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Rad saborskih tijela
veljača 2009.
3. veljače 2009.
• Sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe
Nacionalnog programa suzbijanja korupcije
• IZVJEŠĆE O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH
MJERA U PODRUČJU ODGOVORNOSTI MINISTARSTVA FINANCIJA, S POSEBNIM OSVRTOM NA RAD CARINSKE UPRAVE TIJEKOM
2008. GODINE
Odbor za zaštitu okoliša
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROGLAŠENJU ZAPADNOG DIJELA MEDVEDNICE PARKOM PRIRODE
• PRIJEDLOG STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA
• IZVJEŠĆE O RADU KAZNIONICA, ZATVORA I
ODGOJNIH ZAVODA ZA 2007. GODINU – Podnositelj: Vlada Republike Hrvatske
• DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA PODODBORA ZA LJUDSKA PRAVA
Odbor za pravosuđe
• IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA,
ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2007. GODINU
Odbor za razvoj i obnovu
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RADU
• PRIJEDLOG NACIONALNE STRATEGIJE RAZVOJNE SURADNJE REPUBLIKE HRVATSKE
ZA RAZDOBLJE 2009. DO 2014. GODINE

4. veljače 2009.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA – predlagatelj:
Klub zastupnika SDP-a

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
• PRIJEDLOG STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROGLAŠENJU ZAPADNOG DIJELA MEDVEDNICE PARKOM PRIRODE
Odbor za financije i državni proračun
• a) IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA
REVIZIJU ZA 2008. GODINU
• b) IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM REVIZIJAMA ZA
2007. GODINU
• c) IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM REVIZIJAMA ZA
2007. GODINU
• posebni dio – službena tajna – Podnositelj: Državni
ured za reviziju Republike Hrvatske
• IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
• DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI
Odbor za ratne veterane
• PRIJEDLOG DEKLARACIJE O OSUDI HOLODOMORA MASOVNOG USMRĆIVANJA GLAĐU,
PROUZROČENOG PRISILNOM KOLEKTIVIZACIJOM KOJU JE PROVODIO STALJINOV KOMUNISTIČKI REŽIM – PREDLAGATELJ: KLUB
ZASTUPNIKA HNS-A
Odbor za rad i socijalno partnerstvo
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA
• IZVJEŠĆE O POSLOVANJU UMIROVLJENIČKOG FONDA ZA 2006. I 2007. GODINU
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ
POLJOPRIVREDNOJ KOMORI
• PRIJEDLOG STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE
• IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA
REVIZIJU ZA 2008. GODINU I IZVJEŠĆE O
OBAVLJENIM REVIZIJAMA ZA 2007. GODINU
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Odbor za ravnopravnost spolova
• PRIJEDLOG STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE
• IZVJEŠĆE O RADU KAZNIONICA, ZATVORA I
ODGOJNIH ZAVODA ZA 2007. GODINU

DABA ZAKONA KOJE SE ODNOSE NA PRIMANJA
DODATNIH PLAĆA I NAKNADA DUŽNOSNIKA
• PRIJEDLOZI ZA POSTUPANJE POVJERENSTVA
PO ZAHTJEVIMA I PRIJEDLOZIMA ZA POKRETANJE POSTUPAKA O SUKOBU INTERESA

Odbor za europske integracije
• PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM
STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2009. GODINU – DODATAK A NACIONALNOM PROGRAMU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRISTUPANJE
EUROPSKOJ UNIJI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O PLAĆAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O ZAŠTITI OD BUKE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOJ ZAKLADI ZA ZNANOST, VISOKO
ŠKOLSTVO I TEHNOLOGIJSKI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE CRNE GORE O
PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK NEZAKONIT
• IZVJEŠĆE O RADU KAZNIONICA, ZATVORA I
ODGOJNIH ZAVODA ZA 2007. GODINU, Podnositelj: Vlada Republike Hrvatske

Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno
gospodarstvo
• PRIJEDLOG STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mandatno-imunitetno povjerenstvo
• RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA MIROVANJE ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA ANTE
ĐAPIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA DANIELA SRBA

5. veljače 2009.
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
• PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE ZAKLADE ZA ZNANOST
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ
POLJOPRIVREDNOJ KOMORI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O OSNIVANJU HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO
• PRIJEDLOG STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA U SVEZI S NACIONALNIM PROGRAMOM ZA HRVATSKU U OKVIRU
PROGRAMA IPA – KOMPONENTA POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJU INSTITUCIJA ZA 2007. GODINU
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
• DONOŠENJE ZAKLJUČKA O ZAUZIMANJU
PRAVNOG STAJALIŠTA O TUMAČENJU ODRE-

Odbora za obitelj, mladež i šport
• IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA,
ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2007. GODINU

6. veljače 2009.

10. veljače 2009.
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU
• MEĐUNARODNOG UGOVORA O BILJNIM GENETSKIM RESURSIMA ZA
• HRANU I POLJOPRIVREDU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O ZAŠTITI OD BUKE
• O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOJ ZAKLADI ZA
• ZNANOST, VISOKO ŠKOLSTVO I TEHNOLOGIJSKI RAZVOJ
• REPUBLIKE HRVATSKE
• IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
• DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI
Odbor za turizam
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O ZAŠTITI OD BUKE
• PRIJEDLOG STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE
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11. veljače 2009.

12. veljače 2009.

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
• PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE
Odbor za vanjsku politiku
• „Davanje mišljenja o opozivu i imenovanju šefova
diplomatskih misija RH u inozemstvu”.
(Sjednica je zatvorena za javnost.)
Pripremni radni sastanak Zajedničkog parlamentarnog
Odbora RH-EU
Odbor za obranu
• IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2008. GODINU
• IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM REVIZIJAMA ZA
2007. GODINU, s privicima 1, 2, 3. i 4,
• IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM REVIZIJAMA ZA
2007. GODINU, posebni dio
• PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA U VEZI S NABAVOM 39 VOJNIH KAMIONA OD STRANE MORH-a U PROSINCU
2004. GODINE
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNOG UGOVORA O BILJNIM GENETSKIM RESURSIMA ZA
HRANU I POLJOPRIVREDU
• IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU
ZAKONSKE OVLASTI
• PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM
STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2009. GODINU – DODATAK A NACIONALNOM PROGRAMU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRISTUPANJE
EUROPSKOJ UNIJI – 2009. GODINA
• IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2008. GODINU I IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM REVIZIJAMA
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
• RASPRAVA O INICIJATIVI HRT-a ZA DAVANJE
VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 3.
STAVKA 2. ZAKONA O HRT-u
Odbor za turizam
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O ZAŠTITI OD BUKE
• PRIJEDLOG STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
• PRIJEDLOG STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE
• predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
• 2.a) IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA
REVIZIJU ZA 2008. GODINU,
• IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM REVIZIJAMA ZA
2007. GODINU, s privicima 1, 2, 3. i 4,
• IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM REVIZIJAMA ZA
2007. GODINU, posebni dio – službena tajna; predlagatelj: Državni ured za reviziju Republike Hrvatske
• Zajednička sjednica Odbora za vanjsku politiku i
Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj
skupštini NATO-a.
Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD
BUKE
Odbor za zaštitu okoliša
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O ZAŠTITI OD BUKE
• PRIJEDLOGI I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNOG UGOVORA O BILJNIM GENETSKIM RESURSIMA ZA
HRANU I POLJOPRIVREDU

13. veljače 2009.
• Sastanak Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji

17. veljače 2009.
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I
EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U DRUGOM PROGRAMU
AKTIVNOSTI ZAJEDNICE U PODRUČJU
ZDRAVSTVA (2008. – 2013.)
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I
KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O PROGRAMU FINANCIRANJA SUDJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE U TRANSNACIONALNIM PROGRAMIMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI
RAZVOJ „JUGOISTOČNA EUROPA” I „MEDITERAN” U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRA-
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NIČNA SURADNJA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA) ZA 2007. GODINU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O
PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA IPA ZA
2007. GODINU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O
PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SRBIJE U
OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA
SURADNJA PROGRAMA IPA ZA 2007. GODINU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O
PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I CRNE GORE U
OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA
SURADNJA PROGRAMA IPA ZA 2007. GODINU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O OPĆOJ SIGURNOSTI PROIZVODA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
OSNIVANJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU
PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ MISIJI UJEDINJENIH
NARODA U SREDNJOAFRIČKOJ REPUBLICI I
ČADU (MINURCAT)

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I
KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O PROGRAMU FINANCIRANJA SUDJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE U TRANSNACIONALNIM PROGRAMIMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI
RAZVOJ „JUGOISTOČNA EUROPA” I „MEDITERAN” U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA) ZA 2007. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EURKOPSKIH ZAJEDNICA O
PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA I PROGRAMA IPA ZA
2007. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI O POTVRĐIVANJU
SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SRBIJE U OKVIRU KOMPONENTE
PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA IPA
ZA 2007. GODINU
• PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I CRNE GORE U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA
IPA ZA 2007. GODINU
Odbor za financije i državni proračun
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I
KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O PROGRAMU FINANCIRANJA SUDJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE U TRANSNACIONALNIM PROGRAMIMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI
RAZVOJ „JUGOISTOČNA EUROPA” I „MEDITERAN” U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ /IPA/ ZA 2007. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCI-
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RANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O
PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA IPA ZA
2007. GODINU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O
PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SRBIJE U
OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA
SURADNJA PROGRAMA IPA ZA 2007. GODINU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O
PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I CRNE GORE U
OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA
SURADNJA PROGRAMA IPA ZA 2007. GODINU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I
EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U DRUGOM PROGRAMU
AKTIVNOSTI ZAJEDNICE U PODRUČJU
ZDRAVSTVA (2009. – 2013)
tematska sjednica Odbor za informiranje, informatizaciju i medije i Odbor za ljudska prava i prava
nacionalnih manjina pod nazivom: „Aktualno stanje
na Hrvatskoj radioteleviziji”

Odbora za pravosuđe
• IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU
ZAKONSKE OVLASTI
• POKRETANJE POSTUPKA KANDIDIRANJA ZA
IZBOR ČLANOVA DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA;
• IMENOVANJE SUDACA OPĆINSKOG SUDA I
VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA REPUBLIKE
HRVATSKE, mišljenje Odbora
Odbor za gospodarstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTU

• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O OPĆOJ SIGURNOSTI PROIZVODA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA – odgođeno –
Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno
gospodarstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I
KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O PROGRAMU FINANCIRANJA SUDJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE U TRANSNACIONALNIM PROGRAMIMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI
RAZVOJ „JUGOISTOČNA EUROPA” I „MEDITERAN” U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ/IPA/ ZA 2007. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I
KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE
U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA
SURADNJA PROGRAMA IPA ZA 2007. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O
PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SRBIJE U
OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA
SURADNJA PROGRAMA IPA ZA 2007. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O
PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I CRNE GORE U
OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA
SURADNJA PROGRAMA IPA ZA 2007. GODINU
Odbor za razvoj i obnovu
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU
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• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I
KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O PROGRAMU FINANCIRANJA SUDJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE U TRANSNACIONALNIM PROGRAMIMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI
RAZVOJ „JUGOISTOČNA EUROPA” I „MEDITERAN” U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA) ZA 2007. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI O POTVRĐIVANJU
SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE U OKVIRU
KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA
PROGRAMA IPA ZA 2007. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANICRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O
PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SRBIJE U
OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA
SURADNJA PROGRAMA IPA ZA 2007. GODINU
• PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I CRNE
GORE U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA IPA ZA 2007. GODINU
• IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG ODBORA
ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2008. GODINE

18. veljače 2009.
Odbor za gospodarstvo
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O OPĆOJ SIGURNOSTI PROIZVODA
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH
PROIZVODA

• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGU
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA
U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOJ ZAKLADI ZA ZNANOST, VISOKO
ŠKOLSTVO I TEHNOLOGIJSKI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU
Odbor za obranu
• PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ MISIJI UJEDINJENIH
NARODA U SREDNJOAFRIČKOJ REPUBLICI I
ČADU (MINURCAT)
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ
POLJOPRIVREDNOJ KOMORI
• PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆAMA DRŽAVNIH
SLUŽBENIKA, prvo čitanje, predlagatelj Vlada Republike Hrvatske
• PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NACIONALNOM VIJEĆU ZA
PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTU hitni postupak, predlagatelj Vlada Republike
Hrvatske
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O OSNIVANJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARARSTVU I RURALNOM
RAZVOJU
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
OSNIVANJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O OPĆOJ SIGURNOSTI PROIZVODA
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19. veljače 2009.
Odbor za europske integracije
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRUKOVNOM OSIGURANJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I
EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U DRUGOM PROGRAMU
AKTIVNOSTI ZAJEDNICE U PODRUČJU
ZDRAVSTVA (2008. – 2013)
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O OPĆOJ SIGURNOSTI PROIZVODA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGU

I RURALNOM RAZVOJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA – nastavak rasprave, hitni
postupak, predlagatelj Vlada Republike Hrvatske
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

20. veljače 2009.
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
• PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA U VEZI NABAVE 39 VOJNIH KAMIONA
OD STRANE MINISTARSTVA OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE U PROSINCU 2004. GODINE
• PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU DONESENIH
RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA

24. veljače 2009.
Odbor za rad i socijalno partnerstvo
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ
POLJOPRIVREDNOJ KOMORI
• PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE
ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU

• Sjednica Odbora za ravnopravnost spolova na temu: „Žene na lokalnim izborima 2009.”
• Sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe
Nacionalnog programa suzbijanja korupcije
• IZVJEŠĆE O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH
MJERA U PODRUČJU ODGOVORNOSTI MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I
ŠPORTA
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PRIKAZ RADA:
– 8. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA ODRŽANE 28, 29. I 30. SIJEČNJA TE 4, 5, 6, 11, 12, 13,
17, 18, 19. I 20. VELJAČE 2009. GODINE
Dopuna dnevnoga reda 6.
veljače 2009.
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O NACIONALNOJ ZAKLADI ZA
ZNANOST, VISOKO ŠKOLSTVO
I TEHNOLOGIJSKI RAZVOJ
REPUBLIKE HRVATSKE
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI
OD BUKE
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNOG
UGOVORA O BILJNIM GENETSKIM RESURSIMA ZA HRANU
I POLJOPRIVREDU
– IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG ODBORA ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31.
PROSINCA 2008. GODINE
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I
PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROLONGACIJI OTPLATE STAMBENIH
KREDITA U 2009. GODINI
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE ZA IZRAČUN PLAĆA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA U 2009. GODINI
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI
ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009.
GODINU – predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
– PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU „NACIONALNOG
DANA INVALIDA RADA” –

predlagatelj Odbor za rad i socijalno partnerstvo
– PRIJEDLOG ODLUKE O UPLATI SREDSTAVA IZ DRŽAVNOG
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU U
TEMELJNI KAPITAL, SUBVENCIJU KAMATA I UDIO U
KREDITIMA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK –
predlagatelj Klub zastupnika
SDP-a

–

Dopuna dnevnoga reda 13.
veljače 2009.
– KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O PROGRAMU FINANCIRANJA SUDJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE U TRANSNACIONALNIM PROGRAMIMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE EUROPSKOG
FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ „JUGOISTOČNA EUROPA” I „MEDITERAN” U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA) ZA 2007.
GODINU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA
O PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU
REPUBLIKE HRVATSKE I BOBROJ
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–

–

–

–

SNE I HERCEGOVINE U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA IPA ZA 2007. GODINU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I
SRBIJE U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA IPA ZA
2007. GODINU
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O
FINANCIRANJU IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH
ZAJEDNICA O PROGRAMU
PREKOGRANIČNE SURADNJE
IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I CRNE GORE U OKVIRU
KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA IPA ZA 2007. GODINU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O
RAZUMIJEVANJU IZMEĐU
REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE
HRVATSKE U DRUGOM PROGRAMU AKTIVNOSTI ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA (2008.–2013.)
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O PATENTU

PODRUČJA I SJEDIŠTA PREKRŠAJNIH SUDOVA
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– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OPĆOJ
SIGURNOSTI PROIZVODA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI
TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVA-

NJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA
U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA
INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
– PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA
ORUŽANIH SNAGA REPU-

BLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ MISIJI UJEDINJENIH
NARODA U SREDNJOAFRIČKOJ REPUBLICI I ČADU (MINURCAT)

Dopuna dnevnoga reda 20.
veljače 2009.
– PRIJEDLOG ZAKLJUČKA U
SVEZI S GRANIČNIM SPOROM S REPUBLIKOM SLOVENIJOM

Prikaz rasprave
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA
PREKRŠAJNIH SUDOVA
Predlagatelj: Vlada Republike hrvatske

Prekršajnih sudova upola manje
Nakon što je reduciran broj općinskih sudova i državnih odvjetništava Vlada po istom principu
predlaže i racionalizaciju mreže
prekršajnih sudova u Republici
Hrvatskoj. Naime, sukladno usvojenoj Strategiji reforme pravosuđa predviđa se pripajanje manjih
sudova većima, kako bi se bolje
iskoristili raspoloživi kadrovski
potencijali, ubrzali sudski postupci itd. O predloženom Zakonu zastupnici su raspravljali na 8. sjednici 12. veljače, ali zbog velikog
broja podnesenih amandmana
izjašnjavanje je odgođeno za narednu sjednicu.

O PRIJEDLOGU
Ponuđeni zakonski prijedlog na
sjednici je obrazložio Dražen Boš-

njaković, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Podsjetio je na činjenicu da u Republici Hrvatskoj
djeluje velik broj prekršajnih sudova
(ustanovljeno ih je 114 od čega je
106 aktivno) što se pokazalo neučinkovitim i preskupim za državu. Stoga je Vlada RH u ožujku 2007, sukladno usvojenoj Strategiji reforme
pravosuđa, donijela zaključak o započinjanju procesa racionalizacije
mreže sudova. Zadužila je Ministarstvo pravosuđa da u okviru projekta
CARDS 2003. „Podrška reformi
pravosudnog sustava” izradi prijedlog temeljem kojeg će se njihov broj
smanjiti spajanjem sudova iste vrste.
Na taj je način već reduciran broj
općinskih sudova i državnih odvjetništava, a sada se predlaže i racionalizacija mreže prekršajnih sudova
(od 114 postojećih spajanjem bi se
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ustanovilo 59). Predlagatelj je vodio
računa da zakonski prijedlog bude
usklađen s mrežom općinskih sudova i općinskih državnih odvjetništava, napominje Bošnjaković. Kod
predlaganja nove mreže prekršajnih
sudova uzeo je u obzir objektivne
kriterije – broj predmeta u pojedinom sudu, njihov godišnji priliv,
broj sudaca te činjenicu da međusobna udaljenost sudova treba biti
manja od 50 km. Od pravila da u
prekršajnom sudu sudačku dužnost
moraju obnašati najmanje tri suca
odstupilo se jedino kod prekršajnih
sudova na otocima. S tim u vezi treba reći da u 33 postojeća prekršajna
suda radi samo jedan sudac a u isto
toliko njih svega 2 suca.
Predviđa se da će Ministarstvo
pravosuđa najkasnije do 2019. osigurati radni prostor i tehnički opre-
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miti prekršajne sudove u novim sjedištima (u ovogodišnjem Državnom
proračunu za tu će se namjenu osigurati 45,2 mln. kuna). Kao i kod
spajanja općinskih sudova resorni
ministar se ovlašćuje da posebnom
odlukom odredi osnivanje stalnih
službi izvan sjedišta prekršajnog suda, dok se ne osiguraju uvjeti za rad
u njegovu sjedištu. Ne radi se o ukidanju nego o spajanju manjih sudova
u veće, u kojima će teret suđenja biti
ravnomjernije raspoređen, odnosno
kadrovi bolje iskorišteni, zaključio
je Bošnjaković.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podupro je donošenje Zakona bez primjedbi. Isto je učinio i matični Odbor za pravosuđe, uz sugestiju
predlagatelju da kod uređenja područja i sjedišta prekršajnih sudova,
pored spomenutih kriterija uvaži i
određene specifičnosti (npr. kad je
riječ o sudovima na otocima), vodi
računa o tradiciji sudstva, udaljenosti suda od novog sjedišta, itd. Članovi Odbora zamjeraju da se u pojedinim županijama predviđa osnivanje više prekršajnih sudova, a na
području Zadarske i Koprivničko-križevačke županije samo jedan.
Založili su se i za opstanak prekršajnih sudova u Pagu (Ličko-senjska
županija), Blatu (Dubrovačko-neretvanska županija), Križevcima (Koprivničko-križevačka županija) te u
Prelogu (Međimurska županija).
Većina članova Odbora za lokalnu i područnu samoupravu poduprla je Zakon, iako su se na sjednici
čula mišljenja da predlagatelj nije u
potpunosti poštivao utvrđene kriterije za spajanje pojedinih prekršajnih
sudova. Prema mišljenju člana Odbora Ive Gavranovića nisu prihvatljivi prijedlozi za pripajanje Prekršajnog suda u Blatu onome u Korčuli te suda u Lastovu, Prekršajnom
sudu u Dubrovniku (zbog prometne
povezanosti i udaljenosti bilo bi logičnije da se ovaj posljednji pripoji

Prekršajnom sudu u Korčuli). Naime, Vlada je obećala da postojeće
državne institucije na otocima neće
ukidati radi zaustavljanja depopulacijskog trenda, podsjeća zastupnik.
Članovi Odbora založili su se i za
zadržavanje sadašnjeg statusa prekršajnih sudova u Đurđevcu, Križevcima i u Pagu.

RASPRAVA
Klub zastupnika HDZ-a podržat
će donošenje predloženog zakona,
kao završnu fazu racionalizacije prvostupanjskih pravosudnih tijela,
izjavila je Ana Lovrin. Čvrsto vjerujemo da će racionalizacija mreže
prekršajnih sudova, koja prati model
racionalizacije općinskih sudova
polučiti očekivane ciljeve – ravnomjerno opterećenje sudaca, brže rješavanje zaostalih predmeta, ubrzanje
sudskih postupaka, mogućnost specijalizacije sudova i rješavanje sporova u razumnom roku. Tome bi
trebale pridonijeti i druge mjere
predviđene revidiranim akcijskim
planom uz Strategiju reforme pravosuđa, u prvom redu primjena novog
Prekršajnog zakona donesenog prošle godine. Zahvaljujući tome što se
mnogi predmeti rješavaju prekršajnim nalogom, njihov je priliv već
smanjen za oko 25 posto, izjavila je
Lovrin.
Željko Vincelj, predstavnik Kluba zastupnika HNS-a, dvoji da je
Vlada dobro odvagnula dobre i loše
strane ukidanja četrdesetak posto
lokalnih sudova, državnih odvjetništava, i prekršajnih sudova. Naime,
ni u jednom slučaju nije predočila
zastupnicima analizu očekivanih
učinaka predloženih promjena, niti
pokazatelje iz kojih bi bilo razvidno
zašto se ide u promjene ni koliko će
to koštati. Naše je mišljenje da je to
samo kozmetička mjera, koja će rezultirati velikim nezadovoljstvom
građana, a neće bitno pridonijeti bržem i efikasnijem sudstvu, kaže zastupnik. Podsjeća da je žestoko HNS
reagirao i na ukidanje dijela sudova
BROJ
502

IHS

25. II. 2009.

i državnih odvjetništava jer stoji na
stanovištu da je to trebala biti zadnja
mjera, u okviru reforme pravosuđa,
koja bi uslijedila tek nakon višegodišnje primjene promjena u tom sustavu.
Ministar pravosuđa je rekao da
ćemo raditi rezove skalpelom, a u
ovom slučaju izgleda da to činimo
mačem, primijetio je Marin Brkarić, u ime Kluba zastupnika IDS-a.
Naime, predlaže se da se broj prekršajnih sudova smanji za oko 50 posto. Pritom nema nikakvih pokazatelja o broju predmeta u pojedinom
sudu, njihovu godišnjem prilivu,
broju sudaca, itd. Drugim riječima,
predlagatelju možemo samo vjerovati na riječ da je, predlažući ukidanje pojedinih institucija primijenio
utvrđene kriterije.
Zastupnici IDS-a smatraju da
predložene izmjene ne idu u prilog
racionalizaciji mreže prekršajnih
sudova jer se predlagatelj ne pridržava načela ekonomičnosti postupka
(ne vodi računa o tome da će građani
biti izloženi dodatnim troškovima
putovanja u udaljenija mjesta, a da
se i ne govori o izostancima s posla).
Primjerice, ukine li se Prekršajni sud
u Labinu, koji ima godišnji priliv
predmeta od njih tisuću 800, sve
stranke i svjedoci morat će putovati
do suda 40 km. Riječ je inače, o jedinom prekršajnom sudu na istočnoj
obali Istre, dakle, na turističkom području, koji je inače, ažuran u radu i
ima osiguran prostor. Stoga se ideesovci zalažu za njegov opstanak, kao
i za opstanak Prekršajnog suda u
Buzetu (pokriva područja od posebne državne skrbi). Brkarić je na kraju
rekao da će njegov Klub podržati
predloženi zakon jedino u slučaju da
Vlada prihvati njihove amandmane.
Isti uvjet postavio je i Klub zastupnika SDP-a. Po riječima njihove
glasnogovornice, Ingrid Antičević-Marinović, nema sumnje da
treba racionalizirati mrežu svih vrsta
i razina sudova, ali preuranjeno je
govoriti o ukidanju ili pripajanju
dok god ne budu riješeni zaostali
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predmeti i dok se ne smanji njihov
priliv. Prioritet reforme pravosuđa
mora biti borba protiv korupcije i
organiziranog kriminaliteta te osiguranje neovisnosti sudbene vlasti, naglašava zastupnica.
Da bi ilustrirala kako predloženi
model funkcionira u praksi, spomenula je da se nakon pripajanja Općinskog suda u Biogradu onom zadarskom ništa nije promijenilo, osim
table na zgradi suda. Prema predloženom, ukinuli bi se ne samo manje
opterećeni sudovi, nego i jedini koji
postoje u pojedinim sredinama
(umjesto da se ravnomjernije preraspodijele predmeti). Apsurdno je,
primjerice, da se ukida Prekršajni
sud u Pagu, koji pokriva ogromno
područje, a osniva novi u Novalji, u
drugoj županiji (tu instituciju tek
treba ustrojiti). Nije logično ni da
Zadarska županija ostaje na jednom
jedinom prekršajnom sudu, kao ni to
da predsjednik suda preko medija
saznaje da se njegov sud ukida, smatra Antičević -Marinović.
Stanko Grčić iznio je amandmanski zahtjev Kluba zastupnika
HSS-a, da se zadrže prekršajni sudovi u Križevcima i Čazmi koji pokrivaju veliko područje a imaju dužu

tradiciju od okolnih sudova koji bi
ostali djelovati. Pripoji li se prekršajni sud u Križevcima onome u
Koprivnici, stanovnici rubnih, inače
najsiromašnijih općina u županiji,
bili bi udaljeni od suda šezdesetak
kilometara. U prilog svom prijedlogu haesesovci navode da je po broju
riješenih predmeta spomenuti sud
pri samom vrhu u Republici Hrvatskoj (posao odrađuju 3 suca).
U prvom redu treba definirati radi
li se o spajanju ili ukidanju dijela
prekršajnih sudova, napominje dr.
sc. Vladimir Šišljagić u ime Kluba
zastupnika HDSSB-a. Neozbiljno je
od predlagatelja da hitnim postupkom predlaže ukidanje 47 prekršajnih sudova i to uz obrazloženje na
svega 11 stranica. U njemu nema
brojčanih pokazatelja ni drugih argumenata za takav potez pa nije jasno, primjerice, zbog čega bi trebalo
ukinuti Prekršajni sud u Našicama,
ili onaj u Donjem Miholjcu, u Iloku,
itd. (do Vukovara nema ni 50 kilometara), napomenuo je Šišljagić.
Vlada nije obrazložila ni zbog čega
predlaže ukidanje čak triju prekršajnih sudova na području Virovitičko-podravske županije (u Orahovici,
Slatini i Pitomači). Zbog navedenih

razloga zalažemo se za to da ponuđeni zakonski prijedlog ide u drugo
čitanje, kako bi u međuvremenu
predlagatelj otklonio spomenute
propuste.
U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: Zvonimir Mršić (SDP), Nada
Čavlović Smiljanec (SDP), dr.sc.
Dragutin Bodakoš (SDP), Ivo Grbić (HDZ), Vlatko Podnar (SDP),
Damir Sesvečan (HDZ) i mr.sc. Tatjana Šimac-Bonačić (SDP).
U završnom osvrtu državni tajnik
je pojasnio da se ne predviđa ukidanje, nego reorganizacija mreže prekršajnih sudova, kako bi se teret suđenja i administrativnih poslova bolje rasporedio u odnosu na postojeće
ljudske resurse. Osnovni razlog za
to je činjenica da mnogi od njih nemaju ni elementarne uvjete da djeluju zasebno (to se odnosi na manje
sudove u kojima rade jedan ili dva
suca), a i broj prekršajnih predmeta
je u padu. To ne znači da će stranke
na tim područjima biti zakinute, budući da će se uvesti institut stalne
službe izvan sjedišta suda, a organizirat će se i tzv. sudački dani u bivšim sjedištima pripojenih sudova,
zaključio je Bošnjaković.
M.Ko.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
KREDITNIM UNIJAMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Hrvatski sabor je 11. veljače
2009. godine na dnevnom redu
imao Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama.
Izmjene i dopune Zakona predlažu
se stoga što velik broj postojećih
štedno-kreditnih zadruga nisu mogle
uskladiti svoje poslovanje s odredbama Zakona o kreditnim unijama
te su pokrenule postupak likvidacije.
S obzirom na to da je više od 80
štedno-kreditnih zadruga pokrenulo
postupak likvidacije javila se potreba provođenja nadzora nad navede-

nim pravnim subjektima. Kako bi se
spriječili ili otklonili poremećaji u
gospodarstvu potrebno je izmijeniti
odnosno dopuniti važeći Zakon o
kreditnim unijama.
Odbor za financije i državni proračun te Odbor za zakonodavstvo
podupiru donošenje Zakona, a potonji
podnosi nekoliko amandmana kojima
se nomotehnički dorađuje izričaj.
U ime Kluba zastupnika SDP-a
Nada Čavlović-Smiljanec podržava
donošenje izmjena Zakona uz primjedbu da se s izmjenama kasni
dvije godine.
BROJ
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Klub zastupnika HDZ-a drži da
će Prijedlog zakona pridonijeti suzbijanju zloporaba prilikom postupka
likvidacije o čemu će voditi posebno
brigu Ministarstvo financija i Hrvatska narodna banka, iznio je stavove
Kluba Goran Marić.
U pojedinačnoj raspravi javio se
samo Gordan Maras (SDP).
Zastupnici su 13. veljače 2009.
godine, jednoglasno, sa 108 glasova „za”, donijeli Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama.
I.Č.
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O
FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH
ZAJEDNICA U SVEZI S NACIONALNIM PROGRAMOM ZA HRVATSKU U OKVIRU
PROGRAMA IPA – KOMPONENTA POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJU INSTITUCIJA ZA 2007.
GODINU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Hrvatski je sabor, hitnim postupkom, 17. veljače 2009. godine,
razmotrio predloženi zakon. Zakonom se potvrđuje Sporazum
koji predstavlja pravnu osnovu za
financiranje projekata koje je Republika Hrvatska predložila u
okviru programa IPA-komponenta Pomoć u tranziciji i jačanju institucija za 2007. godinu.
Na sjednici Hrvatskoga sabora
pred zastupnicima zakonski je prijedlog obrazložio u ime predlagatelja
državni tajnik Središnjeg državnog
ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije Hrvoje Dolenc. Sporazumom se, kaže,
uređuju uvjeti potrebni za isporuku
pomoći Europske zajednice, pravila i
postupci u svezi s isplatom vezanom
uz tu pomoć, kao i uvjeti pod kojima
će se upravljati tom pomoći.
Provedba Zakona zahtijeva osiguranje dodatnih financijskih sredstava
u Državnom proračunu Republike
Hrvatske.
Ukupna vrijednost programa IPA
– komponenta Pomoć u tranziciji i

jačanju institucija za 2007. iznosi
381,9 milijuna kuna. Vrijednost koja
je predviđena darovnicom Europske
unije Republici Hrvatskoj iznosi
329,2 milijuna kuna, a vrijednost
sufinanciranja 52,7 milijuna kuna.
Troškovi sufinanciranja će ulaziti u
redovna proračunska sredstva pojedinog tijela državne uprave.
Odbor za zakonodavstvo, Odbor
za financije i državni proračun te
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo
i ruralni razvoj podupiru donošenje
Zakona.
Nakon uvodne riječi predstavnika
predlagatelja, otpočela je rasprava
po klubovima zastupnika. Daniel
Mondekar je izvijestio da će Klub
zastupnika SDP-a podržati Prijedlog. Istaknuo je važnu ulogu državnih službenika koji se bave projektima vezanim uz programe Europske
zajednice ili pretpristupne fondove.
Ključno je, kaže, zadržati takve
službenike motivirajući ih dobrom
plaćom i mogućnošću stalnog stručnog usavršavanja. Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska ne bi trebala

dopustiti da državnu upravu napuste
najbolji stručnjaci jer će nastati dugoročna nepopravljiva šteta koja će
se u financijskom smislu odraziti na
korištenje strukturnih fondova.
Zakonski prijedlog kojim Sabor
treba potvrditi Sporazum kako bi
postao punovažan pravni temelj za
provedbu 17 odabranih projekata,
određuje uvjete i pravila prema kojima se mogu koristiti bespovratna
sredstva Europske unije kao i dio
sredstava sufinancirana iz državnog
proračuna i Klub zastupnika HDZ-a
će ga podržati, rekla je mr. sc. Marija Pejčinović Burić.
Hrvatski je sabor hitnim postupkom 20. veljače 2009. većinom glasova (118 „za” i 1 „suzdržan”) donio Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade
Republike Hrvatske i Komisije
Europskih zajednica u svezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku
u okviru programa IPA-Komponenta Pomoć u tranziciji i jačanju
institucija za 2007. godinu.
J.Š.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU HRVATSKOG CENTRA ZA
POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Hrvatski sabor je 12. veljače
2009. na dnevnom redu imao Prijedlog i Konačni prijedlog zakona
o osnivanju Hrvatskog centra za
poljoprivredu, hranu i selo.
Osnovna svrha osnivanja Centra je
olakšati i potaknuti procese prilagodbe, rasta i razvoja poljoprivrednog
sektora i cjelokupnog ruralnog prostora u odnosu na današnje izazove

globalizacije, prehrambene, ekološke
i klimatske izazove pred poljoprivredom. Centar se osniva i razvija kao
razvojna odnosno potencijalno znanstvena institucija za upravljanje i
vođenje poljoprivredne politike i ruralnog razvoja na različitim razinama
ustroja državne uprave.
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za poljopriBROJ
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vredu, ribarstvo i ruralni razvoj te
Odbor za zakonodavstvo podupiru
donošenje Zakona, a potonji podnosi
nekoliko amandmana kojima se
usklađuje izričaj. Odbor za zakonodavstvo također predlaže da predlagatelj preispita pojedina rješenja i
svojim amandmanima ukloni manjkavosti u člancima: 3, 11, 12, 16, 17.
i 18.
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Klub zastupnika HDZ-a i Klub
zastupnika HSS-a podnijeli su nekoliko amandmana kojima se nomotehnički uređuje izričaj, brišu nepotrebni
stavci i terminološki dorađuje tekst u
duhu hrvatskoga jezika. Amandman
zastupnice Dragice Zgrebec na članak 11. odnosi se na reguliranje izvora
sredstava za poslovanje i obavljanje
djelatnosti Centra. Gore spomenuti
amandmani su prihvaćeni.
U ime Kluba zastupnika HNS-a zastupnik Zlatko Koračević drži da je potrebno da Zakon ide u treće čitanje kako
bi se pojasnile određene pojedinosti.
Stavove Kluba zastupnika SDP-a
iznio je Goran Heffer naglasivši da
Klub daje podršku hrvatskoj poljo-

privredi i njenom razvoju, ali ima
određene dvojbe u pogledu učinkovitosti predloženog Centra koji se
Zakonom treba osnovati.
Zdravko Kelić u ime Kluba zastupnika HSS-a kazao je da će Klub
podržati Prijedlog budući da su programska područja rada i organizacije
Centra u skladu s programskim ciljevima koalicijskog sporazuma.
Krešo Filipović u ime Kluba zastupnika HDZ-a kao i Zdenka
Čuhnil (nezavisna; zastupnica češke i slovačke nacionalne manjine)
u ime Kluba nacionalnih manjina
podržavaju donošenje Zakona.
Stavove Kluba zastupnika HDSSB-a prezentirao je Boro Grubišić

kazavši da Klub još nije odlučio kako
će glasovati s obzirom na dosadašnji
način rada i rezultate u poljoprivredi.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali
su: Branko Kutija (HDZ), Miljenko Dorić (HNS), Zdenka Čuhnil
(nezavisna; zastupnica češke i slovačke nacionalne manjine), Dragutin Bodakoš (SDP), Petar Mlinarić
(HDZ) i Josip Leko (SDP).
Zastupnici su 13. veljače 2009.
godine sa 99 glasova „za”, 2
„protiv” i 6 „suzdržanih” donijeli Zakon o osnivanju Hrvatskog
centra za poljoprivredu, hranu i
selo zajedno s prihvaćenim amandmanima.
I.Č.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU
REPUBLIKE HRVATSKE I KRALJEVINE MAROKO O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG
OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Zastupnici su o zakonskom prijedlogu raspravljali na 8. sjednici
11. veljače 2009.
Ugovorom se želi postići izbjegavanje dvostrukog oporezivanja
dohotka i dobiti i sprječavanje
izbjegavanja plaćanja poreza na
dohodak.
Sklapanjem Ugovora koji se potvrđuje predloženim Zakonom, s
Kraljevinom Maroko želi se izbjeći
dvostruko oporezivanje, odnosno
spriječiti izbjegavanje plaćanja poreza na dobit. Krajnji cilj primjene
Ugovora bio bi povećanje stupnja

ukupne gospodarske razmjene i suradnja Republike Hrvatske i Kraljevine Maroko.
Raspravu o Zakonu vodili su: Odbor za zakonodavstvo te Odbor za
financije i državni proračun i predlažu Saboru potvrđivanje Ugovora.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
raspravu je otvorio zastupnik Goran
Marić. Rekao je da će Klub podržati
potvrđivanje Ugovora, budući da se
njime sporazumom postiže ravnopravnost hrvatskih društava u Kraljevini Maroko s marokanskim
društvima.

Istaknuvši potrebu za što boljom gospodarskom povezanošću s Kraljevinom
Maroko, Miljenko Dorić je u ime Kluba zastupnika HNS-a podržao potvrđivanje Ugovora i zaključio da bi ubuduće prigodom potpisivanja sličnih
ugovora bilo dobro prethodno kontaktirati velike hrvatske tvrtke i gospodarstvenike kako bi oni bili u mogućnosti
ostvariti maksimalnu moguću dobit.
Zastupnici su o Zakonu o potvrđivanju Ugovora glasovali na 8. sjednici
13. veljače 2009. i donijeli ga sa 109
glasova „za” i jednim „suzdržanim”.
V.G.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE DRŽAVE KATAR O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG
OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Zastupnici su o potvrđivanju
Ugovora raspravljali na 8. sjednici
11. veljače 2009.
Predmetnim se Ugovorom želi
izbjeći dvostruko oporezivanje do-

hotka i dobiti i spriječiti izbjegavanje plaćanja poreza na dohodak.
Sklapanjem Ugovora s državom
Katar želi se izbjeći nepotrebno
dvostruko oporezivanje dohotka i
BROJ
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dobiti i time povećati stupanj uzajamne gospodarske suradnje.
O potvrđivanju Ugovora su raspravljali i predložili da ga se prihvati Odbor za zakonodavstvo te
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Odbor za financije i državni proračun.
Raspravu je u ime Kluba zastupnika HDZ-a otvorio Goran Marić, istaknuvši da se radi o rezultatu
unapređenja gospodarskih odnosa
između Katara i Hrvatske. Provođenje Ugovora omogućit će hrvatskim
društvima koja posluju u Kataru

status jednak katarskim tvrtkama,
dok će prijevoznici plaćati porez na
dobit samo u Hrvatskoj. Klub zastupnika HDZ-a podržat će Prijedlog
zakona, završno je rekao Marić.
U ime Kluba zastupnika HNS-a
zastupnicima se obratio Miljenko
Dorić. Istaknuvši da će Klub podržati izglasavanje Zakona, zastupnik

je ipak zamijetio da bi trebalo više
pažnje posvetiti konkretnim rezultatima koji se žele polučiti tim i sličnim ugovorima.
Zastupnici su o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora
glasovali 13. veljače 2009. i prihvatili
ga jednoglasno, sa 108 glasova.
V.G.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE CRNE GORE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA
KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK NEZAKONIT
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Zastupnici su o Zakonu o potvrđivanju Sporazuma raspravljali
na 8. sjednici 11. veljače 2009.
Sporazumom se unapređuje i
produbljuje suradnja među dvjema državama. Na prikladan se
način želi riješiti prihvat i preuzimanje vlastitih državljana te državljana trećih država koji nezakonito ulaze ili borave na teritoriju
druge stranke Ugovora.
U ime predlagatelja, Prijedlog je
dodatno obrazložio državni tajnik u
Ministarstvu unutarnjih poslova, Ivica Buconjić. Istaknuo je da se sklapanjem Sporazuma problematika ilegalne imigracije usklađuje s europskom
praksom i da se njime želi smanjiti

nezakonita migracija te regulirati boravak stranaca u Hrvatskoj. Dodao je
da su se slični sporazumi, pokazali
kao dobar pravni okvir za suradnju
Hrvatske s drugim državama u borbi
protiv ilegalnih imigracija.
Raspravu o Zakonu o potvrđivanju
Sporazuma proveli su te predložili
njegovo donošenje, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju
politiku i nacionalnu sigurnost.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
raspravu je otvorila Ana Lovrin,
istaknuvši da su nezakonite migracije jedan od gorućih problema s kojima se bori Europska unija.
U cilju rješavanja tog problema,
Hrvatska će sklopiti sa Crnom Go-

rom bilateralni ugovor kojim se precizno definira primjena Sporazuma,
suradnja i postupci nadležnih tijela
odgovornih za prihvat vlastitih ili
stranih državljana te osoba bez državljanstva čiji je boravak u jednoj
od zemalja potpisnica nezakonit.
Naglasivši da se radi o vrlo važnom
pitanju reguliranja nezakonitih migracija, Lovrin je rekla da će Klub
zastupnika HDZ-a podržati potvrđivanje tog Sporazuma.
Zastupnici su Zakon o potvrđivanju Sporazuma prihvatili
jednoglasno, sa 111 glasova „za”,
na sjednici 13. veljače 2009. godine.
V.G.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O
RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O
SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU „MARCO POLO II”
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Poticati razvoj ekološki prihvatljivijeg
prijevoza
O zakonskom prijedlogu Hrvatski je sabor raspravljao hitnim
postupkom 11. veljače 2009. Cilj
je zakona potvrđivanje Memoran-

duma o razumijevanju između
Republike Hrvatske i Europske
zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu „Marco
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Polo II” čijom provedbom se očekuje utvrđivanje općih načela, rokova i uvjeta sudjelovanja Republike Hrvatske u Programu za
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dodjelu financijske pomoći Zajednice radi poboljšanja ekološke
djelotvornosti sustava prijevoza
tereta.

O PRIJEDLOGU
Kako je uvodno obrazložio državni
tajnik Ministarstva mora, prometa i
infrastrukture Branko Bačić, Memorandum je pravna osnova koja
omogućuje Hrvatskoj sudjelovanje u
Programu „Marco Polo II” u okviru
kojeg je predviđeno korištenje financijskih sredstava iz pretpristupnog
programa PHARE/IPA. U listopadu
lani potpisan je Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu „Marco Polo II”. Potpisivanje
Memoranduma bio je neophodan
preduvjet za otvaranje mogućnosti
podnositelja projektnih prijedloga iz
Republike Hrvatske u Programu putem natječaja za prijavu projekta koji
raspisuje Europska komisija. Prihvaćanjem i realizacijom kvalitetnih
projektnih prijedloga očekuje se poticanje razvoja ekološki prihvatljivijih vidova prijevoza te okrupnjavanje
međunarodnog teretnog prometa.
Ulaskom Republike Hrvatske u Program otvara se mogućnost hrvatskim
poduzetnicima da se uključe u intermodalne prijevozničke sustave Europske unije i koriste financijske poticaje Europske komisije.
Memorandum uključuje obvezu
plaćanja financijskog doprinosa u
Opći proračun Europske komisije u
svrhu sudjelovanja u programu
„Marco Polo II”. Ukupni iznos financijskog doprinosa Hrvatske za
2009. iznosi 183.000 EUR-a, iznos
nacionalnog sufinanciranja je 25.500

EUR-a (15%), a preostali se iznos
pokriva iz instrumenta vanjske pomoći Europske zajednice, programa
IPA 2007. u iznosu od 157.500
EUR-a (85%). Recimo još da nacionalni doprinos za ostale godine programa „Marco Polo II” iznosi: za
2010. – 189.000 EUR-a; za 2011. –
195.000 EUR-a; za 2012. – 206.000
EUR-a; za 2013. – 215.000 EUR-a.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje Zakona i nema primjedbi na tekst Konačnog prijedloga
zakona.
Odbor za pomorstvo, promet i
veze te Odbor za financije i državni proračun jednoglasno su predložili donošenje Zakona.

RASPRAVA
U ime Kluba zastupnika SDP-a
Luka Denona najavio je podršku
Prijedlogu. Smisao Zakona je poboljšanje ekološke djelotvornosti
sustava prijevoza tereta. S tim u vezi
treba vidjeti koliko se svi skupa možemo ekološki drugačije ponašati.
Hoćemo li kontrolirati npr. udovoljavaju li teretna vozila koja voze
našim cestama i autocestama svim
europskim normama glede ispuštanja ispušnih plinova.
Budući da se nalazimo na važnim
kopnenim, vodenim i morskim koridorima jugoistočne Europe i da smo
područje koje tim koridorima povezuje Europsku uniju sa zemljama
regije, za Hrvatsku je bitno aktivno
sudjelovanje u Programu, rekla je
mr. sc. Marija Pejčinović-Burić i u
ime Kluba zastupnika HDZ-a podržala zakonski prijedlog.
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Dr. sc. Miljenko Dorić je rekao
da će Prijedlog podržati i Klub zastupnika HNS-a. Predlagatelju zakona sugerirao je da uz obrazloženje
zakona dostavi i podatke koji sada
manjkaju, a potrebne su za informaciju saborskom zastupniku kao npr.
što je sve obuhvaćao projekt „Marco
Polo I” i kakva je razlika u mogućnostima toga programa i programa
„Marco Polo II”. Interesantan bi bio
i podatak tko sve može biti podnositelj projektnih prijedloga u Programu i hoće li Vlada napraviti određenu listu prioriteta hrvatskih projekata
za područje obuhvaćeno programom
„Marco Polo II”.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovao
je samo Zvonimir Mršić (SDP).
Završni osvrt dao je državni tajnik
Bačić. Natječaj za prijavu projekta u
programu „Marco Polo II” raspisuje
Europska komisija putem Opće
uprave za promet, a hrvatski poduzetnici i prijevoznici koji se žele
uključiti u natječaj u vezi su s resornim ministarstvom. Napominje da je
još prije tri godine u Rijeci uspostavljen referentni promotivni centar
za uključivanje hrvatskih poduzetnika – potencijalnih korisnika programa „Marco Polo I”, a sve kako bi im
pružio kvalitetnu pomoć kod pripreme i javljanja na natječaj za program.
Upozorio je na velike projekte na
kojima radi Vlada Republike Hrvatske, koji bi Hrvatsku učinili europski
konkurentnim prometnim pravcem i
s tim u vezi naveo je konkretne primjere vezane uz pomorski, riječni i
željeznički promet.
Hrvatski je sabor 13. veljače
2009. hitnim postupkom donio
Zakon (107 „za” i 1 „suzdržan”) u
tekstu predlagatelja.
J.Š.
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Liberalniji odnos prema strancima
Na 8. sjednici pred zastupnicima
su se ponovno našle i izmjene Zakona o strancima koji se u Hrvatskoj
primjenjuje od 1. siječnja 2008.
Svrha je predloženog otkloniti
teškoće u praktičnoj primjena toga propisa te daljnje usklađivanje
s europskim zakonodavstvom.
Rasprava o toj temi provedena je
11. veljače, a izjašnjavanje je odgođeno za narednu sjednicu.

O PRIJEDLOGU
Predložene izmjene na sjednici je
obrazložio Ivica Buconjić, državni
tajnik Ministarstva unutarnjih poslova. Pojasnio je da su u primjeni postojećeg Zakona uočeni određeni problemi, a ukazala se i potreba usklađivanja
pojedinih odredbi s europskim direktivama i pravnom stečevinom EU.
Spomenuo je da će ove godine Republika Hrvatska početi izdavati biometrijsku putovnicu, što će biti dodatni
sigurnosni element u reguliranju kretanja i boravka stranaca.
Konačnim prijedlogom zakona
detaljnije su razrađene odredbe o
odbijanju ulaska, odnosno izlaska
stranca iz Republike Hrvatske, dok
su one koje se odnose na maloljetnike brisane (to će se pitanje regulirati
izmjenama Zakona o nadzoru državne granice). Proširena je kategorija
stranaca koji mogu podnijeti zahtjev
za odobrenje prvog privremenog boravka u policijskoj upravi, odnosno
postaji, te kojima se može odobriti
privremeni boravak u svrhu spajanja
obitelji (npr. član uže obitelji stranca
koji radi na temelju međunarodnog
ugovora, odnosno onoga na privremenom boravku koji u Hrvatskoj
obavlja vjersku službu, itd.). Predviđeno je, među ostalim, da se u nekim

slučajevima strancu može odobriti
stalni boravak već nakon tri godine
privremenog boravka u Hrvatskoj
(to se odnosi na one koji su u Hrvatskoj boravili deset godina u statusu
privremene zaštite). Izričito je propisano da zahtjeve za privremeni i
stalni boravak stranac podnosi osobno, a u iznimnim slučajevima zahtjev
za izdavanje odobrenja za privremeni boravak može podnijeti poslodavac ili punomoćnik. Radi ubrzanja
postupka odobravanja privremenog
boravka u svrhu rada predviđeno je
da o zahtjevu za radnu, odnosno poslovnu dozvolu i privremeni boravak
nadležna policijska uprava/postaja
odlučuje istovremeno. Suglasnost za
izdavanje poslovne dozvole davala
bi Hrvatska gospodarska komora
putem nadležne županijske komore.
Među ostalim, propisani su drugačiji uvjeti za izdavanje radne dozvole izvan godišnje kvote strancima
koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima, onima koji su
zasnovali radni odnos u stranim
udrugama, zakladama i fundacijama,
itd. (u tom smislu izmijenjene su i
odredbe o poslovnoj dozvoli). Pooštreni su uvjeti pod kojima se strancima mogu izdati poslovne dozvole
kako bi se otklonile eventualne zloporabe tog instituta. Predviđene su i
kategorije stranaca koji mogu raditi
bez radne odnosno poslovne dozvole, do 90 dana godišnje ili do godinu
dana (npr. strani dopisnici, predstavnici vjerskih zajednica, profesori i
lektori koji izvode nastavu na poziv
naših visokih učilišta). Prema predloženom, državljanima država članica Europskog ekonomskog prostora-vlasnicima nekretnina u Hrvatskoj
može se odobriti privremeni boravak
u našoj zemlji do godinu dana.
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RADNA TIJELA
U okviru pripremne rasprave
predloženi Zakon razmotrila su i
poduprla nadležna radna tijela. Matični Odbor za Ustav, Poslovnik i
politički sustav, Odbor za rad i
socijalno partnerstvo, Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu
sigurnost te Odbor za obitelj, mladež i šport nisu imali primjedbi na
ponuđena rješenja. Odbor za zakonodavstvo je sugerirao predlagatelju
da doradi i nomotehnički uredi i
preispita izričaj nekih odredbi (članci 31, 32. i 41) Odbor za ravnopravnost spolova uložio je amandman pravno-tehničkog značaja.
U središtu pozornosti članova Odbora za Hrvate izvan Republike
Hrvatske bila je problematika naših
sunarodnjaka koji nemaju hrvatsko
državljanstvo. Sudionici u raspravi
izrazili su mišljenje da te osobe ne bi
trebalo tretirati kao strance, već im, po
uzoru na raniju praksu i neka europska
rješenja, priznati poseban status i pogodnosti vezane uz boravak u Hrvatskoj, dobivanje radne dozvole, studiranje, kupnju nekretnina i sl. (to zahtijevaju i predstavnici Hrvatskog svjetskog kongresa, ali i Hrvatske gospodarske komore). Zaključeno je da treba
održati tematsku sjednicu o pitanjima
statusa Hrvata bez državljanstva, procedure vezane uz dobivanje državljanstva te useljeničke politike.

RASPRAVA
Nema razloga da Klub zastupnika SDP-a ne podrži predložene izmjene, ali trebalo bi ih sagledati u
kontekstu izmjena drugih zakona
koji tretiraju pitanje migracija, napomenuo je Šime Lučin (zakoni o
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hrvatskom državljanstvu te o azilu).
To je prijeko potrebno da bi se regulirao status Hrvata koji nemaju hrvatsko državljanstvo, ali i pripadnika
drugih nacionalnosti koji nemaju
definiran status (npr. Bošnjaci).
Budući da se predloženim liberalizira ulazak stranaca u Hrvatsku, pogotovo onih koji ovamo dolaze raditi,
postavlja se pitanje nije li Vladina
odluka o smanjenju kvota radnih dozvola u koliziji sa Zakonom. Zastupnika je zanimalo hoće li postojati
registar zanimanja, izvan onoga što
piše u zakonu, za obavljanje kojih će
stranci dobivati dozvole boravka.
Sugerirao je da predlagatelj pojasni i odredbu (članak 8). u kojoj
stoji da će se strancu zabraniti izlazak iz Hrvatske ako postoji opravdana sumnja da namjerava izbjeći kazneno ili prekršajno gonjenje, izvršenje kazne, itd. (to će biti teško
utvrditi, kao i činjenicu je li netko
sklopio brak iz koristi). Stoga bi trebalo razmotriti mogućnost da se ta
problematika preciznije definira
podzakonskim aktom. Na kraju se
založio za strože kažnjavanje poslodavaca na čijem se gradilištu zateknu
strani radnici bez radnih dozvola.
Klub zastupnika HDZ-a podržat
će predloženi Zakon jer će njime biti
kvalitetnije reguliran status i uvjeti
boravka stranaca u Republici Hrvatskoj, najavio je Berislav Rončević.
Materija koju uređuje pokriva nekoliko pregovaračkih poglavlja hrvatskoga pretpristupnog programa, u prvom
redu poglavlja 3. – Pravo poslovnog
nastana i slobode pružanja usluga te
poglavlja 24. – Pravda, sloboda i sigurnost. Zakon treba sagledati i u
kontekstu drugih propisa koji na posredan način reguliraju tu problematiku, imajući u vidu i Migracijsku politiku koju je usvojila Vlada te činjenicu
da je naša zemlja potpisnica 24 sporazuma o predaji i prihvatu osoba.
Naime, predloženim se predviđaju
i mjere za suzbijanje nezakonitih
migracija te pomoći žrtvama trgovine ljudima, što je za Hrvatsku kao
tranzitnu zemlju izuzetno važno. Ia-

ko se uočava trend pada nezakonitih
prelazaka državne granice, na svim
razinama treba pojačati aktivnosti u
tom pravcu. U tu svrhu propisana je
i obveza prijevoznika koje policija
uhvati u prijevozu ilegalnih migranata da te osobe o svom trošku vrate
u zemlju njihova podrijetla.
Klub zastupnika SDSS-a će poduprijeti zakonski prijedlog jer liberalnije uređuje odnos prema strancima
koji dolaze u Hrvatsku, a i praktičnije
regulira razne životne situacije s tim u
svezi, izjavio je Ratko Gajica. Po
mišljenju njegovih stranačkih kolega
među osobe koje će moći raditi bez
radne, odnosno poslovne dozvole,
treba uvrstiti i sezonske radnike u poljoprivredi koji dolaze u Hrvatsku kao
stranci. Naime, u dosadašnjoj praksi
pokazala se potreba za takvom „ispomoći,” budući da u sezoni žetve, berbe i dr. nema dovoljno domaće radne
snage za sezonske poslove.
U nastavku je konstatirao da se
predloženim uređuje povoljniji odnos prema izbjeglicama s neriješenim problemom boravka u Hrvatskoj. Riječ je – kaže – o brojnim
osobama koje nisu hrvatski državljani, ali su ovdje desetljećima radile, školovale se, stekle imovinu, itd.
Rat je sve to prekinuo i sada one
imaju velikih problema kod stjecanja statusa stalno nastanjenoga
stranca, ili dobivanja državljanstva.
Apelirao je na nadležne da im izađu
ususret i pokažu više senzibiliteta u
rješavanju pojedinačnih slučajeva.
Ponuđeni zakonski tekst je neusporedivo bolji od prvobitne verzije, a
usklađen je i s europskim zakonodavstvom, primijetio je dr.sc. Miljenko Dorić, u ime Kluba zastupnika HNS-a. U nastavku je obrazložio amandmane koje će podnijeti
njegove stranačke kolege. Prvi od
njih je tehničke prirode, dok se drugim zahtijeva dopuna članka 44. Riječ je o prijedlogu da se u popis osoba
koje mogu raditi u Hrvatskoj bez
radne, odnosno poslovne dozvole
(do 90 dana godišnje) uvrste i strani
studenti koji u organizaciji hrvatskih
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udruga ili institucija volontiraju u
radnim kampovima i sudjeluju u
sličnim radno-obrazovnim programima. Isto bi trebalo vrijediti i za
mlade koji obavljaju poslove u organizacijama civilnog društva u sklopu
programa međunarodne razmjene i
suradnje volontera, kaže zastupnik.
Predstavnik Kluba zastupnika
HDSSB-a, Boro Grubišić, izrazio
je mišljenje da bi predloženi Zakon
trebao nositi oznaku europskog, kako ga ne bi trebalo ponovo mijenjati
radi dodatnog usklađivanja s europskim propisima. U nastavku je napomenuo da Hrvate sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva ne bi
trebalo smatrati strancima, već im
osigurati poseban status i pogodnosti
žele li određeno vrijeme raditi u Hrvatskoj ili se ovdje školovati. U prvom redu treba im omogućiti da
lakše ishode radnu dozvolu, što će
pozdraviti i poslodavci. Naime, većinom je riječ o ljudima iz Bosne i
Hercegovine koji poznaju naš jezik,
a mnogi u Hrvatskoj imaju i rodbinu,
pa nemaju problema s boravištem.
Po mišljenju zastupnika radne dozvole za strance ne bi trebao izdavati MUP, već Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.
Dragutin Lesar (nezavisni) izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je
u zakon ugrađena odredba koja propisuje da stranci koji traže dozvolu
stalnog boravka u Hrvatskoj moraju
poznavati hrvatski jezik, latinično
pismo te hrvatsku kulturu i društveno uređenje (takvo rješenje druge
države imaju već odavno). Založio
se za to da se isto uvjetuje i tražiteljima privremenog boravka koji u
Hrvatskoj namjeravaju raditi duže
od 6 mjeseci, kako bi bili manje
izloženi zloupotrebama.
U pojedinačnoj raspravi su još sudjelovali: Ingrid Antičević-Marinović (SDP), Boris Kunst(HDZ),
Gordana Sobol (SDP) i Tomislav
Ivić (HDZ). Rasprava je zaključena
završnim osvrtom predstavnika
predlagatelja Ivice Buconjića.
M.Ko.
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROGLAŠENJU ZAPADNOG
DIJELA MEDVEDNICE PARKOM PRIRODE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Predloženim zakonom mijenja
se granica Parka prirode Medvednica i smanjuje njegova površina
sa 22. 826 na 17.938 hektara.
Hrvatski je sabor o njemu raspravljao 11. i 12. veljače 2009.
godine.

O PRIJEDLOGU
Neprimjerena i nedopuštena izgradnja te intenzivna neplanska urbanizacija u prigorskoj zoni, uz
unutarnji rub Parka prirode Medvednice prema Gradu Zagrebu, jedan je
od najvećih pritisaka na zaštićeno
područje. Ova je zona devastirana
kroz duže vremensko razdoblje
usprkos Zakonom utvrđenoj zaštiti.
Stanje je sada više nemoguće popraviti, ali je nužno nastojati na kvalitetnijoj i učinkovitoj zaštiti preostaloga očuvanog dijela rubne zone
parka prirode.
Sa stajališta zaštite prirode, kao i
sa stajališta upravljanja zaštićenim
područjem, smatra se opravdanim
isključiti zonu neprimjerenih sadržaja iz granica Parka izmjenom granica Parka prirode Medvednica
utvrđenih Zakonom o proglašenju
1981. godine. Tekst Konačnog prijedloga zakona ne razlikuje se od
teksta koji je bio u prvom čitanju i
prihvaćen u Hrvatskom saboru u listopadu 2008. godine.

RADNA TIJELA
Nadležna radna tijela – Odbor za
zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo te Odbor za zaštitu okoliša – razmotrila
su predloženi zakon i predložila Hrvatskom saboru njegovo donošenje.
Potonji Odbor istaknuo je potrebu
donošenja prostornog plana Parka
prirode Medvednica.

RASPRAVA
Na sjednici Hrvatskoga sabora o
predloženom zakonu uvodno je u
ime predlagatelja govorio Zoran
Šikić, državni tajnik u Ministarstvu
kulture. Predloženim zakonom neće
se dovesti u pitanje strateška odrednica Vlade Republike Hrvatske da i
dalje štiti svoju prirodnu baštinu i
svoja prirodna bogatstva. Osvrnuo
se i na prijedlog iz rasprave u prvom
čitanju da se smanjena površina
kompenzira s drugim područjem.
Jedino takvo područje je zelinsko,
no ne zadovoljava osnovne kriterije
zaštite, a pogotovo u kategoriji parka
prirode.
Klub zastupnika SDP-a bit će
suzdržan u glasovanju o predloženom zakonu, izvijestila je dr.sc. Mirela Holy. Ne protivimo se donošenju Zakona što se površina Parka
smanjuje radi urbaniziranog dijela,
već što se ne prihvaća naš prijedlog i
u prvom čitanju da se granica Parka
proširi na istočni dio Medvednice i
time kompenzira površina koja se
smanjuje, navela je, među ostalim.
Pitala je zašto predlagatelj na Parku
prirode Medvednica iskazuje stručni
puritanizam kad se istog ne drži u
drugim slučajevima.

Pojačati rad inspekcija
U narednom razdoblju treba koordiniranim akcijskim planom pojačati
aktivnosti građevinske i drugih inspekcija kako ne bi ponovno došlo
do neprimjerene i nedopuštene gradnje i neplanske urbanizacije na području Parka prirode Medvednica,
rekla je Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HSS-a. Stvaran problem je što u gradovima nestaju zelene površine, a nema odgovarajuće
zaštite okoliša bez zaštite prostora.
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Zato mi u HSS-u smatramo da ne
treba uzimati novi prostor u gradovima za urbanizaciju već racionalnije koristiti postojeći i sačuvati zelene
površine, rekla je.
U ime Kluba zastupnika HNS-a
govorio je Željko Vincelj. Takvo
smanjivanje zaštićenog područja u
čiju se zaštitu ulaže i novac poreznih
obveznika daje sigurno i drugima
pravo i mogućnost da nelegalne zahvate u prirodi legaliziraju. Razmjeri
učinjene štete su ogromni i pitanje je
tko je kriv za smanjenje zelenih površina i šuma, kvalitetu zraka i trajno
uništenje. Ovdje je na djelu sindrom
nezrele demokracije, rekao je.
Klub zastupnika HDZ-a podržat
će Konačni prijedlog zakona, izvijestio je Krešimir Gulić. Iz Parka
prirode izuzet će se neprimjereni sadržaji intenzivne urbanizirane i neprimjerene gradnje. Kad radimo
prostorne planove moramo voditi
brigu da se ne devastira prostor i
okoliš i tu je odgovornost lokalne
samouprave, rekao je.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Gordan Maras (SDP), dr.
sc. Zdenko Franić (SDP), Ivica
Pančić (SDP), Davor Bernardić
(SDP) i Jerko Rošin (HDZ).
U završnom osvrtu državni tajnik
Zoran Šikić rekao je da se Hrvatska
u zaštiti prirode nalazi u samom vrhu i 46 posto njezine površine je zaštićeno (europski prosjek se kreće
između 15 i 20 posto). Predloženi
zakon pripremljen je samo na osnovi
stručnih elemenata uz uključivanje
javnosti, naglasio je.
Hrvatski je sabor 13. veljače
2009. donio Zakon o izmjenama
Zakona o proglašenju zapadnog
dijela Medvednice parkom prirode (75 „za”, 10 „protiv” i 23 „suzdržana”).
Đ.K.
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PRIJEDLOG ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Brži i djelotvorniji postupci
Predloženi novi zakon o carinskoj službi usmjeren je na poboljšanje rada carinske službe, jasno
određivanje prava, obveza i odgovornosti carinskih službenika.
Hrvatski je sabor o njemu raspravljao 12. veljače 2009. godine.

ne odredbe nomotehnički doraditi, a
neke i preispitati. Odbor za Ustav,
Poslovnik i politički sustav predložio je Hrvatskom saboru prihvaćanje
Prijedloga zakona. Isti prijedlog dao
je i Odbor za financije i državni
proračun.

O PRIJEDLOGU

RASPRAVA

Razlog za predlaganje novog zakona o carinskoj službi su i zakoni
na području gospodarstva i financija
već usklađeni s pravnom stečevinom
Europske unije, a određuju i poslove
iz nadležnosti Carinske uprave.
U tom okviru uređuje se, među ostalim, djelokrug Carinske uprave, upravne organizacije u sastavu Ministarstva
financija i njezinih ustrojstvenih jedinica, Središnjeg ureda i carinarnica,
upravljanje Carinskom upravom.
Predlažu se veće ovlasti carinskim
službenicima sa srednjom stručnom
spremom u cilju bržeg i djelotvornijeg
provođenja carinskih postupaka.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podupro je prihvaćanje predloženog zakona. Smatra da je potrebno pojedi-

Suzbijanje kriminalnih radnji
Na sjednici Hrvatskoga sabora
predloženi zakon obrazložio je državni tajnik u Ministarstvu financija
dr.sc. Zdravko Marić. Želi se postići djelotvornije suzbijanje kriminalnih radnji, svih oblika krijumčarenja,
organiziranog kriminaliteta, pranje
novca i sive ekonomije. Osim toga,
želi se postići ubrzanje protoka roba,
a da se ne ugroze elementi sigurnosti. U odnosu na važeći Zakon najznačajnije izmjene su u dijelu povećanja ovlasti carinskim službenicima. Predloženi zakon treba staviti u
okvir sveobuhvatne strategije i borbe protiv korupcije.
Klub zastupnika SDP-a podržat
će predloženi zakon, izvijestila je
Nadica Jelaš. Želimo vjerovati da će

pridonijeti otklanjanju unutarnjih
slabosti i problema carinskog sustava
i organizacijskom jačanju carinske
službe. Sve to u cilju njene veće ukupne djelotvornosti, a ne samo u smislu doprinosa državnom proračunu.
U potpunosti podržavamo predloženi zakon, izvijestila je mr.sc. Vesna
Buterin u ime Kluba zastupnika
HDZ-a. Kako bi se carinska uprava
što učinkovitije i aktivnije uključila i
ostvarila svoju potpunu ulogu u cjelovitom sustavu zaštite carinskog
nadzora i provjere nužno je u skladu
s nacionalnim propisima povećati
ovlasti carinskim službenicima.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Ingrid Antičević-Marinović (SDP) i Ante Kulušić (HDZ).
Određene primjedbe i prijedloge iz
rasprave uzet ćemo u obzir, rekao je
završno državni tajnik dr.sc. Zdravko Marić. Rad Carinske uprave predočio je u brojkama. U 2008. godini
pokrenuto je 6520 prekršajnih postupaka, obavljen je 5731 nadzor nad
robom, naveo je, među ostalim.
Hrvatski je sabor 13. veljače
2009. prihvatio Prijedlog zakona
o carinskoj službi (107 „za”, 2
„suzdržana”).
Đ.K.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O JAVNIM CESTAMA
Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Jeftinija cestarina za motocikliste već je
pokrivena Vladinom odlukom
Na sjednici 11. veljače 2009. Hrvatski je sabor raspravljao o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona

o javnim cestama Kluba zastupnika SDP-a kojom bi motociklisti
plaćali 50% nižu cijenu cestarine
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od vozila prve skupine na autocestama i objektima s naplatom. Takvo bi rješenje, uvjereni su, sma-
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njilo smrtnost motociklista, koji
zbog visoke korisničke naknade
ne žele voziti sigurnijim autocestama.

O PRIJEDLOGU
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je zastupnik Mario
Habek. Klub predlaže da se motocikliste razvrsta u posebnu skupinu
koja bi plaćala 50% nižu cijenu cestarine od vozila prve skupine za
uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt). Takvo bi rješenje, kaže Habek, smanjilo smrtnost motociklista, koji se
zbog visoke korisničke naknade ne
žele voziti autocestama. Smanjenjem naknade za 50% motocikliste s
lokalnih cesta gdje ih, pokazuje statistika, najviše stradava, usmjerilo bi
se na mnogo sigurnije autoceste. U
prilog Prijedlogu navodi i činjenicu
da motocikli ne oštećuju autoceste u
jednakoj mjeri kao druga vozila iz te
skupine, da imaju dva, a ne četiri
kotača i težinu od 150–250 kg, što je
deset puta manje od težine automobila koji sada plaćaju istu cestarinu
kao i motocikli. Kroz predložene
dopune Zakona o javnim cestama
važeći bi se zakonski okvir približio
standardima Europske unije i šire,
zaključio je Habek.

MIŠLJENJE VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE
Vlada ne podržava zakonski prijedlog Kluba napominjući da je rješenje za motocikliste konzumirano u
studenomu 2008. Vladinim davanjem suglasnosti Hrvatskim autocestama d.o.o. Temeljem te Odluke od
1. ožujka 2009. uvodi se nova skupina vozila – IA u koju ulaze motocikli,
motorni tricikli i četverocikli, kao i
cestarina za tu novu skupinu u visini
60% cestarine za I. skupinu vozila. U
prijelaznom razdoblju do 28. veljače
2009., u kojemu će motocikli biti još
uvijek razvrstani u I. skupinu vozila,
Hrvatske autoceste d.o.o. uvele su od

1. prosinca 2008. novi pretplatni
proizvod za motocikle – popust od
40% na „smart” kartici. Isti popust
za motocikliste primjenjuje od 1.
prosinca 2008. i koncesijsko društvo
Autocesta Rijeka–Zagreb d.d., Zagreb na autocesti Rijeka–Zagreb i
Rijeka–Rupe, te na mostu Krk. Koncesijsko društvo Bina Istra d.d. uvelo
je, također od 1. prosinca 2008., novu kategoriju vozila IA (motocikli,
motorni tricikli i četverocikli) za koju naplaćuje 40% nižu cestarinu na
Istarskom ipsilonu.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i veze
nisu poduprli prihvaćanje Prijedloga
zakona iz razloga utvrđenih u mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

RASPRAVA
Nakon uvodničara mišljenje Vlade
ponovio je državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
Dražen Breglec. Mišljenje SDP-a
da je Vlada preuzela njihov prijedlog Breglec opovrgava ističući da se
o inicijativi za smanjenjem korisničke naknade za motocikliste govori
već godinama, te da su motociklisti
to predlagali povremeno u prijašnjem razdoblju.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
Ivan Vučić se priklonio mišljenju
Vlade tj. smatra da je problematika
predloženog zakona već konzumirana
davanjem suglasnosti Vlade na Odluku o visini cestarine i sustavu naplate
cestarina za uporabu autocesta. Stoga
neće podržati zakonski akt.
Željko Vincelj prosvjedovao je u
ime Kluba zastupnika HNS-a zbog
neujednačene cijene cestarina na
autocestama u Hrvatskoj. Upozorio
je da je cestarina na dionici Zaprešić-Macelj uvjerljivo najskuplja u
Hrvatskoj, ističući kako su Zagorci
zbog toga diskriminirani u odnosu
na ostale građane u Hrvatskoj. Nema
iluzije da će Sabor dati „zeleno svjeBROJ
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tlo” zakonskom prijedlogu Kluba
zastupnika SDP-a jer bi se onda primjenjivao na svim autocestama u
Hrvatskoj, pa tako i na zagorskoj
autocesti.
Cestarine koje kontrolira država
ujednačene su po kilometrima i usporedive sa sličnim davanjima u europskim zemlja, reagirao je Dražen
Breglec. Druga je stvar kod cestarina kojima gospodare koncesijska
društva čija prava proizlaze iz potpisanih ugovora.
Za Šimu Lučina (Klub zastupnika SDP-a) nedopustiv je različit
iznos cestarine koji se plaća po kilometru autoceste u različitim krajevima države, bez obzira na to je li autocesta u vlasništvu države ili nekog
privatnog koncesionara. Klub ne
odustaje od Prijedloga, napose od
razloga koji su ga potaknuli na podnošenje Saboru. Kaže da Prijedlog
ima podršku bajkerskih udruga iz
Hrvatske i ujedno upozoravaju da
bajkeri u Hrvatskoj plaćaju najskuplju cestarinu u Europi. Interesiralo
ga je zašto se Vlada odlučila baš na
40% nižu cijenu cestarine i postoji li
opasnost da se ta odluka promijeni?
Klub predlaže Saboru da prihvati
zaključak kojim će zadužiti Vladu
da u roku od 30 dana dostavi Saboru
Izvješće o provedbi Nacionalnog
programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske. Takav je
prijedlog sukladan zaključku Sabora
iz svibnja 2008. po kojem je Vlada
dužna jednom godišnje dostaviti Izvješće o provedbi Nacionalnog programa.

Distinkcija
Zakonski je prijedlog logičan, lišen bilo koje političke pozadine, za
njegovo provođenje nije potrebno
osigurati sredstva u državnom proračunu niti zadire u sredstva Hrvatskih autocesta, i Klub zastupnika
IDS-a ga podržava, rekao je Damir
Kajin. Kod naplate cestarina, mostarina i tunelarina ne bi trebalo
praviti razliku među građanima Hr-
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vatske koja sada postoji. Za prolazak
kroz tunel Učku vozači automobila
izdvajaju 28 kuna u jednom smjeru,
odnosno 14 kuna mostarine za prelazak preko rijeke Mirne. To je uvreda za svakog stanovnika istarskih
prostora i takvu distinkciju između
građana Hrvatske ne bi trebalo činiti.
Motoristi ne bi trebali plaćati cestarinu kao automobilisti, ali ni Istrijani
ne bi trebali biti građani drugog reda, zaključio je Kajin.
Za Boru Grubišića (Klub zastupnika HDSSB-a) Prijedlog SDP-a
dobar je baš kao i odluka Vlade glede nižih cijena za cestarinu koju
plaćaju motociklisti. Nije mu, međutim, logično i suvislo cjenjkati se
glede visine cestarine za tu skupinu
vozila. Podsjetio je na visoku cesta-

rinu od Zagreba do Slavonskog
Broda (68 kuna) i Županje (86 kuna)
i zatražio da se razmisli o uvođenju
vinjete za Slavoniju kojom bi se
ublažila (umanjila) ta cestarina. Tako bi se pomoglo zamrlom gospodarstvu Slavonije i umanjile drastične cijene prijevoza slavonske robe
prema zagrebačkom tržištu i onome
na Jadranu.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Ingrid Antičević-Marinović (SDP), Arsen Bauk (SDP) i
Gordan Maras (SDP).
U ime predlagatelja govorio je
Boris Šprem. Predloženi zakon ne
može se svesti samo na smanjenje
cestarine za motocikle. Zaboravlja se
pritom, kaže, da se smanjenje cestarine za uporabu autoceste i objekata

s naplatom predlaže za prijevozna
sredstva s manjom potrošnjom goriva i koja manje troše prometnice.
Uslijedilo je 13. veljače glasovanje. Sa 74 glasa „za” i 34 „protiv”
„zeleno svjetlo” dobio je zaključak
kojim se ne prihvaća Prijedlog
zakona Kluba zastupnika SDP-a,
zbog razloga navedenih u mišljenju Vlade Republike Hrvatske i
izvješćima radnih tijela.
Potreban broj glasova nije dobio
niti prijedlog Kluba da se zaduži Vlada da u roku od 30 dana dostavi Saboru Izvješće o provedbi Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog
prometa Republike Hrvatske (za
predloženi zaključak Kluba glasovalo
je 35 zastupnika, a 73 su bila protiv).
J.Š.

PRIJEDLOG ZAKONA O SPRJEČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU
Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
Zastupnici su 30. siječnja 2009.
godine na dnevnom redu imali
Prijedlog zakona o sprječavanju
zlostavljanja na radu.
Prijedlogom zakona pitanje zlostavljanja na radu rješava se u cijelosti i u odnosu na sve zaposlene –
kod pravnih i fizičkih osoba, u javnom i privatnom sektoru, za javne i
državne službenike i namještenike
te djelatne vojne osobe. Bitna razlika
u odnosu na sadašnju zaštitu odnosi
se na zaštitu od svih osnova zlostavljanja na radu, ne samo onih koji
predstavljaju diskriminaciju. Predlaže se da radnik u sudskom postupku
ima pravo zahtijevati da sud naredi
prestanak radnje kojom je povrijeđeno njegovo pravo i uklanjanje
njome izazvanih posljedica, sukladno Zakonu o obveznim odnosima.
Proširuje se i prekršajna odgovornost koja je do sada bila utvrđena
samo za slučaj da poslodavac ne
imenuje osobu ovlaštenu za primanje pritužbi.
Vlada Republike Hrvatske ne
podržava Prijedlog zakona. Vlada

ističe da je u listopadu 2008. godine osnovala Radnu skupinu za
izradu Nacrta prijedloga zakona o
sprječavanju zlostavljanja na radnom mjestu, kojim će se predložiti
cjelovito reguliranje predmetne
problematike.
Odbor za zakonodavstvo ne podupire donošenje Zakona iz razloga
utvrđenih u mišljenju Vlade. Odbor
za rad i socijalno partnerstvo predlaže donošenje Zaključka da se ne
prihvaća Prijedlog zakona o sprječavanju zlostavljanja na radu.
Stavove Kluba zastupnika
HDZ-a prikazao je Boris Kunst.
Klub zastupnika HDZ-a neće podržati Prijedlog zakona jer sadrži rješenja već propisana drugim zakonima (npr. Zakonom o suzbijanju diskriminacije). Ipak, Prijedlog može
predstavljati podlogu za dalju raspravu iz koje se može dalje graditi
novi Zakon.
U ime Kluba zastupnika SDP-a
Josip Leko drži da je predloženo
zakonsko rješenje dobro dok ne dođe bolje, te da je potrebno ojačati
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prevenciju i spriječiti maltretiranja
na radu.
Miljenko Dorić u ime Kluba zastupnika HNS-a kazao je da Prijedlog zakona jasno definira sve oblike
zlostavljanja na radu, sve vrste zaposlenika i poslodavaca te velike i
male tvrtke i državnu upravu. Razrađene su mogućnosti koje radniku
stoje na raspolaganju, predviđena je
uloga radničkih vijeća i sindikata u
zaštiti prava radnika, kao i tajnost
podataka u cilju zaštite radnika.
Klub zastupnika HSS-a smatra
da ne bi trebalo težiti stalnoj ekspanziji donošenja novih zakona koji sublimiraju već postojeća rješenja, već
bi se trebalo pozabaviti provedbom
zakonskih rješenja koja postoje što
je i zadaća Parlamenta ako stvarno
želi zaštititi radnike od zlostavljanja
na poslu, iznijela je stavove Kluba
Marijana Petir.
U ime predlagatelja zastupnica
Gordana Sobol (SDP) konstatirala
je da je predloženi zakon afirmativne prirode zato što se prije svega
bavi prevencijom, edukacijom i in-
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formiranjem, a ne samo sankcioniranjem i propisivanjem kazni.
U nastavku je u ime predlagatelja
zastupnik Šime Lučin (SDP) utvrdio je da je Prijedlog zakona prvenstveno na strani radnika te da očekuje da Zakon ide dalje u proceduru.
Prezentiravši stavove Kluba zastupnika nacionalnih manjina Furio Radin (nezavisni zastupnik talijanske nacionalne manjine) upozorio je na problem mobbinga u poli-

tičkim strankama te zatražio da Prijedlog zakona ide u drugo čitanje.
Gordana Sobol (SDP) zaključno
je konstatirala da kada je u pitanju
pravo na dostojanstven rad i zaštita
prava radnika, najmanje je važno
tko je Zakon predložio, već je važno
da se takav Zakon što prije donese.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Ingrid Antičević-Marinović (SDP), Tatjana Šimac-Bonačić
(SDP), Brankica Crljenko (SDP),

Ljubica Lukačić (HDZ), Nenad
Stazić (SDP), Nadica Jelaš (SDP),
Boris Šprem (SDP), Davorko Vidović (SDP), Goran Heffer (SDP) i
Jerko Rošin (HDZ).
Zastupnici su 6. veljače 2009.
godine, većinom glasova, sa 76
glasova „za” i 44 „protiv”, prihvatili Zaključak da se ne prihvaća
Prijedlog zakona o sprječavanju
zlostavljanja na radu.
I.Č.

PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S
PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2009. GODINU – DODATAK A
NACIONALNOM PROGRAMU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRISTUPANJE EUROPSKOJ UNIJI
– 2009. GODINE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Zastupnici su na 8. sjednici, 11.
veljače 2009. godine, raspravljali
o Prijedlogu plana usklađivanja
zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2009. godinu – Dodatak A Nacionalnom programu Republike Hrvatske za pristupanje
Europskoj uniji – 2009. godine.

O PRIJEDLOGU
Prijedlog je dodatno pojasnio državni tajnik u Ministarstvu vanjskih
poslova i europskih integracija Davor Božinović. Osvrnuvši se na
2008. godinu, kada je Hrvatski sabor
donio 121 zakon kojim su rješenja
koja proizlaze iz pravne stečevine
EU prenesena u naše zakonodavstvo, državni tajnik je naglasio da su
do danas otvorena 22 poglavlja od
kojih je 7 privremeno zatvoreno te
su predana pregovaračka stajališta
za još 9 poglavlja. Ovogodišnji nacionalni program i Prijedlog plana
usklađivanja posljednja su faza u
procesu približavanja EU, a on predviđa donošenje 57 zakona, 251 podzakonskog akta te 165 provedbenih
mjera. Zaključio je da je Nacionalni
program za 2009. godinu značajan

korak ka ostvarenju strateškog cilja
– punopravnog članstva u EU.

RADNA TIJELA
Slijedeća radna tijela poduprla su
prihvaćanje predloženog Plana: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
europske integracije, Odbor za
informiranje, informatizaciju i
medije, Odbor za poljoprivredu,
ribarstvo i ruralni razvoj te Odbor
za pravosuđe.

RASPRAVA
Prvi u raspravi, u ime Kluba zastupnika HNS-a, govorio je zastupnik Miljenko Dorić. Rekao je da
će njegov Klub podržati Plan, ali
sumnja da će on biti realiziran. Naglasio je kako zastupnici prekasno
dobivaju prijedloge ‚europskih zakona’ te da često s njima nisu adekvatno upoznati. Podsjetio je da će,
kada Hrvatska pristupi EU, zastupnici aktivno sudjelovati u oblikovanju prijedloga zakona u roku od
osam tjedana.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
govorio je Mario Zubović. Predloženi dokumenti su završna faza u
BROJ
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približavanju Hrvatske Europskoj
uniji i iz njih je vidljivo koliki je
stupanj usklađenosti hrvatskih propisa s propisima EU. No, dodao je,
tek potpuna implementacija donesenih zakonskih i podzakonskih
akata označit će potpunu pravnu
usklađenost. Klub zastupnika
HDZ-a podržava usvajanje Plana
usklađivanja zakonodavstva za
2009. godinu.
Zastupnik Dragutin Lesar (nezavisni) rekao je da Hrvatski sabor
često mora raditi nekoliko izmjena i
dopuna pojedinih zakona jer nas
Europska komisija upozorava da nisu uzete u obzir sve potrebne direktive. Nadalje, velika brzina donošenja novih zakona u dosta slučajeva
ne dopušta kvalitetnu prilagodbu institucija za adekvatnu implementaciju usvojenih zakona. Zastupnik je
sugerirao da u pripremi zakonskih
prijedloga hrvatska Vlada i nadležna
ministarstva unesu pregovaračka
stajališta kako bi zastupnici bili pripremljeni za eventualno podnošenje
amandmana.
U pojedinačnoj raspravi govorila je
zastupnica Marija Lugarić (SDP).
Završni osvrt dao je državni tajnik
u Ministarstvu vanjskih poslova i
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europskih integracija Davor Božinović.
Zastupnici su, 13. veljače 2009.,
jednoglasno (sa 108 glasova „za”),

prihvatili Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike
Hrvatske s pravnom stečevinom
Europske unije za 2009. godinu –

Dodatak A Nacionalnom programu
Republike Hrvatske za pristupanje
Europskoj uniji – 2009. godine.
A.F.

PRIJEDLOG STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Održivi razvitak gospodarstva, socijalna
kohezija i zaštita okoliša
Rasprava o Prijedlogu strategije
održivog razvitka Republike Hrvatske vođena je na 8. sjednici
Hrvatskoga sabora 17. veljače.
Strategija postavlja osnovne ciljeve i mjere održivog razvitka gospodarstva, održivog socijalnog razvitka
i zaštite okoliša te identificira ključne
izazove u njihovu ostvarivanju.

O PRIJEDLOGU
U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja Nikola Ružinski, državni tajnik u Ministarstvu
zaštite okoliša, prostornog uređenja
i graditeljstva, istaknuo je da se Republika Hrvatska za održivi razvitak
opredijelila 1992. Godine, usvajanjem Deklaracije o zaštiti okoliša
Republike Hrvatske te potpisivanjem više međunarodnih dokumenata s tog područja. Naglasio je da su
osnovna načela i zakonska osnova
za donošenje Strategije ugrađeni u
Zakon o zaštiti okoliša, koji je stupio
na snagu 2007. godine. Strategija se
donosi za razdoblje od 10 godina.
Pojam održivog razvitka obuhvaća
sva područja ljudske djelatnosti, a
Prijedlogom strategije određeni su
osnovni ciljevi i mjere održivog razvitka gospodarstva, socijalnog razvitka i zaštite okoliša. Identificirani su
ključni izazovi njihova ostvarivanja.
Osam ključnih izazova održivog
razvitka Republike Hrvatske su: porast broja stanovnika, zaštita okoliša i

prirodnih dobara, održiva proizvodnja i potrošnja, ostvarivanje socijalne
i teritorijalne kohezije i pravde, postizanje energetske neovisnosti i učinkovito korištenje energije, jačanje
javnog zdravstva, ravnomjeran razvitak Republike Hrvatske te zaštita Jadranskog mora, priobalja i otoka.
Ružinski je napomenuo da su održane dvije javne rasprave na tu temu, a
Prijedlog strategije bio je dostupan i na
mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva – od 20. listopada do 18.
studenoga 2008. godine. Dio pristiglih
primjedbi prihvaćen je i ugrađen u
Prijedlog strategije, koja slijedi smjernice Strategije održivog razvitka Europske unije. Provedba Strategije odvijat će se temeljem akcijskih planova.
Dakle, Strategijom se dugoročno
usmjerava gospodarski i socijalni
razvitak te zaštita okoliša prema
održivom razvitku Republike Hrvatske. Ona objedinjuje različite razvojne politike nastojeći pronaći
prikladna rješenja za sve tri sastavnice održivog razvitka: gospodarsku,
socijalnu i okolišnu. Stoga su i tri
opća cilja pretpostavljena Strategijom – stabilan gospodarski razvitak,
pravedna raspodjela socijalnih mogućnosti i zaštita okoliša.

RADNA TIJELA
Odbor za zdravstvo i socijalnu
skrb, Odbor za poljoprivredu, riBROJ
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barstvo i ruralni razvoj, Odbor za
razvoj i obnovu te Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske nakon
provedene rasprave jednoglasno su
podržali i predlažu Hrvatskome saboru donošenje Strategije. Odbor
za turizam također jednoglasno podržava donošenje Strategije i zalaže
se da se protekom jedne godine Hrvatskom saboru podnese izvješće o
njezinoj provedbi. Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno
gospodarstvo, Odbor za zaštitu
okoliša, Odbor za lokalnu i područnu samoupravu, Odbor za
ravnopravnost spolova te Odbor
za prostorno uređenje i graditeljstvo, nakon provedene rasprave, većinom glasova predložili su Hrvatskome saboru donošenje Strategije.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi predstavnika
predlagatelja, državnog tajnika u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva Nikole Ružinskog, izvješće Odbora za zaštitu okoliša predstavila je njegova predsjednica Marijana Petir, a izvješće saborskog Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske njegov predsjednik Ivan
Bagarić. Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Gordana Sobol
izvijestila je o stavovima toga odbora,
a izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb podnio je njegov predsjednik Andrija Hebrang.
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Četiri godine zakašnjenja

Prepoznat smjer u kojem valja ići

Uslijedila je rasprava po klubovima zastupnika. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorila je Mirela
Holy. Klub će o predloženom dokumentu glasati suzdržano – iz nekoliko razloga. Ponajprije, smatraju da
rasprava o njemu kasni pune četiri
godine, jer sukladno obvezama koje
smo preuzeli na Konferenciji o održivom razvoju (Johannesburg,
2002.), Hrvatska se obvezala da Nacionalnu strategiju održivog razvoja
donese do 2005. godine.
Klub drži da predložena Strategija
ima niz nedostataka te da je „nalik
listi lijepih želja”. Jedan od najvećih
nedostataka je njena nedorečenost i
nekonkretnost. Također, Klub smatra
da bi Strategija trebala biti krovni
strateški dokument države i polazište
za izradu strateških dokumenata i
sektorskih strategija. Holy je napomenula da se u Prijedlogu strategije
ne vidi koje su temeljne održive gospodarske grane koje država planira
prioritetno poticati i putem njih oživotvoriti politiku održivog razvoja.
Vedran Rožić je govorio u ime
Kluba zastupnika HDZ-a. Napomenuo je da se održivi razvoj temelji
na uravnoteženom odnosu stabilnog
gospodarskog razvitka, socijalno
kvalitetnih odnosa i očuvanih vrijednosti prostora.
Klub podržava Prijedlog strategije, s uvjerenjem da će se i svi ostali
dokumenti, koji se nastavljaju na taj
glavni strateški dokument, čim prije
izraditi te primjenjivati u svakodnevnom životu.
Stavove Kluba zastupnika HSS-a
predočila je Marijana Petir. „Koncept održivog razvoja slika je društva u kojem vlada balans, ravnoteža,
harmonija, to je ideal kojem treba
težiti, te je svaka zemlja pozvana
dati svoj doprinos”, istaknula je.
Klub smatra da je Strategija održivog razvitka RH jedan od najvažnijih strateških dokumenata koje Sabor
donosi. Stoga će podržati njeno donošenje.

Po njezinim riječima održivi je
razvoj takav razvoj koji zadovoljava
potrebe sadašnjih, a istodobno ne
ugrožava potrebe budućih generacija. Strategija treba biti vizija Hrvatske kakvu želimo i kakva treba biti,
jer je to temeljni dokument iz kojeg
se trebaju izraditi ostale sektorske
strategije. Dodaje da je za provedbu
Strategije potrebna i politička volja.
Hrvatska napokon dobiva dokument
koji omogućuje prepoznati „smjer u
kojem valja ići, jer održivi razvoj
znači sveobuhvatnu promjenu dosadašnjeg načina proizvodnje, ali i
potrošnje, odnosa unutar društva te
odnosa prema okolišu i prirodi”.
U ime Kluba zastupnika IDS-a
govorio je Marin Brkarić. Utvrdio
je da je Strategija potrebna, iako
Klub smatra da je dokument previše
načelan. Brkarić je istaknuo potrebu
racionalnog gospodarenja prostorom, što je jedan od prioriteta Strategije. „Svjedoci smo neracionalnog
gospodarenja prostorom, nekontrolirane urbanizacije – posebno u priobalnom dijelu – bespravne gradnje,
apartmanizacije, betonizacije obale,
devastacije krajolika, kao i pomanjkanja svijesti o tradicijskim vrijednostima prirodne i graditeljske baštine”, rekao je Brkarić. Klub drži
da ponuđena Strategija treba biti
krovna, a da se druge sektorske strategije na nju oslanjaju. Klub će podržati donošenje Strategije, ali inzistiraju da za godinu dana Sabor dobije izvješće o njezinoj provedbi.
Zdenka Čuhnil (nezavisna; zastupnica češke i slovačke nacionalne manjine), u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina,
istaknula je da Europska unija ukazuje na nužnost promjena, posebice
sadašnjeg načina proizvodnje i potrošnje. Ključni izazovi ostvarenja
održivog razvoja dugoročno su
usmjereni na nekoliko ključnih područja koja su Strategijom dobro
definirana, napominje zastupnica.
Posebno je izdvojila cilj postizanja
BROJ
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održive proizvodnje i potrošnje
energije te energetske neovisnosti.
Na kraju je primijetila da su za implementaciju Strategije od presudnog značenja provedbeni planovi i
dobra koordinacija.

Strategija mora biti obvezujuća
U ime Kluba zastupnika SDSS-a
govorio je Ratko Gajica. Naglasio
je da dokument poput Strategije ne
smije biti izrađen samo radi zadovoljenja forme te neobvezujući. Izrazio
je bojazan da neki sadržaji iz Strategije nisu provedivi. Klub će ipak
podržati donošenje Strategije iz
uvjerenja da je taj dokument nužan.
Ipak, Gajica postavlja pitanje je li
Strategija krovni dokument ili je samo dio nekog budućeg cjelovitog
programa razvoja Republike Hrvatske. Smatra da je Strategija previše
općenit dokument, a premalo jasan
plan i okvir razvoja do održivosti.
U pojedinačnoj raspravi govorili
su: Gordana Sobol (SDP), Gordan
Maras (SDP), Željko Jovanović
(SDP), Gvozden Srećko Flego
(SDP), Daniel Mondekar (SDP),
Davor Bernardić (SDP), Dragica
Zgrebec (SDP), Luka Denona
(SDP), Nevenka Marinović (HDZ),
Ivica Pančić (SDP), Brankica Crljenko (SDP), Rajko Ostojić (SDP)
i Slavko Linić (SDP).
U završnom obraćanju, državni tajnik Nikola Ružinski kazao je da se
Vlada RH opredijelila za strategiju na
koju se nastavljaju akcijski planovi
pomoću kojih će se Strategija provesti
u djelo. Obrazložio je da Strategija nije
krovni dokument razvoja Hrvatske,
„ali je toliko krovni da uvjetuje da
ostale strategije moraju u sebi imati
osnovne tri komponente iz Strategije”.
Vlada RH je prije zaključenja rasprave podnijela amandmane koji
budući da su podneseni u skladu s
poslovničkim rokom postaju sastavni dio Konačnog prijedloga zakona i
o njima se ne glasuje.
Amandmane je podnijela i zastupnica Gordana Sobol (SDP), koje
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– po riječima Nikole Ružinskog
Vlada ne prihvaća.
Sobol je zatražila glasovanje, no
amandmani nisu dobili potreban broj
glasova.
Glasovanje o tekstu Prijedloga
strategije održivog razvitka Repu-

blike Hrvatske uslijedilo je 20. veljače 2009. Zastupnici su većinom
glasova (75 „za”, 30 „suzdržanih”
i 3 „protiv”) donijeli Strategiju.
Odbor za zaštitu okoliša predložio
je zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo zaštite okoliša, prostor-

nog uređenja i graditeljstva da u
izradu akcijskih planova uključi zainteresiranu javnost i nevladine organizacije. Prijedlog zaključka zastupnici su prihvatili jednoglasno
(119 glasova „za”).
S.Š.

PRIJEDLOG NACIONALNE STRATEGIJE RAZVOJNE SURADNJE REPUBLIKE HRVATSKE
ZA RAZDOBLJE OD 2009. DO 2014. GODINE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Definiranje sustavne politike razvojne
pomoći
Vlada Republike Hrvatske formulirala je Prijedlog Nacionalne
strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za petogodišnje
razdoblje, temeljem kojeg Republika Hrvatska, kao buduća članica EU, u sklopu međunarodne razvojne suradnje preuzima ulogu
zemlje davateljice pomoći. Cilj je
definirati sustavnu politiku razvojne pomoći, koja je sastavni
dio hrvatske vanjske politike.
Rasprava o Strategiji vođena je
na 8. sjednici Hrvatskog sabora
11. veljače 2009. godine.

O PRIJEDLOGU
Predstavnik predlagatelja, državni
tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Davor
Božinović izložio je Prijedlog strategije, na plenarnoj sjednici.
Božinović je naglasio da Hrvatska
kao buduća članica EU, a u sklopu
međunarodne razvojne suradnje,
preuzima ulogu zemlje davateljice
pomoći na međunarodnoj i regionalnoj razini. To čini u skladu sa svojim
razvojnim mogućnostima i na način
koji je usklađen s europskom pravnom stečevinom. Ujedno, to je obveza koja proizlazi iz Zakona o ra-

zvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu, koji je donesen u
prosincu 2008. godine.
Obrazložio je da politika međunarodne razvojne suradnje kao sastavni
dio hrvatske vanjske politike već
sada pridonosi, a još će više u budućnosti, stabilizaciji i razvoju zemalja jugoistočne Europe. Republika
Hrvatska u proteklom je desetljeću
pružala razvojnu pomoć najvećim
dijelom Bosni i Hercegovini, izvođenjem projekata resornih ministarstava, koji se odnose na obnovu,
zdravstveni sektor, kulturu i obrazovanje. Također, Hrvatska pridonosi
sigurnosti i razvoju na širem međunarodnom planu, prije svega svojim
angažmanom u mirovnim misijama,
a temeljem iznimnog humanitarnog
iskustva proisteklog iz Domovinskog rata, rekao je Božinović.
No, kako je Hrvatska tek nedavno
započela transformaciju iz zemlje
primateljice pomoći u zemlju davateljicu pomoći na međunarodnoj i
regionalnoj razini, potrebno je formulirati sustavnu politiku razvojne
pomoći u skladu s hrvatskim mogućnostima, istaknuo je Božinović.
Međunarodna razvojna pomoć
uključuje i pružanje humanitarne
pomoći. Pri tome će Vlada RH bliBROJ
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sko surađivati s partnerima poput
Hrvatskog Caritasa i Hrvatskog Crvenog križa.

Prioritetno područje – regija
Jugoistočne Europe
Božinović je iznio osnovne smjernice prema kojima će se Hrvatska
ravnati u biranju zemlje primateljice
pomoći. Tako će se pomoć usmjeravati na područja u kojima imamo
specifična znanja i iskustva. Zbog
ograničenih ljudskih i financijskih
resursa razvojna pomoć će se ograničiti na određeni broj tzv. prioritetnih zemalja. To su u prvom redu zemlje obuhvaćene regionalnom suradnjom za koje Hrvatska ima jak
politički i gospodarski interes. Osim
zemalja regije jugoistočne Europe,
razvojnom pomoći bit će obuhvaćene zemlje koje su u prioritetu razvojne politike Europske unije.
Državni tajnik predstavio je područja na kojima bi Hrvatska mogla
prenijeti svoja znanja i iskustva. To
su u prvom redu iskustva povezana s
političko-gospodarskom tranzicijom
i reformskim procesima vezanim uz
usklađivanje društva sa standardima
Europske unije te iskustva iz pristupnog procesa. Zatim, moguć je pri-

HRVATSKI SABOR

28
jenos iskustava koja su posljedica
specifičnih okolnosti rata i poraća,
kao što su: razminiranje, forenzika,
fizička i psihološka rehabilitacija,
pomoć za obrazovanje, stipendije za
studij ili boravak u Hrvatskoj, obučavanje stručnjaka i tehničkog osoblja putem seminara, itd.
Vlada RH predlaže usvajanje Strategije, kako bi se definirala načela i
smjernice hrvatske službene razvojne pomoći, njeni teritorijalni i tematski prioriteti te precizno utvrdili
institucionalni i financijski okviri.
Njenim se donošenjem ispunjavaju
obveze iz pristupnih pregovora s EU
navedene u Nacionalnom programu
za 2008. godinu i u Akcijskom planu
zatvaranja Poglavlja 30 – Vanjski
odnosi. Republika Hrvatska time
preuzima stabilizirajuću i razvojno
poticajnu ulogu prvenstveno u jugoistočnoj Europi, ali i u širem međunarodnom okruženju, zaključio je
Božinović.

RADNA TIJELA
U raspravi na Odboru za vanjsku
politiku iskazana je podrška sudjelovanju Hrvatske u međunarodnim
aktivnostima usmjerenima uklanjanju potencijalnih čimbenika nestabilnosti u svijetu, temeljem bilateralne i multilateralne suradnje. Odbor je jednoglasno podržao Prijedlog
strategije. Odbor za razvoj i obnovu predlaže da se u prioritete pruža-

nja pomoći uvrsti prijenos znanstvenih rezultata postignutih u Hrvatskoj.
Odbor jednoglasno predlaže Saboru
donošenje Nacionalne strategije.
Članovi Odbora za Hrvate izvan
Republike Hrvatske naglasili su
važnost formuliranja sustavne politike razvojne pomoći općenito, ali i
one usmjerene na ustanove i institucije Hrvata koji žive izvan Hrvatske. Odbor je jednoglasno predložio
Saboru donošenje predmetne Strategije.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi predstavnika
predlagatelja, državnog tajnika Davora Božinovića, u ime Odbora za
vanjsku politiku Izvješće je podnio
njegov predsjednik, Mario Zubović, a Izvješće Odbora za Hrvate
izvan Republike Hrvatske predstavio je predsjednik toga Odbora Ivan
Bagarić. Uslijedila je rasprava po
klubovima zastupnika.

Dragocjeno hrvatsko iskustvo u
približavanju EU i NATO-u
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
govorio je Mario Zubović. Smatra
da je razvojna suradnja Republike
Hrvatske važan instrument vanjske
politike i to neovisno o obvezama
koje imamo prema Europskoj uniji.
„Pohvalno je što Strategija prepoznaje regiju Jugoistočne Europe kao

prioritetno područje na koje će Republika Hrvatske usmjeravati razvojnu suradnju, iako pri tome ne
treba isključivati potrebu pomoći
drugim dijelovima svijeta u granicama naših mogućnosti”, izjavio je
Zubović.
Iskustvo Hrvatske u približavanju
NATO-u i Europskoj uniji drži dragocjenim za hrvatske susjede na jugoistoku Europe. Klub smatra da
Prijedlog treba podržati.
Miljenko Dorić u ime Kluba zastupnika HNS-a, potvrdio je da će
Klub podržati donošenje Strategije.
Ipak, smatra da u njoj nije dovoljno
naglašena mogućnost, ali i prednost
Hrvatske u provođenju politike prema zemljama na vanjskim granicama Europske unije. „Radi se o tzv.
European neighbourhood policy,
gdje je Europi itekako stalo da se na
tim područjima uspostave jasni gospodarski i prometni tokovi, politička
suradnja itd., a Hrvatska će biti relativno dugo na tim vanjskim granicama EU”, pojasnio je Dorić.
U pojedinačnoj raspravi govorili
su Stjepan Kundić (HDZ) i Ivan
Bagarić (HDZ).
Zastupnici su na 8. sjednici Hrvatskoga sabora, 13. veljače 2009.
većinom glasom (105 „za” i 1
„suzdržan”) donijeli Nacionalnu
strategiju razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od
2009. do 2014. godine.
S.Š.

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE NARODNE BANKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2008.
GODINE
Podnositelj:Hrvatska narodna banka

Mjere HNB-a ublažile utjecaj krize
Na 8. sjednici Sabor je, nakon poduže rasprave 29. siječnja, podržao
Izvješće središnje Banke o provedbi
monetarne politike u prvih šest
mjeseci prošle godine. Svi parla-

mentarni klubovi poduprli su restriktivnu politiku HNB-a, ocijenivši da je ta institucija, u uvjetima
gospodarske krize i recesije, napravila maksimalno što je mogla. ZaBROJ
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hvaljujući mjerama koje je poduzimala u promatranom razdoblju naš
financijski sustav pretrpio je manje
štete nego u drugim državama, naglašeno je u raspravi. U sadašnjim
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okolnostima od iznimne je važnosti
usklađeno vođenje fiskalne i monetarne politike, poručuju zastupnici.

O IZVJEŠĆU
Obrazlažući Izvješće, zamjenik
guvernera HNB-a, Boris Vujčić,
podsjetio je na činjenicu da je prvo
polugodište 2008. obilježilo slabljenje gospodarske aktivnosti, uz istodoban rast potrošačkih cijena (uvjetovan inozemnim, a u manjoj mjeri i
domaćim inflatornim pritiscima).
Godišnji rast bruto domaćeg proizvoda u tom je razdoblju iznosio 3,8
posto, što je zamjetno niže od rasta
cijele prethodne godine (5,6 posto).
Inflacija je u lipnju dostigla 7,6 posto
(krajem 2007. iznosila je 5,8 posto),
što je u velikoj mjeri posljedica poskupljenja sirove nafte i prehrambenih sirovina na svjetskom tržištu. U
takvim makroekonomskim uvjetima
Hrvatska narodna banka je provodila
nešto restriktivniju monetarnu politiku. To se prije svega ogledalo u manjem kreiranju likvidnosti, povećanju
cijene refinanciranja banaka kod
centralne banke te nastavku primjene
mjera ograničavanja rasta plasmana
banaka. HNB je u promatranom razdoblju poticao poslovne banke na
smanjivanje inozemnog duga i povećanje vlastitog kapitala. Propisivanjem visokih deviznih rezervi i održavanjem visoke razine obveznih
pričuva kod centralne Banke povećana je otpornost bankovnog sustava
na negativne šokove koje je donijela
svjetska financijska kriza.

VLADA RH
Vlada RH nije imala primjedbi na
sadržaj Izvješća.

RADNA TIJELA
Prije rasprave na plenarnoj sjednici ponuđeno Izvješće razmotrila su i
poduprla nadležna radna tijela – Odbor za financije i državni proračun te Odbor za razvoj i obnovu.

RASPRAVA
Ima prostora za sniženje
kamata
Dr.sc. Goran Marić je najavio da
će Klub zastupnika HDZ-a podržati Izvješće HNB-a, na temelju kojeg se može zaključiti da su regulatorne mjere koje je poduzimala centralna Banka pridonijele stabilnosti
bankarskog sustava u Republici Hrvatskoj (riječ je o mjerama na koje
smo upućivali u ranijim raspravama). U uvjetima svjetske gospodarske krize od iznimne je važnosti
usklađenost fiskalne i monetarne
politike, naglašava zastupnik. U tom
kontekstu spomenuo je i hvalevrijedan potez Vlade na čiju su inicijativu
povećani iznosi osiguranih depozita
u bankama. Na taj je način – kaže –
vraćeno već poljuljano povjerenje
građana u bankarski sustav.
Iz Izvješća je vidljivo da se smanjuje zaduživanje poslovnih banaka
u inozemstvu te da one posluju vrlo
dobro. To upućuje na zaključak da uz
domaću štednju (procjenjuje se na
oko 175 mlrd. kuna) imaju dostatan
kreditni potencijal i da postoji prostor
za sniženje kamatnih stopa. Činjenica
da je središnja banka u prvih šest
prošlogodišnjih mjeseci ostvarila
manjak prihoda nad rashodima toliko
ne zabrinjava, budući da privremena
izvješća za 2008. već pokazuju povoljnije rezultate, izvijestio je Marić.

I banke moraju preuzeti dio
odgovornosti
Klub zastupnika HNS-a će poduprijeti Izvješće, uz čestitke gospodinu Rohatinskom koji je lani proglašen najboljim europskim i svjetskim guvernerom središnje banke,
rekao je Zlatko Koračević. Po ocjeni haenesovaca HNB je u uvjetima
gospodarske krize i recesije odradio
svoju ulogu vrlo korektno. Naime,
zahvaljujući mjerama te institucije
naš financijski sustav nije pretrpio
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štete u onom opsegu kao u mnogim
drugim zemljama.
Nažalost, gospodarska i fiskalna
politika se vode loše i nepovezano, a i
Državni proračun je donesen bez ikakvih kriterija i realnog cilja. Država
pokušava riješiti nelikvidnost na domaćem bankarskom tržištu i u mirovinskim fondovima, umjesto da oslobodi prostor gospodarstvu. Istodobno
HNB i guverner Rohatinski najavljuju
da su spremni financirati intervencijama ovu rastrošnu, neodgovornu Vladu
(do milijardu eura). Ona je na vlasti
već šestu godinu a nije se pobrinula ni
za to da plinsku krizu dočekamo s
punim podzemnim skladištem, negodovao je zastupnik Koračević.
U nastavku je pobrojao antirecesijske mjere koje predlažu njegove
stranačke kolege. U prvom redu smatraju da je rast plaća i potrošnje moguć isključivo u okviru gospodarskog
i rasta produktivnosti. Mišljenja su
da treba zaustaviti sve nerazumne
troškove, poput gradnje Pelješkog
mosta, te masovno zapošljavanje
rodbine i prijatelja u javnim institucijama i tvrtkama. Država mora odmah
zaustaviti isplatu dividendi i poticati
reinvestiranje dobiti u proizvodnju. I
banke moraju preuzeti dio odgovornosti za trenutnu krizu, a ne i dalje
inzistirati na ekstra profitu na grbači
građana, kritičan je Kovačević.
HNB mora biti ključni mehanizam
za podršku proizvodnji i izvozu, s naglaskom na turizam (isti mehanizam
valja osmisliti i za program poticajne
stanogradnje). Hitnim donošenjem
Zakona o porezu na imovinu dio tereta valja prenijeti na bogate, a država
mora poštovati obvezu plaćanja dugova dobavljačima u roku do 90 dana.
Hrvatskoj hitno treba rebalans Proračuna, sustav potpora s kratkoročnim i
srednjoročnim efektima, itd.

Prolongirati kreditne obveze
prema inozemstvu
Sve pohvale HNB-u za rad u 2008.,
ali na kraju se poznaju junaci, naglašava Damir Kajin, predstavnik Kluba
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zastupnika IDS-a. Dodaje da je Hrvatska, je ne samo u recesiji, nego pred
financijskim slomom i da uloga centralne Banke nikada nije bila važnija
nego što će biti ove i iduće godine.
Za prilike u zemlji nije kriva samo
svjetska kriza, nego prije svega mi
sami (ne računajući rat), tvrdi zastupnik. Naime, u razdoblju od 2000.
do 2009. otjerali smo investitore
koji su bili spremni uložiti u hotele,
terminal i druge projekte 4 do 5 milijardi eura. Da su te investicije realizirane mogli smo otvoriti 50 tisuća
novih radnih mjesta, otprilike onoliko koliko ćemo ih ove godine izgubiti (nažalost, danas više nema zainteresiranih ulagača). Vlak nam je
pobjegao, i sad trebamo čekati novi,
a on se na hrvatskom peronu neće
zaustaviti prije 2011. ili 2012.
U 2009. dospijeva na naplatu
11,2 mlrd. eura vanjskog duga, podsjeća zastupnik (opstanak nam ovisi o tome hoćemo li uspjeti prolongirati te
obveze). Do ljeta ćemo izdržati uz pomoć kredita od milijardu eura koji će
država uzeti od bankarskog konzorcija,
ali nakon toga ćemo biti prisiljeni sami
pozvati MMF (tek onda će uslijediti
šok terapija da bi se spasila izvozna
ekonomija, doći će do pada kune i standarda, itd.). Stoga moramo mijenjati
način ponašanja. HNB više ne smije
pokrivati potrošačke apetite države deviznim rezervama, izjavljuje Kajin.
Ne može se živjeti samo od preraspodjele i tetošiti samo jednu gospodarsku granu. Teška su vremena pred nama i potrebna nam je svaka investicija
(i u industriji, i u energetici, i u turizmu, i u poljoprivredi, i u stanogradnji).
Ova vlast jedino može pokrenuti birokratizirani aparat koji je kočnica razvoja (nedopustivo je da se na građevinsku dozvolu čeka 6 mjeseci). Gospodarstvu treba izaći ususret prolongiranjem obveze plaćanja PDV-a barem
na 45 ili 60 dana, poručuje zastupnik.

Stimulirati investicije
Izvješće HNB-a je napisano korektno, ali moramo ga sagledati u kon-

tekstu fiskalne politike koja je bila
predizborna, populistička i rastrošna,
primijetio je Davor Bernardić, u
ime Kluba zastupnika SDP-a. U
takvim okolnostima centralna Banka
je napravila maksimalno što je mogla
(kad država vodi ekspanzivnu fiskalnu politiku Banka mora voditi restriktivnu monetarnu politiku).
Ono što se u prvom polugodištu
2008. događalo na tržištu kapitala ne
ulijeva povjerenje, a zabrinjava i pad
realnih plaća te činjenica da građani
troše 4 mlrd. eura na dug.
Zadatak je države da pronađe način
kako upravljati tim dugom. Udio
vanjskoga duga u ukupnom dugu Hrvatske je nešto smanjen, ali je zato
povećan udio unutarnjeg duga. Država bi morala naći alternativne metode
financiranja i kapital ustupiti domaćim tvrtkama za razvoj, a ne isisati
ukupnu novčanu masu, stav je Kluba.
Zastupnici SDP-a su uputili u saborsku proceduru paket zakona radi stimuliranja investicija u 2009. Da smo
na vrijeme investirali u energetski
sektor, gospodarstvo ne bi bilo na gubitku zbog plinske krize. Rate kredita
za građane i poduzetnike ne smiju rasti
i stoga svim sredstvima treba obraniti
tečaj kune, napominje Bernardić.
Na kraju je najavio da će SDP tražiti da središnja Banka u roku od 60
dana dostavi Saboru Izvješće za cijelu 2008., a u roku od 30 dana Program
mjera monetarne politike za 2009.

Ulagati u poduzetništvo i obrt
Gotovo svi se slažemo s tim da je
centralna Banka imala presudnu
ulogu u zaštiti stabilnog tečaja, konstatirao je Josip Friščić, u ime Kluba zastupnika HSS-a. Zahvaljujući
mjerama koje je provodila smanjena
je potražnja za kreditima u sektoru
građanstva, ali u drugom polugodištu prošle godine povećane su kamate (u cijenu kredita ugrađuju se i
troškovi obrade zahtjeva i dr.)
Uloga je Parlamenta da šalje realne, ali optimistične poruke građanima, napominje Friščić. Da se nismo
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opredijelili za zaštitu štednih uloga i
povećali iznose osiguranih depozita,
građani bi već podigli svoje ušteđevine i došlo bi do raspada financijskog sektora. Srećom, to se nije dogodilo. Naprotiv, smanjena je potrošnja a povećana štednja. To svjedoči o
činjenici da smo ozbiljno shvatili
okolnosti u kojima se nalazimo i ono
što nas čeka, rekao je Friščić.
Zasigurno nema izlaza iz gospodarske krize gašenjem djelatnosti, već
stvaranjem uvjeta za novi razvoj, odnosno novim ulaganjima, tvrdi zastupnik.
U prvom redu treba ulagati u obrt, te
malo i srednje poduzetništvo (u tom
sektoru se odvijaju određene aktivnosti). Vlada priprema i mjere za poboljšanje uvjeta privređivanja u pojedinim
sektorima, naročito onima s malim obrtajem kapitala (npr. u poljoprivredi).
Kako reče, već u narednom izvješću
HNB-a očekuje i prijedloge mjera za
otklanjanje posljedica krize (bez ulaganja i rada nema izlaza iz teškoća).
Na kraju je izjavio da će zastupnici
HSS-a podržati Izvješće, a rad Centralne banke ocjenjuju veoma pozitivnim.
U pojedinačnoj raspravi, ne računajući brojne replike i ispravke krivih navoda, sudjelovali su: Gordan
Maras (SDP), Nadica Jelaš (SDP),
Nevenka Majdenić (HDZ) i Krešo
Filipović (HDZ).
U nastavku sjednice, 6. veljače,
glasovalo se o predloženom Izvješću (prihvaćeno je jednoglasno, sa
118 glasova „za”).
Na inicijativu Kluba zastupnika
SDP-a Sabor je zadužio Hrvatsku
narodnu banku da u roku od 60 dana
dostavi izvješće o provedbi monetarne politike za cijelu 2008.godinu.
Uvaživši obrazloženje guvernera
Rohatinskog, koji se pismeno očitovao
o njihovim prijedlozima, esdepeovci su
odustali od zahtjeva da HNB predoči i
Program mjera monetarne politike za
2009. Naime, u postupku usklađivanja
s europskim zakonodavstvom Europska centralna banka je „izričito zabranila ex ante konzultacije o donošenju i
sadržaju odluka centralne banke.”
M.Ko.
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PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE
ČINJENICA U VEZI S NABAVOM 39 VOJNIH KAMIONA OD STRANE MORH-a U PROSINCU
2004. GODINE
Predlagatelj: 38 zastupnika, članovi Kluba zastupnika SDP-a
Zastupnici su o Prijedlogu odluke raspravljali na 8. sjednici, 12.
veljače 2009.
Odlukom o osnivanju Istražnog
povjerenstva žele se utvrditi sve
činjenice vezane uz nabavku 39
vojnih kamiona za MORH; o zakonitosti nabave, zaštiti javnog
interesa, cijeni i eventualnom prikrivanju činjenica vezanih uz nabavu.

O PRIJEDLOGU
U ime predlagatelja Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva dodatno je obrazložio zastupnik Nenad Stazić (SDP). Zastupnik je
iznio osnovne činjenice vezane uz
natječaj iz 2004. godine, kojim je za
potrebe MORH-a nabavljeno 76
neborbenih vozila za što je u Proračunu osigurano oko 36 milijuna kuna. Ministarstvo je raspisalo pozivni
natječaj, na koji se javilo 23 ponuđača. Međutim, sve su ponude premašivale Proračunom predviđena
sredstva (najpovoljnija ponuda
iznosila je oko 39 milijuna kuna) te
je natječaj poništen, a povjerenstvo
koje je nadziralo provedbu natječaja
raspušteno. Zastupnik Stazić je istaknuo da tu nastaju problemi budući
da je formirano novo povjerenstvo,
na čelu s tadašnjim pomoćnikom
ministra obrane, g. Bačićem, koje
izravnom pogodbom kupuje 39 kamiona za 34 milijuna kuna. „Jednostavnom matematikom dolazimo do
cijene, po kamionu gotovo dvostruko većem, koja je značajno nepovoljnija od najbolje ponude iz pozivnog natječaja, a koja je bila odbijena” rekao je Stazić. Pa ipak, pomoćnik ministra obrane je tvrdio da
se radi o „dobrom ugovoru” jer sadrži i offset program. Na nastali
problem upozoravao je i Predsjed-

nik Republike i vrhovni zapovjednik
Oružanih snaga pa je u MORH-u
proveden inspekcijski nadzor. Inspektor, general Jozo Miličević, po
obavljenoj inspekciji, sastavio je
izvješće, predao ga ministru i bio
smijenjen, nastavio je Stazić. Od siječnja 2005. do danas, MUP i
USKOK provodili su „izvidne radnje” pa Klub zastupnika SDP-a drži
da je to vrijeme bilo dostatno da se
stvori nekakav zaključak. Budući da
do dana današnjeg to nije učinjeno
Klub zastupnika SDP-a smatra da je
krajnje vrijeme da se formira istražno povjerenstvo koje će ispitati cijeli slučaj, od odluke da se objavi pozivni, a ne javni natječaj, odluke da
se poništi pozivni natječaj, odluke
da se formira novo povjerenstvo za
nabavku opreme, da se provjeri postojanje navodnog offset programa,
da se utvrde razlozi za nabavu manjeg broja kamiona od potrebnog –
pa sve do utvrđivanja činjenica iz
inspekcijskog nalaza generala Miličevića, koji je potom dobio otkaz.
Cilj formiranja povjerenstva, završio je svoje izlaganje Stazić, bio bi
utvrđivanje svih relevantnih činjenica i istine.

RADNA TIJELA
O SDP-ovom Prijedlogu raspravljao je saborski Odbor za obranu te
podržao donošenje Odluke o osnivanju istražnog povjerenstva.

RASPRAVA
Raspravu je, u ime Kluba zastupnika HNS-a, otvorio Miljenko
Dorić. Utvrdio je da je Klub zastupnika SDP-a vrlo dobro odradio
posao, jasno određujući ciljeve koje
se želi postići, odnosno razloge za
formiranje Povjerenstva. Stoga će
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Klub zastupnika HNS-a podržati
izglasavanje Odluke.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
zastupnicima se potom obratio Emil
Tomljanović, rekavši da se taj Klub
ne protivi formiranju Povjerenstva
jer je u javnom interesu da se utvrde
sve činjenice i rasvijetli istina.
Ujedno je upozorio da postupak
utvrđivanja istine mora biti lišen
bilo kakvih pritisaka ili unaprijed
iskonstruiranih sudova te podsjetio
zastupnike da istražno povjerenstvo
nije ni policija ni sud i da treba voditi računa o dosljednoj provedbi
trodiobe vlasti.
Vladimir Šišljagić je, u ime Kluba zastupnika HDSSB-a iznio da
brojke govore same za sebe i da se
očigledno radi o sumnjivim poslovima, a ono što ga najviše brine jest
činjenica da institucije koje su zadužene da kontroliraju zakonitost rada
državnih i javnih institucija, poput
USKOK-a ili Državnog odvjetništva, zapravo ne rade svoj posao.
Izrazivši bojazan da se formiranjem
Povjerenstva neće ništa bitno postići. Šišljagić je ipak istaknuo da će
Klub zastupnika HDSSB-a podržati
izglasavanje Odluke.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su Dragutin Lesar (nezavisni)
i Željko Jovanović (SDP).
U ime predlagatelja zastupnicima
se završnom riječju obratio Nenad
Stazić, zahvalivši svima na konstruktivnoj raspravi. Izrazio je nadu
da će dogovorom među klubovima
biti formirano kvalitetno povjerenstvo, na čijem čelu bi trebala biti
osoba iz oporbenih redova.
Zastupnici su o Prijedlogu odluke o osnivanju povjerenstva glasovali 13. veljače 2009. te je prihvatili većinom glasova (109 „za” i 2
„protiv”).
V.G.
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PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU „NACIONALNOG DANA INVALIDA RADA”
Predlagatelj: Odbor za rad i socijalno partnerstvo

Senzibilizirati javnost na probleme
invalida rada
O predloženoj odluci, kojom
Odbor za rad i socijalno partnerstvo predlaže da se 21. ožujka
proglasi Danom invalida rada,
Hrvatski je sabor raspravljao na
sjednici 12. veljače 2009.

donijelo bi se stvaranju pozitivne klime za sprječavanje ozljeda na radu i
profesionalnih bolesti, edukaciji i
senzibilizaciji društva na probleme i
potrebe osoba s invaliditetom.

RASPRAVA
O PRIJEDLOGU ODLUKE
Odboru je takvu inicijativu uputio
Hrvatski savez udruga invalida rada,
rekao je Boris Kunst, predstavnik
predlagatelja. Inicijativu je podržalo
Ministarstvo obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti. U
nastavku je objasnio zašto se predlagatelj odlučio baš za 21. ožujak kao
dan obilježavanja “Nacionalnog dana invalida rada”. Sve do 1992. godine 21. ožujak obilježavao se kao
Međunarodni dan osoba s invaliditetom, u spomen na rudarsku nesreću
koja se dogodila 1956. u Belgiji,
kada su stradale 262 osobe. Nakon
toga rezolucijom broj 47/3 Opća
skupština UN-a proglasila je 3. prosinca Međunarodnim danom osoba s
invaliditetom.
Prema zadnjim podacima iz 2008.
godine u Hrvatskoj je 243.011 invalida rada ili oko 50% u ukupnom broju
osoba s invaliditetom. Budući da invalidi rada čine veliki udio u ukupnoj
populaciji osoba s invaliditetom u
Hrvatskoj, obilježavanjem Nacionalnog dana pridonosi se senzibiliziranosti cjelokupne javnosti na probleme
s kojima se susreću invalidi rada.
Donošenjem predložene odluke pri-

Zastrašujuća brojka
Zastupnica Ljubica Lukačić prenijela je stavove Kluba zastupnika
HDZ-a. Rekla je da će Klub podržati donošenje predložene odluke i tako dati svoj doprinos kvaliteti življenja osoba s invaliditetom, napose
senzibiliziranju cjelokupne javnosti
na probleme s kojima se susreće ta
populacija invalida u Hrvatskoj.
U ime Kluba zastupnika SDP-a
Vesna Škulić podsjetila je na činjenicu da 11% populacije u Hrvatskoj
čine osobe s invaliditetom. Nacionalni dan invalida rada ne bi se trebao svesti samo na upozoravanje na
probleme invalida rada nego na dan
kada se sumira sve što je tijekom
godine učinjeno za tu populaciju invalida, upozorava Škulić. Uz ova
upozorenja ustvrdila je da će Klub
podržati Prijedlog odluke. Potrebno
je poduzeti sve da se spriječi povećanje broja invalida rada i osigura
podizanje kvalitete života postojećih
invalida rada na razinu dostojnu
svakog čovjeka.
Stavove Kluba zastupnika HNS-a
obrazložio je dr.sc. Miljenko Dorić.
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Brojka od 243.011 invalida rada u
Hrvatskoj zastrašujuća je i stoga nije
dovoljno samo proglasiti Nacionalni
dan invalida rada senzibilizirajući
javnost na probleme s kojima se susreće ta populacija. Potrebno je donijeti nacionalnu strategiju ili akcijski
plan za bolju zaštitu radnika na radu.
Volio bi, kaže, dobiti izvješće inspekcijskog pregleda i analizu stvarnog stanja na terenu iz kojih bi se
vidjelo zašto imamo tako puno invalida rada. Valja vidjeti koje tvrtke ne
provode zaštitu radnika na radu, a
tko ne educira svoje djelatnike o zaštiti na radu. Većina članova Kluba
podržat će Prijedlog odluke. Bit će,
međutim, i onih koji će se suzdržati
kod glasovanja smatrajući kako ne
treba raditi na predloženi način već
pokušati konkretno smanjiti broj invalida rada utjecajem na poslodavce
i uopće na one koji mogu i trebaju
smanjiti broj invalida rada.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su Stjepan Kundić (HDZ), mr.
sc. Tatjana Šimac-Bonačić (SDP) i
Marija Lugarić (SDP).
U završnom osvrtu Boris Kunst se
složio da ne treba samo na proglašeni
„Nacionalni dan invalida rada” govoriti o problemima invalida rada već
inače, a sve bi trebali činiti na sprječavanju povećanja broja invalida rada.
Zastupnici su 13. veljače 2009. sa
106 glasova „za” i 2 „suzdržana”
donijeli Odluku o proglašenju
„Nacionalnog dana invalida rada”.
J.Š.
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Protokolarne aktivnosti
Predsjednika Hrvatskoga sabora
Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio predsjednika Vijeća ministara Republike
Albanije Salija Berishu

Zahvalio je na spremnosti Hrvatske da Albaniji prenese
svoja iskustva i know-how, te je pozdravio interes hrvatskog gospodarstva za ulaganja u Albaniji.

(Zagreb, 10. veljače 2009.) Dvojica dužnosnika razgovarali su o ukupnim bilateralnim odnosima koji su ocijenjeni kao prijateljski, te su posljednjih godina u stalnom
usponu. Hrvatska i Albanija dijele zajedničke ciljeve
usmjerene prema euroatlantskim integracijama, očuvanju
mira i stabilnosti u regiji.
Predsjednik Sabora Luka Bebić je u vezi s time posebno
istaknuo dobru parlamentarnu suradnju, koja je dala posebno dobre rezultate u pogledu ratifikacije Protokola o
pristupanju Hrvatske i Albanije NATO-u. Izrazio je zadovoljstvo time što bi Hrvatska i Albanija, na sljedećem sastanku NATO-a na vrhu, trebale postati punopravne članice Sjevernoatlantskog saveza, izrazivši ujedno i žaljenje
da im se u tome neće moći pridružiti Makedonija.
Predsjednik albanskog Vijeća ministara Sali Berisha je
rekao kako je Hrvatska prijateljska zemlja koja je Albaniji uvijek pružala podršku. Istaknuo je kako je članstvo
Hrvatske u Europskoj uniji važna poruka za cijelu regiju,
te je izrazio svoje zadovoljstvo ovim posjetom Hrvatskoj,
ne samo u političkom smislu, nego i u pogledu gospodarske suradnje jer su dogovoreni brojni projekti na području energetike, prometnog povezivanja i građevinarstva.

Predsjednik Hrvatskoga sabora primio
predsjednika Skupštine Autonomne Pokrajine
Vojvodine Šandora Egerešija

Predsjednik Hrvatskoga sabora Bebić s predsjednikom Vijeća ministara Republike Albanije Berishom

Predsjednik Hrvatskoga sabora primio predsjednika Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine Šandora Egerešija

(Zagreb, 12. veljače 2009.) Predsjednik Hrvatskoga
sabora Luka Bebić primio je predsjednika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine Šandora Egerešija s izaslanstvom u kojemu su bili i potpredsjednici Branimir
Mitrović i Siniša Lazić.
Predsjednik Hrvatskoga sabora Bebić ocijenio je kako
su takvi razgovori dobar put u razvoju ukupnih bilateralnih odnosa, te je podržao da se nastave voditi i u budućnosti. Ponudio je mogućnost suradnje Hrvatskog sabora i u okviru priprema za europske integracije. Posebno je pozdravio prekograničnu i regionalnu suradnju
koju Hrvatska, odnosno neke od njenih županija, imaju
sa Srbijom, odnosno Vojvodinom, naglasivši kako je
upravo taj oblik suradnje visoko na vrijednosnoj ljestvici
Europske unije. U vezi s time, Hrvatska pomno prati
usvajanje Statuta AP Vojvodine, rekao je predsjednik
Sabora Bebić.

BROJ
502

IHS

25. II. 2009.

HRVATSKI SABOR

34
Pozdravio je i najavu donošenja Zakona o nacionalnim
vijećima nacionalnih manjina, te je kazao kako je Hrvatska zainteresirana za intenziviranje rada Međuvladinog
mješovitog odbora za provedbu Sporazuma o zaštiti manjina. U vezi s time izrazio je nezadovoljstvo Hrvatske
zbog podjele hrvatske manjine na Hrvate, Šokce i Bunjevce, kao i nezadovoljstvo aktualnim smanjivanjem hrvatskog etničkog korpusa u Srbiji, na način da se Bunjevcima u Vojvodini daje status nacionalne manjine. Predsjednik Sabora Bebić je naglasio kako manjine mogu biti
samo snaga, kao i to da „ne može biti u ničijem interesu
smanjivanje bilo čijeg etničkog korpusa, a pogotovo ne
može biti u dugoročnom interesu umanjivanje prava nacionalnih manjina”, naročito ako se imaju u vidu integracije
u EU. Ukazao je i na problem prava Hrvata u Vojvodini
na informiranje na vlastitom jeziku u pokrajinskim elektronskim medijima, izrazivši očekivanje da će se i to pitanje uskoro riješiti, kao i da će se intenzivirati razgovori o
povratu nelegalno odnesenog kulturnog blaga.
Predsjednik Skupštine AP Vojvodine Šandor Egereši
suglasio se da su „nacionalne zajednice snažna spona
naših bilateralnih odnosa”. U vezi s time izvijestio je
predsjednika Bebića o sporazumu, temeljem kojeg su
Narodna skupština Republike Srbije, te, u okviru aneksa
tom sporazumu, i Skupština AP Vojvodine uspostavile
tijesnu suradnju s mađarskom Nacionalnom skupštinom.
Predsjednik Egereši smatra da bi takvi sporazumi mogli
biti dobar temelj za međuparlamentarnu suradnju država
na području jugoistočne i srednje Europe. Posebno je
istaknuo interes vojvođanske skupštine za suradnju s
Hrvatskim saborom na području europskih integracija,
međunarodnih odnosa, ljudskih prava i prava manjina,
ravnopravnosti spolova te poljoprivrede i šumarstva.
Pohvalio je suradnju koju Vojvodina ima sa susjednim
županijama u Hrvatskoj i Mađarskoj naglasivši kako postoje planovi za zajednički nastup prema fondovima
EU-a. Predsjednika Sabora izvijestio je i o nedavnom
otvaranju Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, kojeg
smatra značajnim za očuvanje identiteta Hrvata u Vojvodini. Izrazio je spremnost da se i osobno angažira kako bi
se u što skorije vrijeme riješio problem informiranja Hrvata u Vojvodini na njihovom vlastitom jeziku u elektronskim medijima. Izrazio je uvjerenje da će ovaj posjet
sigurno pridonijeti jačanju odnosa među nacionalnim
zajednicama u Vojvodini, te je pozvao predsjednika Sabora da dođe u Novi Sad na potpisivanje sporazuma o
međuparlamentarnoj suradnji.

Predsjednik Sabora Bebić primio ministra
vanjskih poslova BiH Svena Alkalaja
(Zagreb, 16. veljače 2009.) Dvojica su dužnosnika razgovarala o ukupnim bilateralnim odnosima koje su ocijenili prijateljskima, dinamičnima i dobrosusjedskima.

Predsjednik Sabora Bebić i ministar vanjskih poslova BiH Sven
Alkalaj

Predsjednik Sabora Luka Bebić posebno je izrazio zadovoljstvo parlamentarnom suradnjom, istaknuvši kako
upravo parlamentarci potiču rješavanje mnogih pitanja.
Podržao je želju Bosne i Hercegovine da uđe u Europsku
uniju i NATO te je ponudio pomoć Hrvatske u tom pogledu, prije svega u vidu prenošenja znanja i iskustava.
Predsjednik Sabora izrazio je i nadu da će se otvorena
pitanja između dviju država rješavati brže u okviru Međuresorne radne skupine. Bosanskohercegovačkog je ministra izvijestio o tijeku radova na koridoru Vc u Hrvatskoj,
koji smatra izuzetno važnim za daljnji gospodarski razvoj
i Hrvatske i BiH, a posebnu bi korist od tog prometnog
pravca imala luka Ploče, čije rješenje mora polaziti od
strateških interesa obiju država. Rekao je kako Hrvatska
nije u potpunosti zadovoljna povratkom Hrvata u neka
područja BiH ukazavši na potrebu jačeg angažmana, kako
bi se i taj problem uspješno riješio. U vezi s nužnim
ustavnim promjenama u BiH, predsjednik Sabora je rekao
kako Hrvatska s velikim interesom prati taj proces te je
podržao svaki sporazum koji će biti prihvatljiv i jamčiti
jednaka prava za sva tri konstitutivna naroda.
Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj je predsjednika Sabora informirao o situaciji u vezi s ratifikacijom Ugovora o dvojnom državljanstvu te je podržao povratak izbjeglica u BiH naglasivši kako treba stvoriti
uvjete za „održivi povratak”. Ministar Alkalaj je rekao da
BiH podržava što brži ulazak Hrvatske u Europsku uniju
i NATO jer time puno dobiva i Bosna i Hercegovina,
kojoj je u interesu da u okviru tih integracija ima prijateljsku zemlju koja će se zauzimati i za BiH. Kao primarni vanjskopolitički cilj istaknuo je liberalizaciju viznog
režima za državljane BiH, prije svega ukidanje viza za
države EU. Predsjedniku Sabora je zahvalio na iskazanoj
spremnosti Hrvatske da Bosni i Hercegovini pruža potporu na putu prema članstvu u EU-u, NATO-u te u okviru
Ujedinjenih naroda.
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SUSRETI S VELEPOSLANICIMA
Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio u nastupne posjete veleposlanicu Alžira
Aiouaze i veleposlanika Slovačke Supeka
(Zagreb, 19. veljače 2009.) Predsjednik Hrvatskoga
sabora Luka Bebić primio je u nastupne posjete veleposlanicu Alžirske Narodne Demokratske Republike Faride
Aiouaze i veleposlanika Slovačke Republike Romana
Supeka.
U razgovoru s veleposlanicom Aiouaze predsjednik
Hrvatskoga sabora Luka Bebić izrazio je dobrodošlicu
prvoj rezidentnoj veleposlanici Alžira u Hrvatskoj. Odnose Hrvatske i Alžira ocijenio je dobrima i prijateljskima, te je istaknuo kako ima još dosta prostora za proširenje suradnje na svim područjima s Alžirom, koji je zemlja
velikih potencijala i perspektivne budućnosti. U vezi s
time, najviše je bilo riječi o mogućnostima suradnje u
izgradnji prometne infrastrukture i energetici, u prvom
redu opskrbi plinom. Alžir je najveći izvoznik plina u
Africi i zadovoljava 20 posto europskog uvoza tog energenta. Hrvatska je zainteresirana za suradnju s Alžirom u
opskrbi plinom ne samo za vlastite potrebe, nego i za
potrebe drugih europskih zemlja, istaknuo je predsjednik
Sabora, zahvalivši Alžiru na brzom i pozitivnom odgovoru koji je Hrvatskoj isporučio plin u jeku siječanjske
krize opskrbe plinom. Veleposlanica Aiouaze je potvrdila
da s alžirske strane postoji snažan interes za dugoročnu
suradnju na tom području. Ustvrdila je i kako postoje
dobri temelji za suradnju u političkim pitanjima, te je
izrazila očekivanje da će i parlamentarna suradnja uskoro
biti konkretizirana.
Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić i veleposlanik Slovačke Republike Roman Supek su se suglasili
da se bilateralni odnosi izvrsno razvijaju, a potvrda tome
je predstojeći posjet predsjednika slovačkog parlamenta
Pavola Paška u rujnu ove godine. Predsjednik Sabora

izrazio je zadovoljstvo položajem hrvatske manjine u
Slovačkoj, te je istaknuo kako su se pripadnici slovačke
manjine u Hrvatskoj tijekom Domovinskog rata nesebično uključili u obranu zemlje. Slovački je veleposlanik
ustvrdio kako bi način, na koji Hrvatska i Slovačka uređuju pitanja manjina u svojim državama, mogao biti primjer i drugim državama. U razgovoru je izražen obostrani interes za daljnji razvoj suradnje na području infrastrukture, turizma te posebice energetike. Predsjednik
Sabora zahvalio je Slovačkoj na podršci koju je uvijek
pružala Hrvatskoj na putu prema EU i NATO-u, potvrdivši da Hrvatska nastavlja s prilagodbom zakonodavstva
i provođenjem reformi bez obzira na slovensku blokadu.
Istaknuo je kako Hrvatska želi ohrabriti susjedne zemlje
na istom putu, te im je spremna pomagati, iako s nekima
od njih još uvijek nije u cijelosti riješila sva granična pitanja. Rekao je i kako se očekuje da će ustavne promjene,
koje Hrvatska mora provesti zbog članstva u Europskoj
uniji, biti gotove do ljeta ove godine.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić primio u nastupni posjet veleposlanicu Alžira Aiouaze
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Protokolarne aktivnosti
saborskih dužnosnika
Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Friščić
primio izaslanstvo Odbora za ribarstvo
Europskog parlamenta i voditelja izaslanstva
Ilesa Braghetta
(Zagreb, 24. veljače 2009.) Friščić je rekao kako za
Hrvatsku kao mediteransku i pomorsku zemlju pitanje
organizacije ribarstva ima nekoliko aspekata. Ponajprije,
radi se o gospodarskoj grani, ali i dijelu tradicije života
ljudi uz Jadransku obalu i otoke, pa tako ribarstvo ima i
svoju tradicijsku, kulturološku i socijalnu dimenziju. Sve
te posebnosti Hrvatska je unijela u svoja pregovaračka
stajališta i za njih očekuje razumijevanje. Naglasio je da
je hrvatski interes sačuvati i zaštititi Jadran, taj najveći
prirodni resurs za generacije koje dolaze. Podsjetio je da
je Hrvatski sabor donio odluku o odgodi primjene
ZERP-a za zemlje članice Europske unije. Hrvatska je
predala pregovaračko stajalište za poglavlje Ribarstvo,
no to poglavlje još nije otvoreno. Friščić je iznio hrvatsku
spremnost za pregovore i prilagodbe, te smatra da prego-

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Friščić primio izaslanstvo Odbora za ribarstvo Europskog parlamenta

vori za poglavlje Ribarstvo mogu početi, jer za njihovo
otvaranje više nema prepreka.
Iles Braghetto rekao je da je područje ribarstva samo
po sebi osjetljivo i da određeni problemi u tom području
uvijek postoje. Što se tiče procesa pregovora, zadatak
Hrvatskoga sabora je usklađivanje propisa u tom području s pravnom stečevinom EU. Pravodobno informiranje
građana o svemu onome što ih očekuje kada Hrvatska
postane članicom EU Braghetto također smatra nužnim.
U ovom području to su ribari i oni imaju puno pravo dobiti jasnu sliku o svom položaju kada Hrvatska uđe u
Uniju. Odbor razumije potrebu očuvanja lokalne tradicije, kao i brige za socijalne aspekte, ali smatra da je prilagodba europskim standardima potrebna i da će ona dugoročno donijeti prednosti hrvatskim građanima, o čemu
oni trebaju biti informirani. Ocjenjuju pohvalnim što se
velika važnost pridaje zaštiti okoliša i prirodnih resursa.
„Imamo velik interes za napredak vaših pregovora i uvjereni smo da je taj napredak moguć. Zagovornici smo hrvatskog pristupa Europskoj uniji i što skorijeg završetka
pregovora, i u tom smislu ćemo vam dati podršku”, rekao
je Braghetto.
Josip Friščić je rekao da proces pristupanja EU i vođenja pregovora ima svoju dinamiku s kojom moraju biti
upoznati građani. U tom smislu u Saboru djeluje parlamentarno tijelo čiji je zadatak praćenje tijeka pregovora,
Nacionalni odbor, a u njemu su uz predstavnike svih parlamentarnih stranaka i predstavnici gospodarstva i sindikata. Zaključio je da bez obzira na zastoj u pregovorima
Hrvatska nije zastala ni s provođenjem reformi, a ni s
usklađivanjem zakonodavstva kako bi se što prije približila europskim standardima, na normativnom planu, ali i
punom implementacijom zakonodavstva u stvarnom životu. Što se tiče odnosa sa Slovenijom, Friščić je rekao
da pitanje graničnog spora Hrvatska smatra bilateralnim
pitanjem i zalaže se da se ono riješi pravnim putem na
Međunarodnom sudu u Haagu, što je jednoglasna odluka
Hrvatskoga sabora.
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DUŽNOSNICI HRVATSKOGA SABORA
Mario Zubović primio dužnosnika iz
Ministarstva vanjskih poslova Izraela Avivia
(Zagreb, 12. veljače 2009.) Predsjednik Odbora za
vanjsku politiku Hrvatskoga sabora Mario Zubović primio je u radni posjet zamjenika glavnog direktora Uprave
za Srednju Europu i Euroaziju Ministarstva vanjskih poslova Izraela Pinhasa Avivia. Obostrano je ocijenjeno, i
zbog toga izraženo zadovoljstvo, da su bilateralni odnosi
Republike Hrvatske i Države Izrael izrazito dobri. Suradnja je posebno izražena na području znanosti i obrazovanja, brojni su zajednički projekti, a interes je obostrani.
Država Izrael snažno podržava ulazak Hrvatske u Europsku uniju i to što je moguće ranije, rekao je Pinhas Avivi.
Najavio je pojačan dolazak izraelskih turista u Hrvatsku
ove godine te istaknuo turizam kao još jedno važno područje međusobne suradnje.
Mario Zubović istaknuo je hrvatske vanjskopolitičke
prioritete, ulazak u punopravno članstvo EU i NATO-a, te
je pobliže upoznao visokog gosta s trenutnim stanjem
pristupnih pregovora za članstvo Hrvatske u EU. Izrazio
je uvjerenje da će Hrvatska postati članica NATO-a u
travnju, na sljedećem summitu tog Saveza. Razgovaralo
se i o sukobima u području Gaze te mogućnosti iznalaženja rješenja za prestanak stanja koje ugrožava mir i sigurnost čitave regije. Zubović je izrazio želju da se što brže
nađe rješenje za pitanja koja opterećuju mir i sigurnost na
Bliskom istoku. Pinhas Avivi upoznao je Marija Zubovića
s rezultatima održanih parlamentarnih izbora u Izraelu te
izgledima za formiranje buduće vlade. Njegovanju dobrih
odnosa dviju država pridonijet će i međuparlamentarna
suradnja. Dogovarana je razmjena posjeta vanjskopolitičkih odbora dvaju parlamenata, koja bi prvo trebala uslijediti u Hrvatskome saboru, a potom u Knessetu.

Mario Zubović s dužnosnikom Ministarstva vanjskih poslova
Izraela

Zajednički parlamentarni odbor Republika
Hrvatska – Europska unija održao 9. sastanak
Odbora

Sastanak Zajedničkog parlamentarnog odbora RH – EU

(Zagreb, 23. i 24. veljače 2009.) U Hrvatskome saboru održan je dvodnevni 9. sastanak Zajedničkog parlamentarnog odbora Republika Hrvatska – Europska
unija. Sastankom supredsjedaju predsjednik Odbora za
vanjsku politiku i predsjednik izaslanstva Hrvatskog
sabora pri Zajedničkom parlamentarnom odboru Mario
Zubović i predsjednik izaslanstva Europskoga parlamenta pri Zajedničkom parlamentarnom odboru Pal
Schmitt.
Nakon upućivanja riječi dobrodošlice Mario Zubović
je konstatirao da je postignut napredak u pregovorima
Hrvatske za članstvo u EU, utvrdio je glavne izazove
koji stoje na putu Hrvatske prema euroatlantskim integracijama, ali i odlučnost svih državnih tijela da Hrvatska zaključi pregovarački proces onako kako je planirano, do kraja 2009. godine. Osvrnuo se na posljednje izvješće Europske komisije iz studenog 2008. godine u
kojem je utvrđen znatan napredak Hrvatske na svim poljima, te u kojem se iznosi 2009. kao ciljna godina završetka pregovora Hrvatske s EU. Zubović je izjavio kako
je Hrvatski sabor bio dužan reagirati na Zaključak o zaštiti slovenskih državnih interesa kod pristupanja Hrvatske NATO-u, koji je usvojen u Državnom zboru Republike Slovenije sredinom veljače, s čijim se sadržajem
Hrvatski sabor ne slaže.
Pal Schmitt u uvodnom je obraćanju rekao kako ništa
nije važnije od nastavka pregovora, posebice jer se do
kraja godine može ostvariti zacrtano tehničko zaključenje
pregovora, a bilateralna pitanja Hrvatske i Slovenije su
nešto što je odvojeno od toga.
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Supredsjedatelji Odbora Mario Zubović i Pal Schmitt

Ministar pravosuđa Ivan Šimonović upoznao članove
Odbora s naporima koje Hrvatska poduzima na planu
borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije u Hrvatskoj. Naglasio je kako je ta borba dio šireg konteksta reforme pravosuđa i podizanja njegove kvalitete, u normativnom i organizacijskom dijelu, ali i kadrovskim poboljšanjima. Cilj je funkcionalna integracija policije, Državnog odvjetništva i sudova u učinkovit sustav koji će se
znati oduprijeti korupciji i organiziranom kriminalu. Ne
manje važna je široka podrška javnosti, nevladinih udruga, akademske zajednice i čitavog društva, istaknuo je
Šimonović.
U nastavku sjednice razmijenjena su mišljenja o stanju
procesa pregovora i pripreme Hrvatske za članstvo u EU.
U ime Vlade Republike Hrvatske govorio je glavni pregovarač Vladimir Drobnjak. Osvrnuvši se na trenutačno
stanje pregovora, zaključio je da Hrvatska nastavlja s
provođenjem reformi i usklađivanjem zakonodavstva
unatoč trenutačnom zastoju. Čestitavši Hrvatskoj na
ostvarenom napretku, veleposlanik Republike Češke
Karel Kühnl rekao je kako je proširenje jedan od prioriteta češkog predsjedanja Europskom unijom. Šef Delega-

cije EK u Hrvatskoj Vincent Degert složio se s veleposlanikom istaknuvši kako Komisija jasno razlikuje „pregovore vezane za acquis i bilateralne probleme koji moraju
ostati izvan toga”. No, dodao je, Hrvatska treba nastaviti
s provođenjem reforme pravosuđa i javne uprave te održati dobru suradnju sa sudom u Haagu. Članovi Zajedničkog parlamentarnog odbora složili su se da je 2009.
godina ključna za proces pristupanja Hrvatske EU. Izrazili su nadu da će do kraja ove godine biti ispunjen plan
tehničkog zaključenja pregovora.
Na drugom danu radne sjednice zastupnici Hrvatskoga
sabora i Europskoga parlamenta razmijenili su mišljenja
o odnosima Republike Hrvatske sa susjednim zemljama,
reakcijama Europske unije i Hrvatske na aktualnu financijsku krizu te o energetskim izazovima za Europsku
uniju i jugoistočnu Europu, s posebnim osvrtom na Hrvatsku. Bilateralni odnosi i suradnja Republike Hrvatske
s većinom susjednih zemalja ocijenjeni su zadovoljavajućim, no izražena je zabrinutost zbog razvoja događaja
u odnosima sa Slovenijom.
Republika Hrvatska podupire jačanje EU i NATO perspektive jugoistočne Europe, a spremna je podijeliti i
svoja dosadašnja iskustva na tom polju, istaknuo je glavni pregovarač za pristupanje Hrvatske EU Vladimir
Drobnjak. Supredsjedatelj Zajedničkog parlamentarnog
odbora RH – EU Mario Zubović kazao je kako Vlada
Republike Hrvatske, kao i Hrvatski sabor, nastoje pridonijeti međusobnoj suradnji sa susjednim zemljama. Zubović se osvrnuo i na aktualni granični spor sa Slovenijom, ponovivši da bilateralna pitanja ne bi trebala utjecati na pregovarački proces Hrvatske s Europskom unijom,
s čime su suglasni i predstavnici Europskog parlamenta.
Predstavljene su mjere koje Europska unija poduzima
vezane uz globalnu financijsku krizu, a razgovaralo se i o
različitim razinama razvoja gospodarstva EU i Hrvatske.
Istaknuto je da će Vlada RH za nekoliko dana predstaviti
mjere za suzbijanje financijske krize. Energetski izazovi,
kako za EU tako i za Hrvatsku, prije svega su poticanje
korištenja obnovljivih izvora energije, povećanje sigurnosti, održivi razvoj te razvoj energetskog tržišta. Sugovornici su ocijenili da je energetski sustav izrazito važan
i za ekonomiju i za socijalnu stabilnost.
U zaključnom dijelu sjednice sudionici su usvojili Zajedničku izjavu i Preporuke.

Vesna Pusić primila dužnosnika danskog
Ministarstva vanjskih poslova Jørgensena

Izjava za medije

(Zagreb, 25. veljače 2009.) Predsjednica Nacionalnog
odbora Vesna Pusić primila je podtajnika za europska
pitanja Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Danske
Kima Jørgensena.
Razgovaralo se o aktivnostima provođenja reformi koje Hrvatska poduzima u pregovaračkom procesu s EU.
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Predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić istaknula
je nužnu reformu pravosudnog sustava i restrukturiranje
brodogradnje. Bilo je riječi i o aktualnom graničnom pitanju sa Slovenijom. Sugovornici su suglasni kako se radi
o bilateralnom pitanju koje je potrebno odvojiti od pregovaračkog procesa.
Podtajnik Jørgensen kazao je kako Danska od samih
početaka podupire RH na njezinom putu prema EU i
NATO-u. Bilateralni odnosi dviju zemalja zadovoljavajući su i nema otvorenih pitanja. Kim Jørgensen istaknuo
je da očekuje kako će Hrvatska premostiti trenutačne
prepreke i u bliskoj budućnosti postati punopravna članica Europske unije. Obje su strane suglasne da se Republika Hrvatska treba aktivno baviti dovršenjem zadanih
reformi kako bi što uspješnije dovršila pregovore s Europskom unijom.

Vesna Pusić s dužnosnikom danskog Ministarstva vanjskih poslova
Jørgensenom

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA
Ivanka Roksandić primila veleposlanika
Republike Poljske Wiesława Tarku
(Zagreb, 19. veljače 2009.) Voditeljica Hrvatsko-poljske međuparlamentarne skupine prijateljstva Ivanka
Roksandić primila je u posjet veleposlanika Republike
Poljske u Republici Hrvatskoj Wiesława Tarku. Uvodno
je voditeljica skupine Ivanka Roksandić izrazila zahvalu
na poljskoj potpori i suradnji u hrvatskom procesu pristupanja Europskoj uniji i NATO-u te izrazila želju za
intenziviranjem suradnje između hrvatskih i poljskih
parlamentaraca. Poljski veleposlanik Wiesław Tarka naglasio je da između Hrvatske i Poljske nema otvorenih
pitanja te istaknuo dobru gospodarsku suradnju dviju
država.
Ivanka Roksandić iskazala je interes za povezivanjem
Hrvatske i Poljske na lokalnoj razini, kao i za razmjenom

Ivanka Roksandić primila veleposlanika Wiesława Tarku

iskustava dviju država u pitanjima koja se tiču iseljeništva. Obje strane iskazale su potrebu za daljnjom suradnjom i kontaktima, stoga je dogovoren radni ručak na
kojem bi poljski veleposlanik upoznao članove Hrvatsko-poljske skupine prijateljstva te ih informirao o aktualnim pitanjima poljske politike, kao i o ostalim temama
od interesa zastupnika.

Ana Lovrin i Tanja Vrbat sastale se s kubanskom
veleposlanicom Normom Goicoche Estenoz
(Zagreb, 24. veljače 2009.) Predsjednica Odbora za
pravosuđe Ana Lovrin i voditeljica Hrvatsko-kubanske
parlamentarne skupine prijateljstva Tanja Vrbat primile
su u radni posjet veleposlanicu Republike Kube u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Beču Normu Goicoche
Estenoz.

Ana Lovrin s kubanskom veleposlanicom Normom Goicoche Estenoz
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Ana Lovrin i Norma Goicoche Estenoz konstatirale su
da su odnosi Hrvatske i Kube dobri, no da postoji još
veliki prostor za jačanje suradnje, posebno u turizmu
koji zauzima bitnu ulogu u gospodarstvu obiju zemalja.
U okviru razmjene stajališta o pravosuđu, Ana Lovrin i
Norma Goicoche Estenoz složile su se da svi građani
imaju pravo na pošteno i nepristrano suđenje te da sve
države moraju pridonijeti poštivanju osnovnih ljudskih
prava u cijelom svijetu. Sastanak je zaključen dogovorom o daljnjoj suradnji.
Središnja tema sastanka voditeljice Hrvatsko-kubanske
parlamentarne skupine prijateljstva Tanje Vrbat i veleposlanice Republike Kube Norme Goicoche Estenoz bile su
mogućnosti razvoja suradnje dviju zemalja. U tom smislu
se razgovaralo o pozivu upućenom predsjedniku Hrvatskoga sabora, predsjedniku Odbora za vanjsku politiku te
Hrvatsko-kubanskoj parlamentarnoj skupini prijateljstva
za posjet Kubi. Tanja Vrbat naglasila je kako je potrebno
produbljivati kontakte i razmjenu iskustava jer Hrvatska
i Kuba imaju više dodirnih točaka. Sugovornice su se
osvrnule i na aktualnu financijsku krizu i njezine učinke
na ekonomije obiju zemalja. Zahvalivši na bogatoj aktivnosti Hrvatsko-kubanske parlamentarne skupine prijateljstva, veleposlanica Estenoz je još jednom uputila poziv hrvatskoj delegaciji za posjet Kubi.

Mario Zubović primio veleposlanika Slovačke
Republike Romana Supeka
(Zagreb, 25. veljače 2009.) Sugovornici su se uvodno
složili da su odnosi dviju zemalja prijateljski i bez otvorenih pitanja. Mario Zubović upoznao je veleposlanika s
trenutačnim stanjem pregovaračkog procesa za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji. Naglasio je kako Hrvatska

Mario Zubović i veleposlanik Slovačke Roman Supek

i dalje aktivno radi na provedbi započetih reformi i ispunjavanju uvjeta za ulazak u EU, ali neće pristati na nametanje dvostrukih kriterija i teritorijalne ustupke. Veleposlanik Supek rekao je kako Slovačka snažno podupire
Hrvatsku na putu za EU te smatra kako se bilateralna pitanja ne bi smjela uključivati u pregovarački proces. U
razgovoru je istaknuta mogućnost negativnog odjeka
slovenske blokade pregovora na ostale zemlje regije koje
imaju europske ambicije.
Teme sastanka bile su i institucionalne reforme Europske
unije te proširenje NATO saveza. Oba sugovornika izrazila
su nadu da će Hrvatska prisustvovati sljedećem summitu
NATO-saveza kao punopravna članica. Veleposlanik Roman Supek uručio je poziv našem Odboru za vanjsku politiku da u rujnu posjeti Slovačku. Predsjednik Odbora Zubović sa zadovoljstvom je prihvatio upućeni poziv.
S.Š.; I.Č.; A.F.
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