se ne ugrozi pravo građana na pristup sudu.

Rasprava na plenarnoj sjednici
provedena je 23. i 24. lipnja, a glasovanje 9.srpnja.

O PRIJEDLOGU
Konačni prijedlog zakona na sjednici je obrazložio Dražen Bošnjaković, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Napomenuo je da
je mreža općinskih sudova u Republici Hrvatskoj pregusta (115 općinskih, 21 županijski i 13 trgovačkih)
te više ne odgovara suvremenim
potrebama. Ni teret sudovanja nije
jednako raspoređen. Naime, postoji cijeli niz malih sudova, s jednim
do 5 sudaca, koji nemaju dovoljan
priliv predmeta, dok su zaposleni u
nekoliko većih sudova preopterećeBROJ
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ni. Stoga je osnovna svrha predloženog Zakona spojiti manje sudove, koji su međusobno udaljeni do
50-ak kilometara, kako bi se stvorili
preduvjeti za što uspješnije i efikasnije sudovanje. Naime, u sjedištu
većih sudova bit će lakše osigurati specijalizaciju sudaca za pojedine grane sudovanja, što bi trebalo
rezultirati ubrzanjem postupaka i
kvalitetnijim presudama. Po riječima državnog tajnika, Konačni prijedlog zakona ne razlikuje se bitno
od njegova prijedloga koji je Sabor
prihvatio proljetos. Jedina je razlika u tome što se sada predlaže spajanje Općinskog suda u Orahovici
s onim u Slatini (prvobitno je bilo
predviđeno njegovo pripajanje sudu
u Našicama).
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RADNA TIJELA
U okviru pripremne rasprave
Konačni prijedlog zakona razmotrila
su i poduprla nadležna radna tijela.
Odbor za zakonodavstvo uložio
je dva amandmana pravno-tehničke
naravi na ponuđeni tekst (članci 2.i
10.). Na inicijativu toga radnog tijela predstavnici predlagatelja prihvatili su obvezu da se preispita mogućnost utvrđivanja područja pojedinog
županijskog suda zasebnim člankom i na način da se ono ne veže za
područje određene županije.
Članovi matičnog Odbora za pravosuđe upozorili su na to da predlagatelj nije u dovoljnoj mjeri uvažio
nomotehničke intervencije predložene u prvom čitanju ovog propisa
(u pojedinim slučajevima narušen je
županijski ustroj). Mišljenja su da,
pored predloženih kriterija za spajanje sudova, treba uvažiti i određene
specifičnosti njihovih područja, tradiciju sudstva, broj stanovnika, te
udaljenost od sjedišta suda kojem
se pripajaju. Primjerice, iz područja i nadležnosti Općinskog suda u
Daruvaru (Bjelovarsko-bilogorska
županija) trebalo bi izdvojiti gradove Lipik i Pakrac te ih „preseliti” u
nadležnost Općinskog suda u Pakracu (Požeško-slavonska županija).
Založili su se i za ostanak općinskih
sudova u Senju i Prelogu, koji također imaju dugu tradiciju.
Odbor za europske integracije
utvrdio je da je predloženi zakonski
tekst usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te da ispunjava
obveze iz Sporazuma o stabilizaciji
i pridruživanju.

AMANDMANI
U nastavku spomenimo i amandmane koje su na tekst Konačnog prijedloga zakona podnijeli parlamentarni
klubovi i pojedini zastupnici.
Klub zastupnika HNS-a se također usprotivio ukidanju Općinskog
suda u Pakracu (založio se za to da
u njegovoj nadležnosti budu gra-

dovi Lipik, Novska i Pakrac). Za
zadržavanje toga Suda zauzeo se i
Zdravko Ronko (SDP). U prilog
tome napomenuo je, među ostalim, da se radi o sudu koji se nalazi na području od posebne državne
skrbi. Franjo Lucić (HDZ) založio
se za pripajanje toga Suda Općinskom sudu u Požegi, a ne onome u
Daruvaru. Milivoj Škvorc (HDZ)
je naveo argumente protiv spajanja
Općinskog suda u Donjoj Stubici s
onim u Zlataru (loše prometne veze)
te predložio da ga se pripoji Općinskom sudu u Zaboku.
Spomenimo i amandmanski
zahtjev Arsena Bauka (SDP), da se
nadležnost Općinskog suda u Splitu proširi i na Općinu Lastovo. Ovaj
naš najudaljeniji otok prometno je
bolje povezan sa Splitom nego s
Korčulom, tvrdi zastupnik. Dragica Zgrebec (SDP) i Nadica Jelaš
(SDP) založile su se za proširenje
područja nadležnosti Općinskog
suda u Prelogu, koji ima 15 – godišnju tradiciju, te osigurane prostorne
i kadrovske uvjete za rad.
Za pripajanje Općinskog suda u
Vrgorcu Općinskom sudu u Makarskoj zauzeli su se Klub zastupnika
HDZ-a i Arsen Bauk (SDP). Vrgorac je oduvijek bio orijentiran prema
Splitu, a po mišljenju predstavnika
lokalne samouprave i mnogih građana, to je logičnije rješenje nego
prijedlog Vlade da se tamošnji Sud
spoji s onim u Metkoviću, stoji u
obrazloženju amandmana.
Emil Tomljanović (HDZ) tražio
je izmještanje grada Senja iz nadležnosti Općinskog suda u Crikvenici (Primorsko-goranska županija) i formiranje Općinskog suda za
područje toga grada (Ličko-senjska
županija).

RASPRAVA
Klub zastupnika HDZ-a će
poduprijeti donošenje predloženog
Zakona jer je racionalizacija mreže
sudova imperativ u provedbi reforme hrvatskog pravosuđa te ogledalo
BROJ
488

IHS

15. IX. 2008.

uspješnosti tog projekta, izjavio je
Emil Tomljanović. Naime, postojeća mreža sudova i njihov broj pokazali su se neučinkovitim i preskupim
sustavom. Stoga je racionalizacija
nužan preduvjet da bi se građanima
osiguralo bržu, učinkovitiju i kvalitetniju pravdu. Ne treba zaboraviti
na činjenicu da je, uz brojne neriješene predmete, kojih je iz godine u
godinu ipak sve manje, osnovni problem našega pravosuđa dugotrajnost
sudskih postupaka.
Novim Zakonom ne predviđa se
ukidanje, nego spajanje sudova iste
vrste, napominje zastupnik (uglavnom je riječ o onima s manje od pet
sudaca, u krugu od 50 km). Taj bi
potez trebao rezultirati boljom organizacijom i poboljšanjem uvjeta rada
sudaca, sudskih službenika i namještenika, te mogućnošću njihove specijalizacije. Paralelno s donošenjem
Zakona treba osigurati i radni prostor, tehnički opremiti sjedišta spojenih sudova te osnovati stalne službe na terenu, kako bi novi ustroj što
prije zaživio.

Pravda još nedostupnija
Predloženim se ugrožava pravo
građana na pristup sudu, izjavio je
Marin Brkarić, u ime Kluba zastupnika IDS-a. Naime, mnogi od njih
morat će putovati i do 50 km da bi
obavili ono što su dosad mogli riješiti u svom gradu ili općini. Efikasnije pravosuđe prije ćemo postići stvaranjem kvalitetnije zakonske
regulative, napominje zastupnik. Po
mišljenju njegovih stranačkih kolega
valja izmijeniti zakone o parničnom,
kaznenom i ovršnom postupku, što bi
trebalo omogućiti brže i kvalitetnije
rješavanje nagomilanih predmeta.
Budući da pojedini sudovi koji bi
se trebali pripojiti drugima imaju
dugu povijesnu tradiciju (dio ih se
nalazi i na području posebne državne skrbi) trebalo bi voditi računa i
o podnesenim amandmanima, kako
bismo ustrojili optimalnu mrežu tih
institucija u Republici Hrvatskoj.

SJEDIŠTA SUDOVA

17
Napomenuo je da će njegov Klub
podržati predloženi Zakon, prihvati li se njihov amandmanski zahtjev
za zadržavanje Općinskog suda u
Buzetu. Riječ je – kaže – o jednom
od ažurnijih sudova u Hrvatskoj,
koji se nalazi na brdsko-planinskom,
graničnom području s Republikom
Slovenijom.
Reforme državnih sustava su uvijek bolne i skupe i svakoj od njih
mora prethoditi dubinska analiza
stanja i simulacija predloženih promjena, napominje Josip Leko, predstavnik Kluba zastupnika SDP-a.
Prema priznanju predlagatelja, ovaj
zakonski prijedlog pripremljen je
samo na temelju statističke analize
stanja u pravosuđu (zato i ima toliko primjedbi). Apsurdno je, primjerice, da se na pojedinim područjima
ne poklapaju administrativne granice županije i područja sudova. Primjerice, Novalja se nalazi u Primorsko-goranskoj županiji, a kad je riječ
o sudskom području pripada Zadarskoj županiji. S obzirom na to da će
građani ubuduće morati puno duže
putovati do sjedišta sudova, uz veće
troškove, ostaje pitanje je li predložena mreža sudova najbolje pogođena (izgleda da nije ni konačna, što
će ovisiti o stanju stvari u EU.) Ne
zna se ni koliko će reforma koštati građane, negodovao je zastupnik.
Umjesto da spajamo sudove i čekamo rezultate toga projekta u koji
treba uložiti nemala sredstva, moramo promijeniti Zakon o parničnom
postupku. Da ne bismo bili kočničari reforme mi ćemo ipak poduprijeti ovaj Zakon, bez obzira na izražene rezerve. Međutim, apeliramo na
predlagatelja da predoči dinamiku
budućih poteza u reformi pravosuđa, a ne da donosimo neke mjere
pod pritiskom EU i sl. – rekao je
zaključno.

Preduvjet za uspješnu reformu
Nesporno je da treba racionalizirati mrežu općinskih sudova jer su
neučinkoviti i preskupi (od 118 radi

ih samo 108), konstatirao je Stanko
Grčić, predstavnik Kluba zastupnika HSS-a. To je jedan od preduvjeta
za uspješno provođenje reforme pravosuđa, no pritom treba voditi računa o tome da se ne ugrozi pravo građana na pristup sudu. Vjerujemo da
će predložene mjere dati očekivane
rezultate, pogotovo ako se posebnim pravilnikom osnuju stalne službe izvan sjedišta sudova dok se ne
osiguraju uvjeti za rad u njihovu sjedištu. Na taj će se način uvažiti i prijedlozi jedinica lokalne samouprave, odnosno pronaći kompromisna
rješenja u interesu građana. Mišljenja smo da se primjenom predloženog Zakona, kojim se naše zakonodavstvo u ovoj oblasti usklađuje s
europskim, može poboljšati efikasnost sudova, zaključio je Grčić.
U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: Borislav Matković (HDZ),
Ingrid Antičević-Marinović (SDP),
Ivo Grbić (HDZ), Damir Sesvečan
(HDZ), Krešimir Gulić (HDZ),
Nadica Jelaš (SDP), Luka Denona (SDP), Arsen Bauk (SDP), Franjo Lucić (HDZ) i Zdravko Ronko
(SDP).
Rezimirajući stavove Kluba zastupnika IDS-a, Damir Kajin je u
petominutnoj raspravi napomenuo
da je predloženi ovaj zakon nepotreban, budući da se ni nakon njegova
donošenja suštinski ništa neće promijeniti u svijetu sudovanja. Pravda
neće biti građanima ništa dostupnija, samo će se povećati putni troškovi sudaca i stranaka. Zašto mijenjati sjedište buzetskog ili bilo kojega drugog suda, ako će gruntovnica
ostati na istom mjestu. Rasprave će
se i dalje voditi u Buzetu, a promijenit će se samo tabla s nazivom.
Dakako, uštedjet će se na plaći predsjednika suda, ali će zato po uvjerenja o nekažnjavanju građani morati
putovati u Pazin. Ono što pozdravljam u ovome zakonskom prijedlogu jest striktna primjena dvojezičnosti u Istri, što bi trebao biti model i
za neke druge sredine u Hrvatskoj,
izjavio je Kajin.
BROJ
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Racionalizacija mreže sudova
nužan je korak u reformi hrvatskog
pravosuđa, kojim stvaramo novi
institucionalni i normativni okvir za
puno kvalitetnije sudovanje, naglasio je u završnom osvrtu Dražen
Bošnjaković. Ne radi se o ukidanju, nego o spajanju manjih sudova
i stvaranju respektabilnijih, novih,
u kojima će suci imati bolje uvjete rada (mogućnost specijalizacije
i dr.). Ovogodišnjim Proračunom
Vlada je osigurala i 40 mln. kuna
za adaptaciju i dogradnju sudskih
zgrada u sjedištima spojenih sudova. Predloženi Zakon treba gledati i
u svjetlu izmjena drugih zakonskih
propisa u oblasti pravosuđa (zakoni o sudovima, o parničnom postupku, o kaznenom postupku te Ovršni
zakon), naglašava Bošnjaković.
Na kraju je podnositeljima amandmana obećao da će Vlada pomno
proanalizirati njihove prijedloge i
prije glasovanja provjeriti na terenu
ima li opravdanja za još neke korekcije u mreži sudova.

Izjašnjavanje
U nastavku sjednice, 9. srpnja, glasovalo se o podnesenim amandmanima. Predstavnik predlagatelja, Dražen Bošnjaković. izvijestio je da su
zastupnici HDZ-a (Milivoj Škvorc,
Franjo Lucić, Emil Tomljanović i
Boris Matković) odustali od svojih
amandmanskih zahtjeva. Pojasnio
je, nadalje, da Vlada ne može prihvatiti amandman Kluba zastupnika HNS-a, jer su određeni precizni
kriteriji za spajanje sudova s manjim
prilivom predmeta, koji se nalaze u
krugu od 50 km. Kada bismo spojili sudove u Pakracu i Novskoj priliv predmeta ne bi bio dovoljan za
više od pet sudaca, ustvrdio je. U
Pakracu će, inače, ostati gruntovnica, tamo će se i dalje voditi rasprave
u tzv. sudbene dane, samo što će ih
voditi suci specijalizirani za pojedine predmete.
Ukidanje pojedinih lokalnih sudova, pogotovo onih ažurnijih i s
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dugom tradicijom, samo je kozmetička mjera kojom se Europi želi
predočiti privid akcije, poručio je
Željko Vincelj, u ime Kluba zastupnika HNS-a. Prigovorio je predlagatelju da o projektu nije konzultirao predstavnike lokalne i područne samouprave (državni tajnik je to
demantirao) te zatražio glasovanje o
njihovu amandmanu (nije prošao).
Istu sudbinu doživio je i amandman
Zdravka Ronka.
Arsen Bauk je zahtijevao da se
o njegovu prijedlogu za pripajanje
Vrgoračkog suda Makarskom glasuje, te izrazio žaljenje što je gradonačelnik Vrgorca povukao istovjetan amandman („znači da je
stranačka stega iznad interesa građana”). Većina zastupnika se kod

izjašnjavanja priklonila mišljenju
Vlade, i odbila oba njegova amandmana (drugi se odnosio na proširenje nadležnosti Općinskog suda u
Splitu i na općinu Lastovo). Državni
tajnik je pojasnio da se na područje te općine odnosi svega desetina predmeta koje zaprimi Općinski sud u Korčuli, a u slučaju da se
njihov broj poveća, mogu se uvesti
raspravni dani.
Ništa bolje sreće nisu bile ni Dragica Zgrebec i Nadica Jelaš koje su
se zalagale za opstanak Općinskog
suda u Prelogu te proširenje područja njegove nadležnosti. U prilog
tome navele su da taj sud ima dobre
prostorne uvjete, dok je Općinski
sud u Čakovcu pretrpan i nalazi se
u zgradi u kojoj je i Županijski sud.

Većina zastupnika ipak se priklonila mišljenju Vlade koja nije uvažila
spomenute argumente. Predstavnik
predlagatelja je obrazložio da nema
uvjeta za opstanak tog suda zbog
premalog priliva predmeta (može ih
riješiti jedan sudac).
O amandmanima Odbora za
zakonodavstvo nije se posebno
glasovalo, jer ih je predlagatelj
uvažio, tako da su postali sastavnim dijelom Konačnog prijedloga
zakona. Ishod rasprave – predloženi Zakon donesen je većinom glasova nazočnih zastupnika (76 „za”, 36 „protiv” i 5 „suzdržanih”), u ponuđenom tekstu,
uz prihvaćene amandmanske
korekcije.
M.Ko.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I
PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI
Predlagatelj:Vlada Republike Hrvatske

Pooštreni uvjeti za prijam u službu
Prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u upravnim
tijelima jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne)
samouprave, neka su od pitanja
koja uređuje predloženi zakon.
Hrvatski sabor o njemu je
raspravljao 8. srpnja 2008.

O PRIJEDLOGU
Predloženi zakon u prvom čitanju Hrvatski sabor prihvatio je u
svibnju 2008. godine. Tekst Konačnog prijedloga znatno je usklađen s
mišljenjem nacionalnih udruga jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave i sindikatima. U mnogim zemljama namještenici u upravnim tijelima lokalnih jedinica izdvajaju se iz sustava koji se odnose na
službenike te se na njih primjenjuju opći propisi o radu. No, sindika-

ti i nacionalne udruge izjasnili su se
da bi se zakon trebao primjenjivati
na sve zaposlene u upravnim tijelima lokalnih jedinica. Zakonom se ne
određuje klasifikacija radnih mjesta i
plaće službenika i namještenika. Sa
socijalnim partnerima u Gospodarsko–socijalnom vijeću postignut je
sporazum da se to uredi posebnim
zakonom (zakon o plaćama) u okviru
jedinstvenoga sustava plaća za javnu
upravu. Klasifikacija radnih mjesta
uredit će se uredbom Vlade Republike Hrvatske, navodi predlagatelj.

RADNA TIJELA
Nadležna radna tijela predložila su
Hrvatskom saboru donošenje Zakona.
Odbor za zakonodavstvo nije imao
primjedbi na tekst Konačnog prijedloga. Članovi Odbora za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupraBROJ
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vu u raspravi su iznijeli određene primjedbe i mišljenja, pa tako i da nije
prihvatljivo rješenje da se klasifikacija
radnih mjesta određuje uredbom Vlade
Republike Hrvatske. Nema ni opravdanih razloga da se plaća namještenika i službenika u lokalnoj samoupravi
regulira posebnim zakonom. Takvim
rješenjem narušava se autonomija
lokalne samouprave, a i nije u skladu s Europskom poveljom o lokalnoj
samoupravi. Potonje je Odbor oblikovao u amandmane (nisu prihvaćeni).
Odbor za europske integracije utvrdio je da je Konačni prijedlog zakona
usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

AMANDMANI
Djelomično je prihvaćen amandman Kluba zastupnika nacional-
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nih manjina i Kluba zastupnika
SDSS-a (dopuna odredbi o natječaju
za prijam u službu pripadnika nacionalnih manjina). Nije prihvaćen
amandman zastupnika dr.sc. Furia
Radina (nezavisni; zastupnik talijanske nacionalne manjine) kojim
je tražio da jedan od uvjeta za prijam
u službu bude poznavanje jezika i
pisma nacionalne manjine u onim
lokalnim jedinicama u kojima je
jezik i pismo manjine u ravnopravnoj službenoj uporabi.

RASPRAVA
Sustav lokalne samouprave u
Republici Hrvatskoj zapošljava
12 000 djelatnika i treba ga urediti posebnim zakonom, naglasio je
državni tajnik Središnjeg ureda za
upravu Antun Palarić obrazlažući
Prijedlog u ime predlagatelja. Propisuju se stroži uvjeti za prijam u
lokalnu službu jer inzistiramo da se

ne primaju osobe koje imaju nečasnu prošlost, istaknuo je.
Klub zastupnika HDZ-a podržat
će Prijedlog, izvijestila je Nedjeljka
Klarić. To je vrlo kvalitetan zakon
koji uvažava mišljenje svih relevantnih čimbenika i posebnost potreba u lokalnoj samoupravi, rekla je,
među ostalim.
Klub zastupnika SDP-a ne može
biti protiv Zakona, ali mora reći da
nije iskorištena prilika za barem
jedan korak prema europeizaciji
lokalne samouprave, prenio je Josip
Leko. Konačni prijedlog nema bitnih razlika u odnosu na prvo čitanje. Ne osigurava funkciju lokalne
samouprave kao servisa građana, a
utjecaj političkih moćnika jača, jer
je presudna nadzorna funkcija Središnjeg državnog ureda za upravu.
Otklanja se utjecaj lokalne samouprave na plaće zaposlenih u lokalnoj samoupravi. Bez decentralizacije države i državne uprave građani

neće imati koristi od zakona, naglasio je, među ostalim.
Klub zastupnika HSS-a podržat će predloženi zakon zbog svih
dobrih rješenja koja nudi, rekao je
Stanko Grčić.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Branko Kutija (HDZ),
Krešimir Gulić (HDZ) i Ivan Hanžek (SDP).
U završnom osvrtu na raspravu državni tajnik Antun Palarić
naglasio je da predlagatelju nije cilj
smanjiti plaću u lokalnoj samoupravi. – Mi želimo da se u Hrvatskoj
dobro živi, ali želimo da bude i reda,
zaključio je.
Hrvatski je sabor 15. srpnja
2008. donio Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi zajedno s prihvaćenim
amandmanom (78 „za”, 44 „protiv”, 3 „suzdržana”).
Đ.K.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVOZU ROBE S
DVOJNOM NAMJENOM
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Hrvatski sabor je 2. srpnja 2008.
na dnevnom redu imao Konačni
prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o izvozu robe
s dvojnom namjenom.
Prijedlogom zakona želi se unaprijediti i ojačati sustav nadzora
izvoza robe s dvojnom namjenom
u Republike Hrvatske. Zakonom
će se dostići standardi postavljeni
Rezolucijom 1540 Vijeća sigurnosti
UN-a o sprječavanju širenja oružja za masovno uništenje, te će biti

ispunjene međunarodne obveze RH
vezane uz Rezoluciju 1540.
Odbor za gospodarstvo, Odbor
za europske integracije te Odbor
za zakonodavstvo podupiru donošenje Zakona, a ovaj potonji podnio
je amandman na članak 4. kojim se
nomotehnički uređuje izričaj.
Zastupnik Krunoslav Markovinović (HDZ) podnio je amandman na članak 7. koji pridonosi jasnoći odredbe.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
Franjo Lucić podržao je Zakon.
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U ime Kluba zastupnika HDSSB-a
Vladimir Šišljagić također je podržao Zakon.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Ante Kulušić (HDZ), Krešimir Ćosić (HDZ) i Davor Huška
(HDZ).
Zastupnici su 2. srpnja 2008.
godine sa 93 glasa „za” i 2 „suzdržana” donijeli Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvozu
robe s dvojnom namjenom.
I.Č.
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PRIJEDLOG ZAKONA O PRERADI I UPORABI DRVA I PROIZVODA OD DRVA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Omogućiti brži razvoj
drvno-prerađivačke industrije
Zastupnici Hrvatskoga sabora
su na 5. sjednici 23. lipnja raspravljali o tom zakonskom prijedlogu.
Zakonom se stvara normativna
podloga za reguliranje cjelokupnog ciklusa prerade i uporabe
drva od sirovine do finalnog proizvoda te poboljšava kontrola prometa i kvalitete proizvoda prerade
drva i namještaja.

O PRIJEDLOGU
Državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga
gospodarstva Herman Sušnik predstavio je predloženi zakon. Njime će
se omogućiti stvaranje normativne
podloge za reguliranje cijelog ciklusa prerade i uporabe drva, od drvne
sirovine do krajnjeg proizvoda (nabava drvne sirovine, proizvodnja, distribucija). Tako će se postići još značajniji ekonomski i socijalni učinci
drvnoga i šumarskog sektora. Utvrđuju se minimalni tehnički uvjeti za
postrojenja u preradi drva i proizvodnji proizvoda od drva i namještaja.
Potiče se uvođenje sustava upravljanja kvalitetom proizvodnih procesa
i kvalitete proizvoda. Zakonskim se
odredbama regulira osnivanje, organizacija i djelatnost drvoprerađivačke inspekcije. Osniva se Burza drva
d.o.o. kojom bi se reguliralo uvođenje reda na tržištu drvom i proizvodima od drva, veća i raznovrsnija
ponuda, razvoj kooperacije, kontrola
i praćenje cijena, osiguranje sirovina,
jačanje potrebe za udruživanjem, itd.
Tvrtke koje su kupovale sirovinu po
ugovoru od Hrvatskih šuma bile bi
dužne svoje tržišne viškove ponuditi

na Burzi, odnosno prodati ih izravnom ponudom ako za to ne pokažu
interes domaće tvrtke. Utvrđuje se
osnivanje Centra za istraživanje proizvoda od drva i razvoj namještaja,
njihovi osnivači, organizacija, struktura vlasništva i djelatnosti te način
obavljanja poslova.
Sektor prerade drva i proizvodnje
proizvoda od drva značajan je gospodarski potencijal. Od presudne
važnosti je racionalno koristiti prirodni drvni resurs, očuvati okoliš i
povećati broj zaposlenih u tom sektoru, posebno u ruralnim područjima. Domaću preradu drva valja približiti europskom tržištu kroz poticanje ulaganja u proizvodnju proizvoda visokog stupnja obrade i veće
dodatne vrijednosti, a sve na načelima ekološki prihvatljivog gospodarenja, zaključio je Sušnik.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podupro je donošenje Zakona, uz primjedbe i prijedloge pravne i nomotehničke naravi. Osim toga, predlaže da se preispita djelatnost i pravni
položaj trgovačkog društva Burza
drva d.o.o.
Odbor za regionalni razvoj,
šumarstvo i vodno gospodarstvo
podupire donošenje Zakona. Razlog
– predložena zakonska rješenja omogućit će brži razvoj drvno-prerađivačke industrije, koja stalno bilježi izvozni suficit, a po korištenju
kapaciteta značajno pridonosi regionalnom razvoju. Izneseno je da proizvodnja energije iz biomase kada se
koristi drvo kao osnovna sirovina,
BROJ
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ima značajne potencijale za povećanje zaposlenosti i prihoda koji se
mogu ostvariti od te proizvodnje.
Stoga je potrebno u Zakonu detaljnije razraditi to područje.

RASPRAVA
Klub zastupnika HDZ-a podržava
Prijedlog zakona izvijestio je Branko Kutija, a Vlatko Podnar je u ime
Kluba zastupnika SDP-a pozdravio zakonski Prijedlog ustvrdivši da
drvna industrija može i mora biti
pokretač razvoja Republike Hrvatske. Upozorio je na velike mogućnosti korištenja biomase prvenstveno
kroz zapošljavanje, ali i kroz uštedu i proizvodnju energije. Pozvao je
predlagatelja da u okviru energetske
strategije predstavi program razvoja i mogućnost korištenja biomase
kao prirodnog i obnovljivog resursa. Zamisao o osnivanju Burze drva
odlična je, ali teško provediva. Prema
predloženom zakonu Burzi se mogu
ponuditi tržišni viškovi drva kupljenih od Hrvatskih šuma. No, Hrvatska
ima značajne površine šuma koje su
u privatnom vlasništvu. Stoga bi trebalo i osobe koje prodaju ili kupuju
proizvode primarne prerade drva, a
koji nisu kupljeni od Hrvatskih šuma,
također obvezati da višak proizvoda
ponude Burzi. Jednom riječju, cjelokupan višak proizvodnje drva potrebno je staviti na Burzu bez obzira na
porijeklo izvornog vlasništva drva.

Hrvatski ekološki namještaj
U ime Kluba zastupnika HSS-a
govorio je Zdravko Kelić. Pod-
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sjetio je na tržište ekoloških proizvoda koje se u nas i u svijetu brzo
razvija. Osim hrane proizvedene
u ekološkoj poljoprivredi u nekim
nama susjednim državama postoji standard za ekološki namještaj, podsjeća zastupnik. Riječ je
o namještaju koji se sve više traži
na tržištu, a u Italiji se, primjerice,
koristi za opremanje vrtića. Stoga
bi bilo dobro kada bi barem dio
domaće drvne industrije odlučio
uvesti takve standarde u vlastitu
proizvodnju, napose za eko dizajn
s obzirom na to da postoji prostor
za plasman takve vrste namještaja. Hrvatska hrastovina nadaleko
je poznate kvalitete pa bi bila šteta
propustiti mogućnost stvaranja
novog brenda – hrvatskoga ekološkog namještaja, zaključio je Kelić,
dodavši da će Klub podržati zakonski prijedlog.

Općenito uzevši Klub zastupnika HNS-a može prihvatiti Prijedlog
zakona jer je to novi okvir kojim se
normativno uređuje jedno područje
koje do sada nije bilo riješeno, ustvrdio je Goran Beus Richembergh.
Ovdje je riječ o jednoj profitabilnoj
djelatnosti za koju je potrebno uvesti
pravila igre i dati odgovore na neka
pitanja Kluba. Potrebno je, npr.,
jasnije razraditi (pojmovno i sa stajališta postupka) tehničko dopuštenje kojim se utvrđuju tehnička svojstva proizvoda od drva i namještaja
za koji nije donesen tehnički propis,
niti hrvatska norma. Predlagatelj bi
se, naime, morao odlučiti želi li u
postupak izdavanja, odnosno oduzimanja tehničkog dopuštenja uključiti Ministarstvo ili ne. Potrebno
je doraditi tj. pojasniti i odredbe o
osnivanju Burze drva. Čini se da je
namjera predlagatelja da Burza bude

udruženje jer se osniva radi unapređenja trgovine drvom, a prijedlog
je da se osnuje kao trgovačko društvo u statusu društva s ograničenom
odgovornošću.
U nastavku u pojedinačnoj raspravi govorili su: dr. sc. Dragan Kovačević (HDZ), Nevenka Marinović (HDZ), Nenad Stazić (SDP) i
Goran Beus Richembergh (HNS).
Završni osvrt dao je državni tajnik Herman Sušnik. Zahvalio je
zastupnicima na kvalitetnoj raspravi
dodajući da će predlagatelj razmotriti sve prijedloge iz rasprave i da će
većinu uvažiti pripremajući konačni
zakonski tekst.
Zastupnici su 2. srpnja 2008.,
većinom glasova, (92 „za” i 6 „suzdržanih”), prihvatili Prijedlog
zakona o preradi i uporabi drva i
proizvoda od drva.
J.Š.

PRIJEDLOG STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Unaprijediti sve oblike borbe protiv
korupcije
Zastupnici su na 5. sjednici 17.
lipnja 2008. zaključili raspravu o
Prijedlogu strategije suzbijanja
korupcije. Strategija je izrađena na
temelju iskustva stečenog u provedbi prethodnih nacionalnih antikorupcijskih programa. U dokumentu se navodi da će se posebna pozornost posvetiti jačanju pravnog i
institucionalnog okvira, prevenciji,
progonu i sankcioniranju korupcije te širenju općedruštvene svijesti o
nužnosti njezina sprječavanja.

O PRIJEDLOGU
Prijedlog strategije uvodno je u
ime predlagatelja obrazložila državna tajnica Ministarstva pravosuđa,

Marina Dujmović-Vuković. Prijedlog strategije izrađen je na temelju
stečenog iskustva u provedbi prethodnih nacionalnih antikorupcijskih programa (2006-2008.). Napredak koji je u borbi protiv korupcije
ostvaren izmjenom zakonodavnog
okvira i jačanjem institucija najbolje se vidi u ocjenama percepcije
korupcije u Hrvatskoj. Ocjena 4,1
na Indeksu percepcije Transparency Internationala za 2007. najviša
je ocjena od kada se ocjenjuje percepcija korupcije. Težište Strategije
stavljeno je na jačanje institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije i na potpunu afirmaciju pristupa „nulte tolerancije” na korupciju.
Također na jačanje integriteta, odgoBROJ
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vornosti i transparentnosti u radu
tijela državne vlasti, na međuresornu suradnju i suradnju s organizacijama civilnog društva itd.
U borbi protiv korupcije važno
je zajedničko djelovanje i provođenje antikorupcijskih mjera. Da bi se
poboljšala koordinacija i međuresorna suradnja, osnovano je Povjerenstvo za praćenje mjera suzbijanja
korupcije, a predsjeda mu ministrica
pravosuđa. Strategijom se utvrđuje
više posebnih područja sprječavanja
korupcije. To su: sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, provedba propisa o financiranju političkih stranaka, ostvarivanje
prava na pristup informacijama itd.
Strategija će se provoditi kroz Akcij-
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ski plan za borbu protiv korupcije,
koji će se revidirati svake godine.
Strategija kao i Akcijski plan s jasno
određenim mjerama, rokovima,
odgovornim institucijama te potrebnim sredstvima, ima cilj unaprijediti
sve oblike borbe protiv korupcije.

RADNA TIJELA
Odbor za pravosuđe, Odbor za
Ustav, Poslovnik i politički sustav,
Odbor za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost te Odbor za
zdravstvo i socijalnu skrb predložili su Saboru da donese Strategiju.

RASPRAVA
Prazan okvir i blijeda slika
Nakon izlaganja predstavnice
predlagatelja, govorili su predstavnici klubova zastupnika.
Borba protiv korupcije nije samo
borba za sigurnost građana, nego i
borba za slobodu i opći prosperitet Hrvatske, rekao je dr. sc. Željko
Jovanović u ime Kluba zastupnika
SDP-a. Izrazio je nezadovoljstvo što
raspravu o Strategiji ne prati i Akcijski plan za njegovu provedbu. Razlog
– uz Akcijski plan ova bi strategija
sveobuhvatnije prikazala budućnost
suzbijanja korupcije u Hrvatskoj.
Ovako smo dobili samo jedan prazan okvir i unutar toga blijedu sliku
u kojoj se ne vide detalji borbe protiv korupcije, tvrdi zastupnik. Organizirani kriminal i korupcija crpe svoju
snagu iz neefikasnog državnog aparata i nemaju stranačko i nacionalno
obilježje. Stoga u Klubu vjeruju da se
oko ove teme može postići nacionalni
konsenzus. Pravomoćna sudska presuda za kazneno djelo protiv korupcije jedini je siguran put za jačanje integriteta, odgovornosti i vjerodostojnosti tijela državne vlasti. Iskustvo stečeno u provedbi prethodnog Nacionalnog programa pokazalo je da je
potrebno ojačati ulogu Nacionalnog
vijeća za praćenje provedbe Nacio-

nalnog programa suzbijanja korupcije. Da bi Vijeće ispunilo dodijeljene
mu zadatke potrebno ga je definirati
kao sva ostala radna tijela Hrvatskoga sabora, smatra zastupnik. Prijedlog
strategije uz pripadajući Akcijski plan
može predstavljati samo prvi i najlakši korak prema učinkovitom sprječavanju korupcije. Primjena Strategije u
praksi bit će puno teži posao, zaključio je Jovanović.
U ime Kluba zastupnika HNS-a
govorila je dr. sc. Vesna Pusić. Drži
da predložena strategija nema puno
šanse pridonijeti suzbijanju korupcije. U ovom su dokumentu pobrojani
brojni zakoni koje je donio Hrvatski
sabor, a bave se korupcijom ili samo
dotiču ovu temu. Tu je i lista međunarodnih protokola, konvencija i
ugovora koje je Hrvatska dosad potpisala, ali se nigdje ne mogu iščitati
mjere koje će utjecati na smanjivanje
korupcije. Rješenje vidi u ukidanju
strukturalnog prostora za korupciju.
Kao primjer je navela istraživanje o
pristupačnosti zemalja za investicije
po kojem je Hrvatska od 174 zemlje
na 170. mjestu, jer je potrebno čak
28 dozvola za izgradnju jednog proizvodnog pogona od 2000 kvadratnih metara. To je prostor za korupciju koji treba ukinuti, poručila je
Pusić. Prostor za korupciju smanjuje
se i kada država kao najveći dužnik
plaća svoje dugove unutar 60 dana,
donošenjem zakona o financiranju
izbornih kampanja itd.

Najveća korupcija je u
pretvorbi i privatizaciji
Kluba zastupnika IDS-a drži da
o korupciji najviše mogu govoriti
stranke koje se izmjenjuju na vlasti i
u prilici su kontrolirati državi proračun, izvanproračunske fondove i velika javna poduzeća, rekao je Damir
Kajin. Naglašava da je stvarna moć
u Hrvatskoj, prije svega u izvršnoj
vlasti, krupnom kapitalu i u medijima. Najveća korupcija je u pretvorbi
i privatizaciji, naoružanju Hrvatske
vojske i u velikim javnim poduzećiBROJ
488

IHS

15. IX. 2008.

ma. Najgora korupcija je ona u sudstvu, rezolutan je Kajin. Nije zaobišao niti slučaj poznatog hotelijera
Gorana Štroka, koji je prijavio neke
moćnike s juga Hrvatske za reketarenje. Za to mu je odao priznanje, ali
i primijetio kako se Štrok nije javljao kada mu je tadašnja koalicijska
vlast omogućila da za 250 tisuća eura
kupi dubrovački hotel Excelsior, koji
je daleko atraktivniji od Bellevue-a
zbog kojeg je podvrgnut reketu.
Osnovno je obilježje korupcije da
proizlazi iz javne ovlasti i diskrecijske moći u donošenju odluka pa se
najčešće govori o političkoj ili administrativnoj korupciji, rekla je Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HSS-a. Korupcija je prisutna na
svim razinama, a uvijek je posljedica
gubitak povjerenja u tijela državne
vlasti, što se posljedično negativno
odražava na gospodarski razvoj društva. Zato je važno pokazati ozbiljnu namjeru razračunavanja sa svim
oblicima korupcije, a doprinos tome
je i predložena strategija. Česti uzrok
korupcije je pretjerano reguliranje
određene gospodarske aktivnosti,
podvlači Petir. Prihvaćanje i provođenje preporuka HITROREZ-a ključ
je za uspjeh u uklanjanju mogućnosti korupcije u gospodarstvu a i u
unapređenju ozračja za brži razvoj
hrvatskog poduzetništva, ali nikako
dovoljna mjera. HSS ozbiljno shvaća primjedbe austrijskih poduzetnika
koji kao velik problem kod ulaganja
austrijskih tvrtki u Hrvatskoj ističu
lošu javnu administraciju, sporo pravosuđe, korupciju itd. Strategiju kao
i Akcijski plan valja ozbiljno shvatiti i provoditi kako ne bi sve ostalo
„mrtvo slovo na papiru”, zaključila
je zastupnica Petir.
Klub zastupnika HDZ-a u potpunosti će podržati Strategiju suzbijanja
korupcije, rekao je Damir Sesvečan.
Provedba prethodnog nacionalnog
antikorupcijskog programa pokazuje ogroman napredak kod svih tijela
neposredno uključenih u borbu protiv korupcije. Napredak je vidljiv kroz
jačanje institucionalnog okvira, napose
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kroz donesene zakone kojim su uvedeni brojni antikoruptivni mehanizmi. Na taj je način nadležnim tijelima
omogućen učinkovit progon i kažnjavanje počinitelja korupcijskih kaznenih djela. U borbi protiv korupcije od
iznimne je važnosti osnovano Povjerenstvo za praćenje mjera suzbijanja
korupcije, članovi kojeg su predstavnici tijela zaduženih za pojedine mjere iz
Akcijskog plana. U narednom razdoblju bit će nužna uska suradnja Vladinog Povjerenstva s Nacionalnim vijećem kroz njegovu proaktivnu ulogu u
nadzoru provedbe Strategije.

Nedostaju precizni indikatori
Predložena strategija nije konkretne nego deklaratorne naravi, misli
dr. sc. Vladimir Šišljagić, predstavnik Kluba zastupnika HDSSB-a.
Izvjestan broj slučajeva korupcije
završio je na sudu, ali je to u očitom
nerazmjeru sa činjeničnim stanjem.
Još uvijek nisu poznati odgovorni za
brojne afere koje su potresale naše
društvo niti šteta koja je pritom učinjena. Klub će dati svoj glas za predloženu strategiju, ali od Vlade Republike Hrvatske očekuje da u svojim
redovima raščisti situaciju s dužnosnicima koji su na bilo koji način
vezani uz sve dosadašnje afere.

Uslijedila je pojedinačna rasprava, a
prvi je govornik bio Dragutin Lesar
(nezavisni). Nije bio zadovoljan s
činjenicom da u Strategiji nisu predviđeni precizni indikatori na osnovi kojih bi se moglo utvrditi kako se
neke mjere provode. Strategija bez
Akcijskog plana pokušaj je da se protiv korupcije kao smrtonosne bolesti
borimo lijekovima alternativne medicine, zorno je objasnio Lesar. Smatra
da bi u Strategiji jasnije trebalo opisati opstojnost Nacionalnog vijeća i dati
mu šire ovlasti nego što ih je ono dosad
imalo. Tako dugo dok oni koji su izloženi reketu i korupciji ne odluče prijaviti pokušaj ucjene ili korupciju teško
ćemo iskorijeniti to zlo. Stručnjaci koji se bave progonom počinitelja
korupcije upozoravaju da se u Hrvatskoj korupcijom najviše bave najveći dobrotvori i humanitarni donatori.
Naime, velik dio sredstva ostvarenih
korupcijom takve osobe velikodušno
daju u humanitarne svrhe i stječu velik
ugled. Time dobivaju političku zaštitu, što otežava njihov progon i prikupljanje dokaza da su upleteni u korupciju, primijetio je Lesar.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su još: Milanka Opačić (SDP), dr.
sc. Željko Jovanović (SDP), mr. sc.
Marija Pejčinović-Burić (HDZ), dr.
sc. Andrija Hebrang (HDZ), Nenad

Stazić (SDP), Ingrid Antičević-Marinović (SDP), Brankica Crljenko (SDP), mr. sc. Marin Jurjević
(SDP), Gordana Sobol (SDP), dr. sc.
Mirando Mrsić (SDP), Biljana Borzan (SDP), Goran Beus-Richembergh (HNS), Ivo Grbić (HDZ), Ivanka Roksandić (HDZ), Josip Leko
(SDP), mr. sc. Tatjana Šimac-Bonačić (SDP), Nadica Jelaš (SDP), Gordan Maras (SDP), Arsen Bauk
(SDP), Suzana Bilić-Vardić (HDZ),
dr. sc. Romana Jerković (SDP), dr.
sc. Rajko Ostojić (SDP).
U završnom osvrtu državni tajnik Ministarstva pravosuđa Dražen
Bošnjaković opovrgnuo je mišljenje
nekih sudionika rasprave da ne postoji politička volja za tešku i dugoročnu utakmicu protiv korupcije. Postoji, kaže, snažna politička volja da se
suzbije korupcija. Tako je za 34%
povećan broj presuda u korupcijskim
slučajevima, a u javnosti su jako
odjeknula otkrića USKOK-a glede
korupcijskih kaznenih djela. Korupcija je rak društva, a Hrvatska za to
ima kemoterapiju koja se ogleda kroz
reforme, zaključio je državni tajnik.
Hrvatski je sabor 19. lipnja
2008. većinom glasova (84 „za” i 1
„suzdržanim”) prihvatio Strategiju suzbijanja korupcije.
J.Š.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA
2007. GODINU
Podnositelj: HBOR

Uspješno poslovanje i poticaj
gospodarstvu
Zastupnici su na 5. sjednici, 19.
lipnja 2008. godine, raspravljali o
Godišnjim financijskim izvještajima Hrvatske banke za obnovu i
razvoj za 2007. godinu. Na kraju
2007. godine bilanca HBOR-a
iznosila je 17 milijardi i 400 mili-

juna kuna i bila je 17 posto veća
nego prethodne godine.

O IZVJEŠĆIMA
Godišnje izvještaje dodatno je pojasnio predsjednik Uprave HBOR-a
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Anton Kovačev. Uvodno je rekao
kako su Izvješća prethodno potvrdili
Vlada Republike Hrvatske, Nadzorni odbor HBOR-a i nezavisna revizija. Na kraju 2007. godine bilanca
je iznosila 17 milijardi i 400 milijuna
kuna, što je 17% više nego za 2006.
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godinu. Kapital je iznosio oko 5 milijardi i 800 milijuna kuna, a ukupna
kreditna aktivnost Banke iznosila je
oko 6 milijardi i 500 milijuna kuna,
što je raspoređeno na 976 projekata. Posebno je istaknuo podatak da
se 53% ukupnih kreditnih plasmana
odnosilo na poticanje izvoza tj. da su
ti zajmovi odobreni hrvatskim izvoznicima. Dobit na kraju 2007. godine
iznosila je 241 milijun kuna.
Anton Kovačev osvrnuo se u svom
izlaganju i na započete projekte
2007, od kojih je posebno izdvojio
one za razvoj turizma i kreditne programe za poljoprivrednike. Govoreći
o poslovanju u prvoj polovini 2008.
godine, naveo je potpisane ugovore s
Hrvatskom obrtničkom komorom te
nove kreditne programe za praćenje
SAPARD-a i PHARE programa.

RADNA TIJELA
Odbor za razvoj i obnovu, Odbor
za turizam, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj,
Odbor za financije i državni proračun te Odbor za gospodarstvo predložili su Saboru da prihvati izvješća.

MIŠLJENJE VLADE
Vlada RH nema primjedbi na
Godišnje financijske izvještaje
HBOR-a za 2007. godinu.

RASPRAVA
Prva u raspravi, u ime Kluba
zastupnika SDP-a, govorila je

Dragica Zgrebec. Pohvalivši rad
HBOR-a i kvalitetu izvješća, zastupnica se u svom izlaganju osvrnula na proteklih 15 godina rada te
banke. Iako je poslovanje HBOR-a
u prvim godinama bilo usmjereno
većinom na gospodarske projekte
obnove u ratom zahvaćenim područjima, kroz godine se njeno poslovanje iznimno povećalo. To je omogućio i Zakon iz 2006. godine, kojim
je HBOR postao i izvozna i razvojna
banka. Zastupnica je posebno istaknula ulogu banke u jačanju izvoza
i praćenju hrvatskih gospodarstvenika na svjetska tržišta te u posrednoj ulozi u otvaranju novih radnih
mjesta. Zastupnica je predložila da
se rebalansom proračuna ili novim
proračunom za 2009. godinu izdvoje
veća sredstva iz proračuna kako bi
se povećao temeljni kapital Banke.
Zastupnik Goran Marić govorio
je u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Rekao je kako analiza najvažnijih
ekonomskih pokazatelja u posljednjih desetak godina pokazuje pozitivan trend što se očituje i u povećanju bruto domaćeg proizvoda od 19
milijardi i 274 milijuna eura u 1998.
do 37 milijardi 497 milijuna eura u
2007. godini. Dodao je kako je za
rast malog i srednjeg poduzetništva
Hrvatske banke za obnovu i razvoj
učinila mnogo od svog osnivanja te
je pratila projekte koji su bili ključni
za razvoj našeg gospodarstva. Zastupnik je pohvalio poslovanje Banke,
a posebno je istaknuo i tri nove linije kreditiranja koje su pokrenute u
protekloj godini: program kredi-

tiranja seoskog turizma, program
mikro-kreditiranja i program kreditiranja podređenim dugom. Također
je pohvalio ravnomjernu prisutnost
Banke u svim krajevima RH.
Osvrnuvši se na financijske pokazatelje, zastupnik je istaknuo ostvarivanje visoke dobiti i kontinuirano
stabilno poslovanje. Zaključio je da
će Klub zastupnika HDZ-a podržati
ta izvješća.
Posljednja u raspravi po klubovima govorila je Marijana Petir u ime
Kluba zastupnika HSS-a. Uvodno
je istaknula da će njezin klub podržati izvješća jer smatra da su kvalitetno
napravljena, što je potvrdila i neovisna revizija. Pohvalila je poslovanje
Banke koja bilježi solidan rast prihoda od 12%, a i sve učinkovitije poslovanje. Kamatne stope od 1 do 4%
posto koje HBOR odobrava gospodarstvenicima znatno su niže od tržišnih te povoljno utječu na rast plasmana kredita i na gospodarski razvoj,
posebno malog i srednjeg poduzetništva. Zastupnica je sugerirala da se
ograniče sredstva poduzećima koja su
prvenstveno uvoznici hrane u RH, a
da se snažnije prate naši poljoprivrednici i proizvođači hrane.
U pojedinačnoj raspravi govorili su: Nevenka Majdenić (HDZ),
Milivoj Škvorc (HDZ), Vesna Buterin (HDZ) i Davor Huška (HDZ).
Zastupnici su, 2. srpnja 2008.
jednoglasno (sa 85 glasova „za”)
prihvatili Godišnje financijske izvještaje Hrvatske banke za
obnovu i razvoj za 2007. godinu.
A.F.

Izbori, imenovanja i razrješenja
U ime Odbora za izbor, imenovanje
i upravne poslove, govorila je Nevenka Majdenić. Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove predložio je,
a Hrvatski sabor donio je 2. srpnja
2008. godine slijedeće odluke:
U Odbor za Ustav, Poslovnik i
politički sustav iz redova javnih, znan-

stvenih i stručnih djelatnika imenuju
se za članove: mr. sc. Mato Arlović,
dr. sc. Ivan Koprić, dr. sc. Zvonimir
Lauc, dr. sc. Robert Podolnjak, dr.
sc. Branko Smerdel i dr. sc. Smiljko
Sokol (jednoglasno – 101 glas „za”).
U Odbor za zakonodavstvo iz
redova javnih, znanstvenih i stručnih
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djelatnika imenuju se za članove: dr.
sc. Davor Derenčinović, dr. sc. Srečko Jelinić, dr. sc. Petar Klarić, mr.
sc. Darko Markušić, dr. sc. Dragan
Medvedović i dr. sc. Marinko Učur.
Iz reda predstavnika sindikata više
razine imenuje se Krešimir Rožman,
iz reda predstavnika Udruge poslo-
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davaca Nataša Novaković, iz reda
uglednih pravnika iz prakse Dorotea
Muić (jednoglasno – 101 glas „za”).
U Odbor za obranu iz redova javnih,
znanstvenih i stručnih djelatnika koji se
bave pitanjima obrambenog sustav i
zaštite imenuju se za članove: Predrag
Matić, Milenko Pezer, Petar Stipetić,
Branko Šerić, Igor Tabak i Antun Tus
(jednoglasno – 100 glasova „za”).
U Odbor za financije i državni
proračun imenuju se za članove: iz
reda predstavnika sindikata Mario
Švigir, iz reda predstavnika Udruge
poslodavaca dr. sc. Zoran Bohaček,
iz reda Hrvatske gospodarske komore Miljenko Fičor, te iz reda predstavnika znanstvenih i stručnih institucija dr. sc. Anto Bajo, dr. sc. Branimir Marković i dr. sc. Petar Sindičić (jednoglasno – 91 glas „za”).
U Odbor za gospodarstvo imenuju se za članove: iz reda predstavnika
sindikata više razine Ivan Tomac, iz
reda predstavnika Hrvatske udruge
poslodavaca mr. sc. Đuro Popijač,
iz reda predstavnika Hrvatske gospodarske komore Jasna Borić, iz
reda predstavnika Hrvatske obrtničke komore Mato Topić, te iz reda
predstavnika znanstvenih i stručnih
institucija dr. sc. Marko Kolaković
i dr. sc. Željko Turkalj. (jednoglasno – 96 glasova „za”).
U Odbor za razvoj i obnovu imenuju se za članove: iz reda predstavnika sindikata više razine Dubravko
Čorak, iz reda predstavnika Hrvatske
udruge poslodavaca Emil Kuhtić, iz
reda predstavnika Hrvatske gospodarske komore Jasna Borić, iz reda
predstavnika Hrvatske obrtničke
komore Dragutin Ranogajec, te iz
reda predstavnika znanstvenih i stručnih institucija dr. sc. Gojko Bežovan
i dr. sc. Franjo Tomić (jednoglasno
– 97 glasova „za”).
U Odbora za ljudska prava i prava
nacionalnih manjina imenuju se za
članove: iz reda predstavnika Katoličke
crkve Denis Bajs, iz reda predstavnika
udruga za zaštitu ljudskih prava dr. sc. Ivo
Banac i Mirjana Gelo, te iz reda predstavnika interesnih udruga žena i mladih

Dorotea Pešić Bukovac i Cvjeta Senta
(jednoglasno – 97 glasova „za”).
U Odbor za pravosuđe iz redova
javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika imenuju se za članove: dr. sc.
Vlado Belaj, dr. sc. Željko Horvatić, dr. sc. Vladimir Ljubanović, dr.
sc. Anita Kurtović Mišić, Dragan
Novosel i Miroslav Šeparović (jednoglasno – 93 glasa „za”).
U Odbor za rad i socijalno partnerstvo imenuju se za članove: iz
reda predstavnika sindikata više razine Stjepan Kolarić i Krešimir Sever,
iz reda predstavnika Hrvatske udruge
poslodavaca mr. sc. Jasna Kulušić,
iz reda predstavnika Hrvatske gospodarske komore Zdenka Peternel,
iz reda predstavnika Hrvatske obrtničke komore Franjo Cimerman, te
iz reda predstavnika udruga civilnog
društava Marica Mirić (jednoglasno – 94 glasa „za”).
U Odbor za zdravstvo i socijalnu
skrb imenuju se za članove: iz Hrvatske liječničke komore prim. Hrvoje
Mingo, dr. med, iz Hrvatske komore
medicinskih sestara Dragica Šimunec,
iz reda stručnjaka u području zdravstva
dr. sc. Stjepan Bačić, dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, akademik Željko
Reiner, te iz reda stručnjaka u području
socijalne skrbi Zorislav Bobuš, dr.med.
(jednoglasno – 93 glasa „za”).
U Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske iz redova javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika imenuju
se za članove: mr. sc. Stephen Bartulica, mr. sc. Vice John Batarelo, dr.
sc. Ivica Lučić i dr. sc. Ines Sabotič
(jednoglasno – 94 glasa „za”).
U Odbor za prostorno uređenje i
graditeljstvo iz redova javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika imenuju
se za članove: mr. sc. Alenka Košiša Čičin-Šain i Branko Silađin.
U Odbor za zaštitu okoliša iz
redova javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika imenuju se za članove: dr. sc. Zvonko Seletković, Toni
Vodan i dr. sc. Neven Voća (jednoglasno – 93 glasa „za”).
U Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu imenuju se za članoBROJ
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ve: iz područja znanosti akademik
Milan Moguš, dr. sc. Ivan Pavić, iz
područja obrazovanja dr. sc. Hrvoje Sikirić, dr. sc. Vlatko Previšić,
te iz područja kulture Nada Balen i
Zorislav Lukić (78 glasova „za”, 4
„protiv” i 14 „suzdržanih”).
U Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj iz redova javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
imenuju se za članove: dr. sc. Damir
Kovačić, mr. sc. Đurđica Sumrak i
dr. sc. Drago Šubarić (72 glasa „za”,
2 „protiv” i 22 „suzdržana”).
U Odbor za regionalni razvoj,
šumarstvo i vodno gospodarstvo iz
redova javnih, znanstvenih i stručnih
djelatnika imenuju se za članove: mr.
sc. Vladimir Kovačević, dr. sc. Josip
Margaletić i Božica Marković (jednoglasno – 96 glasova „za”).
U Odbor za informiranje, informatizaciju i medije imenuju se za
članove: iz medija Jelena Berković, Ivan Ugrin, iz znanosti dr. sc.
Damir Boras, dr. sc. Nada Zgrablić Rotar, te iz udruga Đoko Malinić i Dragutin Veselčić (93 glasa
„za” i 3 „suzdržana”).
U Odbor za ravnopravnost spolova iz reda nevladinih udruga, znanstvenih i stručnih institucija koje se
bave promicanjem ravnopravnosti
spolova i zaštite ljudskih prva imenuju se za članove: Katica Kristić,
Radoslav Marić i Brankica Rimac
(96 glasova „za” i 1 „suzdržana”).
U Odbor za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu imenuju
se za članove: predstavnik iz Zagreba
Greta Augustinović Pavičić, predstavnik iz Osijeka Jadranka Nikolov, predstavnik iz Splita Ivan Kuret,
predstavnik iz Rijeke mr. sc. Vojko
Obersnel, predstavnici iz jedinica područne (regionalne) samouprave Zlatko Komadina i Josip Šarić,
predstavnici iz jedinica lokalne samouprave-općine; iz konitinetalnog dijela RH Ivo Zelić, iz priobalnog dijela
RH Ivo Gvaranić, te iz reda uglednih
pravnika Nives Kopajtich-Škrlec.
(92 glasa „za” i 2 „suzdržana”).
I.Č.
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Protokolarne aktivnosti
Predsjednika Hrvatskoga sabora
Predsjednik Sabora Luka Bebić primio
norveškog ministra vanjskih poslova Jonasa
Gahra Størea
(Zagreb, 3. srpnja 2008.) S norveškim ministrom vanjskih poslova predsjednik Sabora je razgovarao o bilateralnim odnosima, pripremama Hrvatske za ulazak u
NATO kao i mogućnostima za bolju gospodarsku suradnju dviju država.
Ocijenivši odnose Hrvatske i Norveške dobrima i prijateljskima, predsjednik Sabora Bebić je posebno istaknuo
parlamentarnu suradnju, te je izrazio očekivanje da će
primiti predsjednika norveškog parlamenta Thorbjørna
Jaglanda u Hrvatskoj. Predsjednik Sabora zahvalio je na
donaciji Norveške za razminiranje Hrvatskoj u iznosu od
30 milijuna kuna u 2008. godini naglasivši kako je uklanjanje mina za Hrvatsku doista veliki problem.
Norveški je ministar vanjskih poslova Støre pohvalio
velik napredak koji je Hrvatska postigla provodeći reforme u svega nekoliko godina, te je izrazio zadovoljstvo
što će Hrvatska i Norveška uskoro postati i saveznici u
sklopu NATO-a. Predsjedniku Hrvatskog sabora Luki
Bebiću norveški je ministar vanjskih poslova rekao kako
se očekuje da će norveški parlament Protokol o pristupanju Republike Hrvatske NATO-u ratificirati već na jesen
ove godine, čime bi Norveška bila među prvim državama

koje su ratificirale Protokol čije se potpisivanje očekuje
9. srpnja 2008. godine.
Ministar je pozvao Hrvatsku da se pridruži usvajanju
konvencije o međunarodnoj zabrani kasetnog streljiva
koja će biti potpisana 3. prosinca 2008. godine u Oslu.

Predsjednik Hrvatskog sabora susreo se s
izaslanstvom Odbora za vanjske poslove turske
Velike nacionalne skupštine
(Zagreb, 14. srpnja 2008.) U razgovoru je potvrđena
visoka razina odnosa Hrvatske i Turske koji se uspješno
odvijaju na bilateralnoj, regionalnoj i multilateralnoj razini.
Predsjednik Sabora je izrazio zahvalnost za tursku podršku
pristupanju Hrvatske NATO-u, kao i na izraženoj spremnosti članova turskog parlamenta da se ratifikacija Protokola
o pristupanju Hrvatske NATO-u obavi u najskorijem roku.
S izaslanstvom Odbora za vanjsku politiku turske
Velike nacionalne skupštine predsjednik Sabora Bebić
je razgovarao o ukupnoj situaciji u regiji. Postignuta je
suglasnost o važnosti europske i euroatlantske perspektive za sve države jugoistočne Europe kako bi se osigurala dugoročna stabilnost tog područja, te je u tom smislu
podržan rad Vijeća za regionalnu suradnju kao jednog
od mehanizama kojima se promiču dijalog i suradnja na
različitim područjima

Predsjednik Sabora sa zamjenikom predsjednika
Senata Republike Čile Baldom Prokuricom

Predsjednik Sabora Luka Bebić sa norveškim ministrom vanjskih
poslova

(Zagreb, 15. srpnja 2008.) U razgovoru je potvrđeno
da se odnosi Hrvatske i Čilea razvijaju na prijateljskim
osnovama, uz uzajamno poštivanje i dobru razinu suradnje, a bitan čimbenik u bilateralnim odnosima je brojno
hrvatsko iseljeništvo te njihovi potomci u Čileu.
Predsjednik Sabora Luka Bebić je čileansko izaslanstvo informirao o tijeku pregovora Hrvatske s Europskom unijom, kao i o pripremama za ulazak u NATO.
Rekao je kako Hrvatska na prilagodbi za članstvo u
Europskoj uniji nastavlja raditi nesmanjenom brzinom,
bez obzira na trenutačne teškoće u samoj Uniji koje su
nastale irskim odbijanjem Lisabonskog ugovora.
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Predsjednik Sabora sa zamjenikom predsjednika Senata Republike
Čile Baldom Prokuricom

Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić i izaslanstvo Senata
Francuske Republike

U razgovoru sa članovima izaslanstva čileanskog Senata
predsjednik Sabora je istaknuo kako Hrvatska pruža velike
potencijale za tješnju gospodarsku suradnju s obzirom na
to da njezin geografski položaj omogućuje dobru prometnu komunikaciju preko morskih luka Rijeka, Zadar i Ploče,
željeznicom i riječnim putem sa srednjom Europom.
Senator i član vladajuće Socijalističke stranke Jaime
Naranjo Ortiz je izrazio žaljenje što se mornarički školski brod „Esmeralda”, koji je ovih dana u hrvatskom
akvatoriju, nakon čega plovi za Grčku, u nekim hrvatskim medijima naziva „brodom smrti”. Istaknuo je kako
„Esmeralda”, koja je u Hrvatskoj boravila i 1971. godine, „predstavlja čileansku povijest s njezinim sjenama i
svijetlim točkama” kao i da se Čile suočio s razdobljem
desničarske diktature i raščistio ga. Predsjednik Sabora
izrazio je čvrsto uvjerenje kako stav pojedinih medija o
brodu „Esmeralda” ne odražava stav ukupne hrvatske
javnosti, a osobito ne njezinog političkog dijela.

sta uvjeravanja da nema nepremostivih prepreka, pa ni
oko ratifikacije Lisabonskog ugovora kao ni u pogledu
ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić
primio izaslanstvo Senata Francuske Republike
(Zagreb, 16. srpnja 208.) Predsjednik Sabora informirao je članove francuskog izaslanstva o radu Hrvatskog
sabora, posebice o ulozi Nacionalnog odbora za praćenje
pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj
uniji. Izrazio je uvjerenje da će se tijekom francuskog
predsjedanja Europskom unijom prevladati trenutna kriza
izazvana irskim odbijanjem Lisabonskog ugovora.
Posebno je naglasio kako se Hrvatska zauzima za to da
se susjednim državama pruža europska perspektiva jer je
to u interesu mira, stabilnosti i prosperiteta cijele regije.
U vezi s time je izrazio zadovoljstvo što je u Srbiji sada
na vlasti proeuropska vlada, rekavši kako demokratske i
proeuropske snage treba ohrabrivati.
Senator Sido je izrazio zadovoljstvo tijekom hrvatskih
pregovora o pristupanju Europskoj uniji, te je iznio čvr-

Predsjednik Hrvatskog sabora s
potpredsjednicom Gornjeg doma parlamenta
Japana Akiko Santo
(Zagreb, 17. srpnja 2008.) Predsjednik Sabora Bebić je
rekao kako je impresioniran dostignućima Japana, te izrazio zadovoljstvo time što je Hrvatsku posjetila visoka delegacija japanskog Gornjeg doma. Japansko je izaslanstvo
informirao o pregovorima Hrvatske s Europskom unijom,
pripremama za ulazak u NATO kao i suradnji Hrvatske sa
susjednim državama. Govoreći o mogućnostima za suradnju dviju država, rekao je kako na hrvatskoj strani postoji
interes za intenzivniju suradnju u gospodarstvu, trgovini i
znanosti, a koristio bi joj i prijenos japanskih iskustava.
Potpredsjednica Gornjeg doma japanskog Parlamenta je
podržala mogućnost suradnje na području turizma, prometa i informatike, trima granama za koje se smatra da imaju
najveću budućnost u svijetu. Približavanjem Hrvatske
Europskoj uniji može se zamijetiti povećan gospodarski
interes Japana prema Hrvatskoj. O stalnom usponu bilateralnih odnosa svjedoče i sve učestaliji posjeti na najvišoj
razini, pa je i potpredsjednica Gornjeg doma Parlamenta Japana Akiko Santo pozvala predsjednika Hrvatskog
sabora Luku Bebića da dođe u službeni posjet Japanu

Predsjednik Sabora Luka Bebić susreo se
s izvjestiteljem Europskog parlamenta za
Hrvatsku Hannesom Swobodom
(Zagreb, 17. srpnja 2008.) Predsjednik Bebić je rekao
kako je Hrvatski sabor u prvom polugodištu u cijelosti
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Predsjednik Sabora Luka Bebić susreo se sa izvjestiteljem
Europskog parlamenta za Hrvatsku Hannesom Swobodom

ispunio plan prilagodbe europskog zakonodavstva, te je
do kraja godine preostala okruglo jedna trećina od planiranih tzv. „europski” zakona koje još treba usvojiti.
Potvrdio je da će Hrvatska nastavljati ispunjavati svoje
obveze bez obzira na trenutne teškoće u Europskoj uniji
oko Lisabonskog ugovora, te je izrazio uvjerenje da će
taj problem biti riješen za vrijeme francuskog predsjedanja Europskom unijom.

U razgovoru s izvjestiteljem Europskog parlamenta za
Hrvatsku Hannesom Swobodom, predsjednik Bebić je
ustvrdio kako je u Hrvatskoj napredak uočljiv na brojnim područjima ukazavši na podatak da je, u usporedbi
s 2006. godinom, zabilježen porast od 343 posto u broju
prijava slučajeva korupcije, te 64 posto u broju osuda.
„Policija i državno odvjetništvo očito rade intenzivno,
dok još treba raditi na učinkovitosti sudova”, rekao je
predsjednik Sabora Bebić informiravši izvjestitelja EP-a
i o drugim područjima u kojima su uočavani problemi.
Izvjestitelj EP-a za Hrvatsku Swoboda je potvrdio kako
se i sam, u svojim obilascima Hrvatske zadnjih mjeseci,
uvjerio u znatna poboljšanja rekavši kako razumije da
neke probleme, poput privatizacije u brodogradnji, treba
provesti postupno, tako da se ne stvore novi, dodatni
problemi. Ukazao je na važnost provedbe zakona, te je
pozvao Hrvatski sabor da se u što većoj mjeri uključi u
nadzor provedbe usvojenog zakonodavstva.
U vezi sa situacijom oko Lisabonskog sporazuma izvjestitelj
EP-a za Hrvatsku Swoboda je istaknuo kako su reforme institucija, koje su predviđene Lisabonskim sporazumom, nužne,
te bi bilo dobro da Lisabonski ugovor bude ratificiran, ali je
odlučno odbio mogućnost da se ulazak Hrvatske u Europsku
uniju povezuje s usvajanjem Lisabonskog ugovora.
D.H.
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Protokolarne aktivnosti
saborskih dužnosnika
Potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks primio
državnog tajnika Kanade Kenneya
(Zagreb, 8. srpnja 2008.) Vladimir Šeks potpredsjednik Hrvatskoga sabora zahvalio je na sveukupnoj pomoći
koju je Kanada upućivala Hrvatskoj od vremena Domovinskoga rata, posebice na planu brojnih investicija u
obnovi infrastrukture, razminiranju, pa sve do potpore koju Kanada pruža Hrvatskoj na njenom putu prema
euroatlantskim integracijama. Rekao je da je Hrvatska
izgradila profesionalnu vojsku komplementarnu standardima NATO-a te izrazio zadovoljstvo da će Hrvatska i
Kanada uspostaviti strateško partnerstvo kroz zajedničko
članstvo u NATO savezu. Osvrnuo se na stanje u regiji i u susjednim zemljama, naglasivši da se sve države
nastale na temelju raspada bivše jugoslavenske zajednice
ipak, svaka svojim tempom, približavaju euroatlantskim
integracijama i demokratiziraju. Smatra da će formirana
nova vlada u Srbiji doprinIjeti jačanju proeuropskih snaga
u toj zemlji i biti jamstvo zauzimanja za europske ciljeve i
civilizacijske vrijednosti. Što se tiče situacije u BiH, Vladimir Šeks je rekao da je svakako potrebna izvjesna revizija, odnosno dogradnja Daytonskog sporazuma u smislu
jačanja atributa državnosti BiH u kojoj su zagarantirana
prava svih građana i konstitutivnost sva tri naroda.
Jason Kenney naglasio je da odnosi dviju zemalja vidno
napreduju i intenziviraju se na mnogim područjima. „Cijenimo put kojim Hrvatska ide i napredak koji je postigla, pa
i ne čudi da upravo Hrvatska postaje lider čitave regije”,

rekao je Kenney. Dodao je da doprinos razvijanju dobrih
odnosa Hrvatske i Kanade daje brojna hrvatska zajednica
u Kanadi kao najbolja spona dvaju naroda i država. Osvrnuo se na ukidanje dodatnog viznog obrasca za hrvatske
građane od strane kanadske vlade, što tumači kao znak
dobre volje Kanade i put koji treba nastaviti s ciljem
još boljeg rješavanja toga pitanja, s ciljem ukidanja viza
uopće za hrvatske građane. Govorio je i o zajedničkom
angažmanu dviju zemalja i njihovih vojnih snaga u Misiji
u Afganistanu. „Jako cijenimo hrvatske napore u Afganistanu u sklopu mandata UN-a, kao i sveukupne napore
koje Hrvatska ulaže u borbi protiv međunarodnog terorizma. Kanada izrazito podupire ulazak Hrvatske u NATO i
drago nam je da ćemo biti strateški partneri u tom savezu”. Izrazio je uvjerenje da će već ujesen Kanada ratificirati protokol o pristupanju Hrvatske NATO savezu.

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Neven Mimica
primio dužnosnicu iz Bundestaga Schwall-Düren
(Zagreb, 10. srpnja 2008.) Na sastanku se razgovaralo
o dinamici pregovora RH s EU. Neven Mimica izvijestio
je Angelicu Schwall-Düren o trenutačnom stanju pregovaračkog procesa s Europskom unijom s osvrtom na pitanje
ratifikacije Lisabonskog ugovora. Angelica Schwall-Düren
podržala je RH u pregovaračkom procesu s EU naglasivši
kako Hrvatska treba nastaviti sa započetim reformama, a od
Europske unije očekuje da će riješiti institucionalnu krizu
prouzročenu irskim odbijanjem Lisabonskog ugovora.
Na sastanku se razgovaralo i o podizanju percepcije građana prema ulasku Hrvatske u Europsku uniju, a
Mimica je istaknuo kako na tom projektu trebaju aktivno
surađivati Vlada, Parlament i nevladine udruge u Hrvatskoj, kako bi podrška javnosti bila značajnija. U nastavku je bilo riječi o mjerilima za otvaranje pregovaračkih
poglavlja, trenutačnom statusu pojedinih poglavlja s
posebnim osvrtom na reforme koje je potrebno napraviti
u području javne uprave, pravosuđa i korupcije.

Neven Mimica sastao se sa zamjenikom ministra
vanjskih poslova Češke Pojarom

Potpredsjednik Sabora Šeks primio državnog tajnika Kanade
Kenneya

(Zagreb, 3. srpnja 2008.) Razgovaralo se na temu hrvatskih pregovora s Europskom unijom u kontekstu predstojećeg češkog predsjedanja EU koje započinje 1. siječnja
2009. godine, a nakon francuskog predsjedanja.
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Tomaš Pojar rekao je da je Češka Republika zagovornik
procesa daljnjeg proširenja Europske unije. Također, istaknuo je da će Češka sa svoje strane učiniti sve da se proces pregovora Hrvatske s Unijom ubrza s ciljem njegovog
što ranijeg zaključenja, a istovremeno će tražiti da se čim
prije pronađe institucionalno rješenje za primanje Hrvatske
u članstvo Unije, te da se proces europskoga proširenja na
nove članice ne zaustavi. Smatra da irsko odbijanje Lisabonskog ugovora ne smije ni u kojem slučaju utjecati na zaustavljanje pristupa Hrvatske Uniji, te je ustvrdio da Hrvatska
može biti sigurna da Češka sa svoje strane ni na koji način
neće stati na put pregovora koje Hrvatska vodi s EU.
Neven Mimica izrazio je zadovoljstvo razinom međuparlamentarne suradnje Hrvatske i Češke i podrškom
koju Republika Češka daje Hrvatskoj i njenom budućem
članstvu u Uniji. Rekao je da vjeruje da će Europska
unija pronaći model koji će omogućiti ulazak Hrvatske u
Uniju, a na Hrvatskoj je da odradi svoj dio posla oko pregovora, uskladbe zakonodavstva s europskom pravnom
stečevinom i unutarnjih reformi, ali i pojačavanja komuniciranja s građanima po pitanjima EU i budućeg članstva Hrvatske u Uniji. Konstatirao je da podrška javnosti
za članstvo Hrvatske u EU u ovom trenutku nije zadovoljavajuća i iznosi oko 50 posto. Ocijenio je da predstoji
intenzivna faza pregovaračkog procesa za vrijeme francuskog, a onda češkog predsjedanja Unijom, izrazivši
uvjerenje da će Hrvatska za vrijeme češkog predsjedanja
zatvoriti većinu pregovaračkih poglavlja.

Neven Mimica s izaslanstvom Odbora za
europske integracije Skupštine Republike Kosovo
(Zagreb, 10. srpnja 2008.) Neven Mimica čestitao je
delegaciji Kosova na proglašenju neovisnosti Republike
Kosovo, rekavši da je Hrvatska pozdravila i prihvatila
takvu odluku Skupštine Republike Kosovo, a prije desetak dana uspostavljeni su i diplomatski odnosi između

dviju država. Pozdravio je snažnu europsku orijentiranost Kosova i rekao da će Hrvatska spremno prenijeti
svoja iskustva iz procesa europskih integracija, posebice
kroz parlamentarnu dimenziju tog procesa. Podsjetio je
da je Hrvatska intenzivirala svoje napore u tom procesu
od 2001. godine kada je potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, čime je započeo ugovorni odnos RH s
EU, koji Hrvatsku vodi do konačnog članstva u Uniji.
Iznio je osnovne tri zadaće Odbora: prva je procjenjivanje uskladbe domaćeg zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom, druga je rasprava o tzv. velikim europskim temama, a treća aktivnost odbora je suradnja sa srodnim parlamentarnim odborima država članica EU, država
kandidata, kao i država regije jugoistočne Europe. Kao
vrlo važnu dimenziju čitavog procesa europskih integracija naveo je uspostavu parlamentarnog konsenzusa u Hrvatskome saboru po pitanju članstva Hrvatske u EU, čime
ovaj proces postaje zajednički vanjskopolitički prioritet.
Zylfia Hondozi zahvalila je Republici Hrvatskoj na priznanju Republike Kosovo, a Nevenu Mimici na značajnoj
pomoći koju je pružio u uspostavljanju institucionalne mreže
koja će se baviti pitanjima europskih integracija. Istaknula je
da je Skupština Kosovo nakon proglašenja nezavisnosti donijela nekoliko zakona kojima se Republika Kosovo obvezuje
da će ispoštovati sve obveze prema manjinskim zajednicama
na Kosovu, posebno srpskoj zajednici, a što je zagarantirano i Ustavom koji je stupio na snagu u lipnju 2008. godine.
Naglasila je da je Kosovo, bez obzira na dug period tranzicije, uspio, uz pomoć međunarodne zajednice, izgraditi demokratske institucije, a sada je pred novim izazovom, početkom procesa približavanja euroatlantskim integracijama, s
konačnim ciljem, članstvo u EU i NATO. Upravo na tim
temama Kosovo traži pomoć Hrvatske, prvenstveno u prenošenju iskustava iz pristupnog procesa, pružanju pomoći u
izgradnji administrativnih kapaciteta koji će se baviti euroatlantskim integracijama, a prije svega u lobiranju Hrvatske
za što skorijim priznanjem Kosova od strane država koje ga
još nisu priznale, posebice susjednih država.

Neven Mimica primio izaslanstvo Odbora za
vanjsku politiku Velike nacionalne skupštine
Republike Turske

Neven Mimica sa izaslanstvom Odbora za europske integracije
Skupštine Republike Kosovo

(Zagreb, 14. srpnja 2008.) Obostrano je ocijenjeno da
hrvatski i turski parlamentarci razvijaju odličnu suradnju, pogotovo srodni parlamentarni odbori. Takvu suradnju međusobno njeguju i odbori za europske integracije
hrvatskog i turskog parlamenta, a očekuje se posjet Odbora za europske integracije turskog parlamenta Hrvatskome saboru na jesen.
Neven Mimica upoznao je goste sa strukturom i glavnim zadaćama saborskog Odbora za europske integracije,
istaknuvši da je 2005. uspostavljen formalni parlamentarni
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Neven Mimica primio izaslanstvo Odbora za vanjsku politiku
Velike nacionalne skupštine Republike Turske

konsenzus o pitanju potpore putu Hrvatske prema EU. Taj
konsenzus u konkretnom obliku odražava se u radu dvaju
parlamentarnih odbora koji su specijalizirani za pitanja oko
EU, a to su Nacionalni odbor i Odbor za europske integra-

cije Hrvatskoga sabora. Posljednjem je najvažnija zadaća
provedba velikog posla na ocjeni razine usklađenosti hrvatskoga zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom.
„Današnja pozicija u pregovorima Hrvatske i Turske je
različita, a pristup Hrvatske Uniji bit će mnogo lakši od
onoga Turske, jer će i otpor europskih država biti mnogo
manji nego u slučaju Turske”, ocjena je Murata Mercana.
No, dodao je da Turska ima jaku političku volju da nastavi
pregovore, jer zna da „proces pregovora izravno utječe na
promjenu stavova i razmišljanja našeg naroda”. Naglasio je
da je u trenutku započinjanja pregovora podrška turskih građana za EU iznosila čak 70 posto, dok u ovom trenutku iznosi svega 40 posto. Proces pregovora s EU u ingerenciji je turske vlade, pa tako parlamentarni odbori koji se bave poslovima oko europskih integracija i usklađivanja zakonodavstva
imaju sekundarni utjecaj, objasnio je Mercan. Iznio je svoj
stav da je sustav pregovora koji je uspostavila Hrvatska koncipiran mnogo bolje i djelotvornije negoli u Turskoj, gdje
ne postoji parlamentarno tijelo poput Nacionalnog odbora
Hrvatskoga sabora koje nadgleda čitav tijek pregovora s EU,
čime je i parlament direktno uključen u proces pregovora.

DUŽNOSNICI HRVATSKOGA SABORA
Vesna Pusić primila prvog zamjenika ministra
vanjskih poslova Češke Pojara
(Zagreb, 3. srpnja 2008.) Vesna Pusić informirala je
Tomaša Pojara o funkcijama i zadaćama Nacionalnog
odbora. Podsjetila je da je Odbor formiran početkom 2005.
godine kada je uspostavljen politički konsenzus svih parlamentarnih stranaka u Hrvatskom saboru oko pristupanja Europskoj uniji. Osnovna uloga Nacionalnog odbora
je praćenje pregovora Republike Hrvatske s Europskom
unijom, razmatranje mjerila za otvaranje pregovaračkih
poglavlja, te komuniciranje s Europskom komisijom.
Zamjenik ministra vanjskih poslova Češke Republike Pojar podsjetio je kako Češka u potpunosti podržava
Republiku Hrvatsku u pregovaračkom procesu s Europskom unijom. Dodao je da se Češka zalaže za daljnje proširenje Europske unije, te da očekuje da će aktualna tema
Lisabonskog ugovora završiti s pronalaskom institucionalnog rješenja za primanje Hrvatske u Europsku uniju.

prava i prava nacionalnih manjina sastoji od 21 člana, te
je po brojnosti najveći Odbor u Hrvatskome saboru.
Razgovaralo se i o zakonima koji reguliraju zaštitu ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. Furio Radin predstavio je institucionalni okvir na nacionalnoj razini koji se
aktivno bavi pitanjima nacionalnih manjina u Hrvatskoj.
Državni tajnik Jason Kenney izložio je aktualno stanje
u Kanadi s obzirom na useljeničku politiku, a razgovaralo
se i o poduzimanju konkretnih mjera kako bi se useljeničko stanovništvo uspješno integriralo u kanadsko društvo. U
nastavku je bilo riječi i o zastupljenosti autohtonih nacio-

Furio Radin sastao se s državnim tajnikom za
multikulturalizam i kanadski identitet Kenneyem
(Zagreb, 7. srpnja 2008.) Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin u
uvodnom dijelu sastanka informirao je gosta o zastupljenosti nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru, te radu
i funkcijama Odbora. Kazao je kako se Odbor za ljudska

Furio Radin sastao se sa državnim tajnikom za multikulturalizam
i kanadski identitet Kenneyem
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nalnih manjina u Kanadi, te o socijalnim problemima vezanim uz Aboridžine. Sugovornici su se složili da su odnosi
dviju zemalja zadovoljavajući, a potrebno je dodatno raditi
na intenziviranju gospodarske i kulturne suradnje.

regiji, istaknuvši da Hrvatska sa svim zemljama u svom
susjedstvu razvija dobre odnose i želi da sve one napreduju put euroatlantskih integracija, a poseban interes Hrvatske vezan za BiH prirodan je u kontekstu činjenice da je
hrvatski narod u BiH jedan od tri konstitutivna naroda.

Mario Zubović i kanadski državni tajnik Kenney
(Zagreb, 8. srpnja 2008.) Obostrano je istaknuto da
odnosi dviju zemalja postaju sve razvijeniji i bolji, a najsnažnija poveznica svakako je brojna hrvatska zajednica
koja živi u Kanadi; čak 250 tisuća kanadskih građana
porijeklom su Hrvati.
Mario Zubović predstavio je Hrvatski sabor i iznio
glavne prioritete hrvatske vanjske politike, a to su pristupanje euroatlantskim integracijama, EU i NATO savezu. Zahvalio je na kanadskoj potpori članstvu Hrvatske
u NATO-u, te zatražio potporu za što skoriju ratifikaciju protokola o pristupanju RH NATO-u. Osvrnuo se
na vizni režim Kanade, istaknuvši pozitivnim nedavno
ukidanje dodatnog viznog obrasca za hrvatske državljane, točnije upitnika o vojnoj službi koji je opterećivao
odnose dviju zemalja. Naglasio je da Hrvatska želi da
Kanada omogući ukidanje viznog režima uopće za ulazak hrvatskih građana u Kanadu. Jedna od tema razgovora bila je i zajednička suradnja dviju država u Misiji
u Afganistanu, te buduća strateška suradnja na području
obrane kada Hrvatska postane članica NATO-a.
Jason Kenney obećao je brzu ratifikaciju protokola
o pristupanju Hrvatske NATO-u, te je naglasio važnost
suradnje hrvatskih i kanadskih vojnih snaga u Afganistanu. Smatra da dvije države trebaju poticati svaki oblik
međusobne suradnje, posebice kulturnih veza i kontakata,
pri čemu će hrvatska zajednica u Kanadi imati presudnu
ulogu. Također, treba poticati snaženje gospodarskih odnosa, investicija i robne razmjene koja je još uvijek skromna
s obzirom na potencijale. Kenney se zanimao i za stanje
u regiji jugoistočne Europe i odnose Hrvatske sa svojim
susjedima. Mario Zubović ukratko je izložio situaciju u

Mario Zubović i predsjednik Odbora regija
Europske unije Luc Van den Brande
(Zagreb, 8. srpnja 2008.) Mario Zubović je zahvalio predsjedniku Odbora regija Van den Brandeu na dosadašnjoj
potpori Republici Hrvatskoj u procesu pristupanja Europskoj uniji. Zubović je naglasio kako RH nastoji što brže
ispuniti sve potrebne uvjete za članstvo u EU, te očekuje da
će se za aktualno pitanje ratifikacije Lisabonskog ugovora pronaći adekvatno rješenje. Mario Zubović je izvijestio
gosta o ulozi Hrvatskoga sabora u procesu pristupanja EU.
Podsjetio je i na velik broj zakona koje Sabor treba donijeti,
a koji se odnose na usklađivanje sa zakonodavstvom EU.
Bilo je riječi i o suradnji Hrvatske sa regijom, te aktivnim
nastojanjima kako bi se postojeća suradnja produbila.
Predsjednik Odbora regija Brande pozvao je Hrvatsku na sudjelovanje u platformi za praćenje Lisabonske
strategije koja obuhvaća više od stotinu europskih regija s ciljem ostvarivanja bolje suradnje i razmjene iskustava na tom području. Van den Brande je rekao da bi
želio da se i Hrvatska uključi u novi pravni instrument
EU pod nazivom EGTC (Europsko grupiranje za teritorijalnu suradnju), koji olakšava suradnju država članica
EU pri provedbi zajedničkih prekograničnih, transnacionalnih ili međuregionalnih projekata. Također je pozvao
Hrvatski sabor da bude partner Odboru regija u praćenju primjene načela supsidijarnosti, kako bi se osiguralo
učinkovito donošenje odluka i njihova provedba, kako na
nacionalnoj, tako i na regionalnoj razini. Založio se za
jačanje parlamentarne dimenzije u okviru Barcelonskog
procesa – Unije za Mediteran.

Zvonimir Mršić primio u radni posjet
predsjednika Odbora regija EU Brandea

Mario Zubović i kanadski državni tajnik Kenney

(Zagreb, 8. srpnja 2008.) Na sastanku se razgovaralo
o procesu decentralizacije u Republici Hrvatskoj. Zvonimir Mršić istaknuo je donošenje Zakona o lokalnoj i
regionalnoj samoupravi 2005. godine kao važan korak
u postupnoj decentralizaciji Hrvatske. Naglasio je važnost usklađivanja i drugih zakona koji se odnose na jedinice lokalne samouprave sa Zakonom o lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Zvonimir Mršić izvijestio je gosta
i o problemima s kojima se suočava kao gradonačelnik
Koprivnice, a koji se odnose prije svega na preraspodjelu
financijskih sredstava iz Državnoga proračuna za jedinice lokalne samouprave. Razgovaralo se još i o aktivnom
sudjelovanju jedinica lokalne samouprave pri dobivanju
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ne akcije Odbora u ovom sazivu Sabora, istaknuvši kako je
Nacionalni odbor produkt političkog konsenzusa svih parlamentarnih stranaka za pitanje ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Kao glavne zadaće Odbora Vesna Pusić izdvojila
je strukturiranje i praćenje okvira u kojima se kreću pregovori s EU, razmatranje mjerila za otvaranje pregovaračkih
poglavlja i sudjelovanje u komunikaciji s javnošću.
U nastavku se razgovaralo o važnosti provođenja zadatih reformi tijekom pregovaračkog procesa s EU, te njihovoj implementaciji u hrvatsko zakonodavstvo. Kao krucijalne reforme Pusić je izdvojila područje brodogradnje,
pravosuđa, javne uprave i tržišnog natjecanja.

Zvonimir Mršić primio u radni posjet predsjednika Odbora regija
EU Brandea

sredstava iz fondova EU, pri čemu je Zvonimir Mršić
istaknuo visok stupanj transparentnosti u upravljanju
sredstvima iz EU fondova.

Milorad Pupovac sastao se s dužnosnicom
Bundestaga Angelicom Schwall-Düren
(Zagreb, 10. srpnja 2008.) Na sastanku se razgovaralo o manjinskim pitanjima i povratku izbjeglica u svijetlu procesa pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Milorad
Pupovac istaknuo je kako postoji zajednički interes za što
skorijim zatvaranjem pregovaračkih poglavlja, no do tog
trenutka potrebno je ispuniti niz zadanih mjerila i dovršiti
započete reforme. U okviru razgovora o povratku izbjeglica, zastupnik Pupovac rekao je kako se taj proces odvija,
ali je još uvijek opterećen nekim poteškoćama. Kao najveće prepreke izdvojio je osjećaj nesigurnosti zbog sporog procesuiranja ratnih zločina, problemi s pravnim statusom nositelja stanarskog prava te velikom stopom nezaposlenosti u područjima od posebne državne skrbi. Iako
je zakonodavni okvir zadovoljavajući, potrebno je uložiti
više napora na njihovoj implementaciji, posebno na lokalnoj razini. Također, rekao je, potrebni su veći napori svih
segmenata društva kako bi se u Hrvatskoj stvorilo istinski tolerantno okruženje za sve državljane RH. No, otvorenost Hrvatske prema preostalim problemima, zaključio
je, dobar je signal za budućnost.

Šime Lučin i Milorad Pupovac s izaslanstvom
Skupštine Republike Kosovo
(Zagreb, 10. srpnja 2008.) U uvodnom dijelu sastanka,
zastupnicima iz Skupštine Kosova predstavljen je djelokrug i način rada dvaju odbora. Šime Lučin istaknuo je
značajnu ulogu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u izgradnji europskog puta za Hrvatsku,
a Milorad Pupovac je dodao kako su ljudska i manjinska prava jedne od najvažnijih dimenzija razvoja svakog
društva. U razgovoru je istaknuto kako je Hrvatska izrazito zainteresirana za razvoj i stabilnost čitave regije koja
je prošla teško razdoblje.
Predsjednica Odbora za europske integracije Zylfia
Hundozi zahvalila je Hrvatskoj na priznanju Republike
Kosovo kao i na cjelokupnoj pomoći. Uputila je molbu
zastupnicima Hrvatskog sabora da nastave pomagati Kosovo i u predstojećem razdoblju, što se prvenstveno odnosi na približavanje Europskoj uniji. Istaknula je
kako su Hrvatska iskustva dragocjena za Kosovo koje je
tek na početku tog puta.
Središnja tema sastanka bila je razvoj ljudskih i manjinskih prava. Sugovornici su se složili da, iako je potre-

Vesna Pusić primila dužnosnicu Bundestaga
Angelicu Schwall-Düren
(Zagreb, 10. srpnja 2008.) Na sastanku se razgovaralo o
ulozi Hrvatskoga sabora u procesu pristupanja Republike
Hrvatske Europskoj uniji, s naglaskom na ulogu i funkciju
Nacionalnog odbora u tom procesu. Predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić predstavila je zamjenici predsjednika Kluba zastupnika SPD-a Schwall-Düren konkret-

Šime Lučin i Milorad Pupovac sa izaslanstvom Skupštine Republike
Kosovo
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ban, zakonski okvir sam za sebe nije dovoljan da osigura punu ravnopravnost svih pripadnika društva već je
potrebno kontinuirano raditi na njegovoj implementaciji,
uz jasne političke poruke. Zastupnici kosovskog parlamenta predstavili su ustavne odredbe koje se odnose na
ovo područje i koje Kosovo čine multietničkom državom
koja je spremna ravnopravno uključiti sve svoje građane u procese odlučivanja. Zastupnici Hrvatskog sabora
ponudili su daljnju razmjenu iskustava, a posebno jačanje parlamentarne suradnje i pomoći na približavanju
Kosova euro-atlantskim organizacijama.

u turskom parlamentu. Istaknuo je da su u Turskoj pregovori isključivo u ingerenciji turske vlade te je iznio
mišljenje da je sustav pregovora s EU koji je uspostavila
Hrvatska puno uspješniji od onog u Turskoj.

Mario Zubović i izaslanstvo Odbora za vanjsku
politiku Velike nacionalne skupštine Turske

(Zagreb, 14. srpnja 2008.) Vesna Pusić predstavila je
Nacionalni odbor za praćenje pregovora RH s EU, rekavši
da je on formiran u prošlom mandatu Hrvatskoga sabora kao rezultat konsenzusa svih parlamentarnih stranaka o
pitanju članstva Hrvatske u EU, kao zajedničkog strateškog vanjskopolitičkog cilja. Ovaj odbor različit je od svih
drugih odbora u Hrvatskome saboru, na njegovom čelu
uvijek je predstavnik opozicije, a uz predstavnike svih parlamentarnih stranaka koji su članovi parlamenta ima i četiri vanjska člana koji su predstavnici sindikata, poslodavaca, akademske zajednice i Ureda Predsjednika Republike.
Glavna zadaća Nacionalnog odbora je nadgledati ukupan
proces pristupanja Hrvatske Uniji, što uključuje raspravu
na Odboru o pregovaračkim stajalištima u svakom pojedinom poglavlju. Vesna Pusić naglasila je da Nacionalni odbor svoje odluke donosi konsenzusom, što znači da
svaki član odbora može osporiti neku odluku, odnosno
uložiti veto na nju, osim vanjskih članova odbora.
Murat Mercan rekao je da slično parlamentarno tijelo
poput Nacionalnog odbora Hrvatskoga sabora ne postoji

(Zagreb, 14. srpnja 2008.) Obostrano je ocijenjeno da
su odnosi Hrvatske i Turske odlični, bez ijednog otvorenog pitanja, dapače, dvije zemlje međusobno se podržavaju i pomažu još od vremena osamostaljenja Hrvatske.
Kontakti na svim razinama, sve do najvišeg nivoa predsjednika vlada, parlamenata i država, stalni su i učestali, a suradnja na raznim područjima permanentno jača i
produbljuje se.
Mario Zubović ukratko je iznio parlamentarnu dimenziju čitavog procesa europskih integracija, istaknuvši da
je u Hrvatskome saboru po tom pitanju uspostavljen konsenzus svih stranaka koje članstvo u EU vide kao hrvatski strateški vanjskopolitički cilj. Iznio je svoje uvjerenje
da će potpora hrvatske javnosti, koja u ovom trenutku
iznosi oko 50 posto, rasti kako će Hrvatska biti bliže pristupanju u EU. Informirao je visoku delegaciju o planovima u pregovorima Hrvatske s EU i spremnosti da se
do kraja ove godine otvore sva pregovaračka poglavlja,
neka i zatvore, kako bi se do jeseni 2009. godine pregovori Hrvatske s Unijom mogli zaključiti.
Murat Mercan izrazio je želju da se barem jednom
godišnje sastaju predsjednici vanjskopolitičkih odbora,
jer obje države imaju zajednički vanjskopolitički cilj,
članstvo u EU. Mercan je izjavio da Hrvatska daje veliki doprinos stabilnosti čitave regije jugoistočne Europe,
ocjenjujući pritom da je upravo pristupanje euroatlantskim integracijama ključ te stabilnosti i razvoja. „Turska
za razliku od Hrvatske ima problem pristupa u Europsku
uniju koji je kulturološke naravi, naime, neke od člani-

Vesna Pusić primila izaslanstvo Odbora za vanjsku politiku Velike
nacionalne skupštine Turske

Mario Zubović i izaslanstvo Odbora za vanjsku politiku Velike
nacionalne skupštine Turske

Vesna Pusić primila izaslanstvo Odbora za
vanjsku politiku Velike nacionalne skupštine
Turske
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ca EU sa skepsom gledaju na pristup Turske u Uniju,
jer drže da je upravo kulturološka razlika između Turske i EU nepremostiva, no mi ne odustajemo”, izjavio
je Mercan.

Dragan Kovačević s Izaslanstvom Odbora za
gospodarska pitanja francuskog Senata
(Zagreb, 15. srpnja 2008.) Zahvalivši gostima na potpori koju je Francuska iskazala Hrvatskoj u pregovorima
za pristupanje EU, Dragan Kovačević naglasio je kako
je osim zakonodavstva izrazito važno i institucionalno
usklađivanje Hrvatske s Europskom unijom. Upoznavši
nazočne s djelokrugom i načinom rada saborskog Odbora za gospodarstvo, rekao je kako osim zastupnika u radu
Odbora sudjeluju i istaknuti gospodarstvenici i predstavnici akademske zajednice kao vanjski članovi, a sve
odluke vezane uz pristupanje Hrvatske Europskoj uniji
najčešće se donose konsenzusom.
Na sastanku se razgovaralo i o reformama hrvatskog
gospodarstva, posebno poljoprivrede, kako bi se Hrvatska što kvalitetnije pripremila za zahtjevno europsko
tržište i zajedničku politiku kojom Europska unija prati
poljoprivredu svojih članica.
Veleposlanik Republike Francuske u Republici Hrvatskoj Francois Saint-Paul sugerirao je intenzivnije privlačenje stranih investitora u ovaj sektor u Hrvatskoj. Sugovornici su se u razgovoru osvrnuli na svjetsku ekonomsku
i energetsku krizu koju osjećaju i Francuska i Hrvatska.
Dragan Kovačević rekao je kako Vlada RH ciljanim mjerama pokušava ublažiti njezine efekte na socijalno najugroženije skupine. U tom kontekstu izdvojio je nedavno usvojeni Zakon o minimalnoj plaći i izmjenu Zakona
o porezu na dohodak kojim se povećao iznos osnovnog
osobnog odbitka. Razgovor je zaključen dogovorom o
daljnjoj suradnji.

Petar Selem primio Izaslanstvo Odbora za
gospodarska pitanja francuskog Senata
(Zagreb, 15. srpnja 2008.) Petar Selem naglasio je važnost intenzivnih veza koje već postoje između Hrvatske
i Francuske, a osobito je izrazio zadovoljstvo aktualnim
predsjedanjem Francuske Europskom unijom. Istaknuo je
da je Hrvatska oduvijek bila dio Europe te da nam predstoji
još formalno pristupanje Europskoj uniji. Francuska kultura je u velikoj mjeri utjecala na hrvatsku kulturu, od repertoara hrvatskih kazališta do modernog slikarstva. U uzajamnosti prožimanja kultura istaknuti su hrvatski umjetnici,
poput Ive Maleca, profesora na Glazbenom konzervatoriju
u Parizu te slikari Leo Junek i Slavko Kopač koji su ostavili izrazit trag u francuskoj umjetnosti.
Voditelj francuskog izaslanstva senator Bruno Sido
potvrdio je spremnost Francuske u pružanju pomo-

Petar Selem primio Izaslanstvo Odbora za gospodarska pitanja
francuskog Senata

ći tijekom procesa pristupnih pregovora s naglaskom
na pravosuđe i opća pravna pitanja pristupanja. Petar
Selem je rekao kako Hrvatsku očekuje reforma administracije koja treba postati djelotvornija i pouzdanija.
Veleposlanik Republike Francuske u Republici Hrvatskoj predstavio je Petra Selema kao prijatelja Francuske i čovjeka koji tijekom svoje plodne umjetničke i
političke karijere svojim djelovanjem uspješno povezuje dvije kulture.

Vesna Pusić i Izaslanstvo Odbora za gospodarska
pitanja francuskog Senata
(Zagreb, 15. srpnja 2008.) Na sastanku se razgovaralo o djelovanju Hrvatskoga sabora u perspektivi ulaska Hrvatske u Europsku uniju. U kontekstu francuskog
predsjedanja Europskom unijom gosti su izrazili podršku
Hrvatskoj u pregovaračkom procesu s Unijom. Zahvalivši se, Vesna Pusić istaknula je kako je podrška Republike Francuske izrazito važna u ovom trenutku provođenja
zadanih reformi.
Predsjednica Nacionalnog odbora Pusić u nastavku je
predstavila način rada i zadaće Odbora, podsjetivši na
njegovo osnivanje početkom 2005. godine kao rezultat
političkog konsenzusa svih parlamentarnih stranaka u
Hrvatskom saboru oko pristupanja Europskoj uniji.
Pusić je informirala goste o sastavu Nacionalnog odbora, kazavši da je na čelu Odbora uvijek zastupnik iz opozicije, a članovi Odbora su zastupnici te četiri predstavnika različitih institucija izvan parlamenta, a to su: predstavnik akademske zajednice, predstavnik Saveza sindikata, predstavnik Udruge poslodavaca i predstavnik
Ureda predsjednika Republike Hrvatske.
Bilo je riječi i o usklađivanju hrvatskog zakonodavstva
sa zakonodavstvom Europske unije, a Pusić je istaknula
da je Sabor do sada usvojio oko 80 zakona od planiranih
120 do kraja 2008. godine.
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Zastupnici nacionalnih manjina primili
izaslanstvo Odbora za prekogranične Čehe iz
češkog parlamenta
(Zagreb, 17. srpnja 2008.) Zdenka Čuhnil zahvalila je
Republici Češkoj na sveukupnoj potpori Hrvatskoj od
neovisnosti pa do danas, s posebnim naglaskom na podršku u kontekstu pristupanja Hrvatske europskim integracijama. Na sastanku se razgovaralo o položaju manjina u
RH, zakonodavnom okviru te manjinskoj politici.
Zastupnica Čuhnil predstavila je položaj Kluba nacionalnih manjina u Hrvatskome Saboru, sustav izbora
zastupnika nacionalnih manjina, a informirala je goste
i o broju predstavnika pojedine nacionalne manjine. U
nastavku se razgovaralo o sporazumu koji su nacionalne manjine potpisale s Vladom Republike Hrvatske te
temeljnim principima i zahtjevima manjina koji su sporazumom definirani. Bilo je riječi i o konkretnim zahtjevima manjina koji se odnose na probleme dvojezičnosti,
socijalno-ekonomski razvoj te razvoj institucija nacionalnih manjina.

Zastupnici nacionalnih manjina primili izaslanstvo Odbora za
prekogranične Čehe iz češkog parlamenta

Predstavnici Odbora za prekogranične Čehe i zastupnici nacionalnih manjina složili su se da sudjelovanje nacionalnih manjina u političkom životu svake države predstavlja unapređenje demokracije, ali da još uvijek postoji
dovoljno prostora za širenje daljnje tolerancije.

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA
Milorad Pupovac primio korejskog veleposlanika
Dae-Ho Byuna
(Zagreb, 7. srpnja 2008.) Na sastanku se razgovaralo o međuparlamentarnoj suradnji Republike Koreje i
Hrvatske. Milorad Pupovac informirao je veleposlanika
Dae-Ho Byuna o formiranju Korejsko-hrvatske skupine
prijateljstva u Hrvatskome saboru na čelu sa zastupnikom Slavkom Linićem.
Predsjednik Odbora za međuparlamentarnu suradnju
Milorad Pupovac kazao je kako očekuje da će formira-

nje Korejsko-hrvatske skupine prijateljstva doprinijeti
razvoju sveukupnih odnosa Koreje i Hrvatske. Veleposlanik Dae-Ho Byun zadovoljan je dosadašnjom suradnjom
Hrvatske i Koreje, a u budućnosti očekuje još intenzivniju suradnju, posebno na gospodarskom planu u kontekstu
razvoja brodogradnje u Rijeci.
Obje strane suglasile su se kako parlamentarna suradnja može biti snažan poticaj za buduću gospodarsku
suradnju, a bilo je riječi i o novim mogućim susretima
nakon ljetne stanke.
S.Š; I.Č; A.F.
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