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Rad saborskih tijela
ožujak 2009.
3. ožujka 2009.
Odbor za vanjsku politiku na temu: „Davanje mišljenja o opozivu i postavljenju šefova diplomatskih misija RH u inozemstvu”

9. ožujka 2009.
Odbor za europske integracije
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENI ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ TRGOVINI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O NEDOPUŠTENOM OGLAŠAVANJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA
U PROMETU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURAVANJU KVALITETE U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OPĆEM
UPRAVNOM POSTUPKU
• IZVJEŠĆE O TIJEKU PREGOVARAČKOG PROCESA REPUBLIKA HRVATSKA – EUROPSKA
UNIJA ZA VRIJEME PREDSJEDAVANJA FRANCUSKE REPUBLIKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE
(razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2008. godine)
Nacionalni odbor
(sjednica je zatvorena za javnost)

10. ožujka 2009.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb NA TEMU:
• „PROBLEMI VIRUSNOG HEPATITISA U REPUBLICI HRVATSKOJ”
• DONOŠENJE TEKSTA DEKLARACIJE O VIRUSNOM HEPATITISU, S PRIJEDLOGOM HRVATSKOM SABORU NA USVAJANJE, UZ AKCIJSKI
PLAN BORBE PROTIV VIRUSNOG HEPATITISA
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENI ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ TRGOVINI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O NEDOPUŠTENOM OGLAŠAVANJU

• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O OSIGURAVANJU KVALITETE U ZNANOSTI I
VISOKOM OBRAZOVANJU
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HAZU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O SURADNJI U BORBI PROTIV
PREKOGRANIČNOG KRIMINALA
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O KULTURNIM VIJEĆIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU Predlagatelj: zastupnik Vladimir Šeks
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ
(REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI; Predlagatelj:
zastupnik Vladimir Šeks
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ
(REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI: Predlagatelj:
zastupnik Vladimir Šeks
• PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU „DANA
SVJESNOSTI O MUCANJU U REPUBLICI HRVATSKOJ” – Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Nacionalni odbor
• Tema: „Socijalno uključivanje osoba s posebnim potrebama”
• Odbor za rad i socijalno partnerstvo – Tema: „Otkazi – recesija ili prilika”
Odbor za pravosuđe
• ULOGA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA U POSTUPKU IMENOVANJA
SUDACA
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• IMENOVANJE SUDACA ŽUPANIJSKIH SUDOVA
I OPĆINSKOG SUDA

• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O KULTURNIM VIJEĆIMA

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ TRGOVINI

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ
(REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI – Predlagatelj:
zastupnik Vladimir Šeks
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ
(REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI – Predlagatelj
zastupnik Vladimir Šeks

Odbor za pravosuđe
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O SURADNJI U BORBI PROTIV
PREKOGRANIČNOG KRIMINALA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OPĆEM
UPRAVNOM POSTUPKU
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

11. ožujka 2009.
Odbor za gospodarstvo
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O
ELEKTRONIČKOJ TRGOVINI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O NEDOPUŠTENOM OGLAŠAVANJU
Odbor za financije i državni proračun
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA
Odbor za pomorstvo, promet i veze
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU
Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
• PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DOSADAŠNJEG PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA
I ODLUKE O IMENOVANJU NOVOG PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O OSIGURANJU KVALITETE U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HAZU

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Predlagatelj: Vladimir Šeks potpredsjednik Hrvatskoga sabora
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ
(REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Predlagatelj:
Vladimir Šeks, zastupnik i potpredsjednik Hrvatskoga sabora
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU – Predlagatelj: Vladimir Šeks, zastupnik i potpredsjednik Hrvatskoga sabora
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OPĆEM
UPRAVNOM POSTUPKU
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
KULTURNIM VIJEĆIMA

12. ožujka 2009.
Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Nacionalnog
programa suzbijanja korupcije
• PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG
VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE
Odbor za financije i državni proračun
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O
IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009 GODINU
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• 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
• PRIJEDLOG ZAKONA O PROLONGACIJI OTPLATE STAMBENIH KREDITA U 2009. GODINI
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I
PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I
PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI –
Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
• PRIJEDLOG ZAKONA O PROLONGACIJI OTPLATE STAMBENIH KREDITA U 2009. GODINI
– predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
• PRIJEDLOG ZAKONA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE ZA IZRAČUN PLAĆA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA U 2009. GODINI – predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O
IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU – predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
• 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
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA –
predlagatelj: zastupnik Dragutin Lesar
Odbor za rad i socijalno partnerstvo
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I
PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
• PRIJEDLOG ZAKONA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE ZA IZRAČUN PLAĆA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA U 2009. GODINI (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a)
• PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA
ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA
• PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA
POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU
INTERESA

• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O SURADNJI U BORBI PROTIV PREKOGRANIČNOG KRIMINALA
Odbor za pomorstvo, promet i veze
• IZVJEŠĆE O IZVRŠAVANJU I PROVOĐENJU ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA
Mandatno-imunitetno povjerenstvo
• RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV ZASTUPNIKA STIPE GABRIĆA
Odbor za zaštitu okoliša
• IZVJEŠĆE O PRAĆENJU POBOLJŠANJA KAKVOĆE ZRAKA NA PODRUČJU GRADA SISKA I
DINAMIKE RADOVA NA MODERNIZACIJI POSTROJENJA RAFINERIJE NAFTE SISAK ZA
RAZDOBLJE SIJEČANJ-LISTOPAD 2008. GODINE – ZDRAVSTVENI POKAZATELJI U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

13. ožujka 2009.
Odbor za ravnopravnost spolova
• PRIJEDLOG ZA DAVANJE VJERODOSTOJNOG
TUMAČENJA ČLANKA 15. STAVKA 2. I ČLANKA
35. ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

17. ožujka 2009.
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA
DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U OBNAŠANJU
JAVNIH DUŽNOSTI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG
SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE
VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LI-
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NIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O VATROGASTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI I RAZVOJU GRADA VUKOVARA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O ZAKUPU I PRODAJI POSLOVNOG PROSTORA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I
DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O KOMUNALNOM
GOSPODARSTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O FINANCIRANJU JAVNIH
POTREBA U KULTURI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA ZAKONA O TEHNIČKOJ KULTURI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O POSEBNOM POREZU
NA DUHANSKE PROIZVODE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIJEKOVIMA
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU
NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA

Odbor za rad i socijalno partnerstvo u suradnji s
Udrugom za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga,
rasprava na temu: „Regulacija mobbinga u zemljama
EU – preporuke za Republiku Hrvatsku”
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU
NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA
• IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE

HRVATSKE ZA 2008. GODINU U RAZDJELU 020
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, GLAVI 21 AKTIVNOST: 3811: NACIONALNE MANJINE – predlagatelj: Savjet za nacionalne manjine
Odbor za pravosuđe
• USVAJANJE ZAKLJUČAKA S TEMATSKE SJEDNICE ODBORA O ULOZI ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA U POSTUPKU
IMENOVANJA SUDACA
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O OBVEZNIM ODNOSIMA – predlagatelj: zastupnik Dragutin Lesar
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU
NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O ZAKUPU I PRODAJI POSLOVNOG PROSTORA
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O
VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
• PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU „DANA
SVJESNOSTI O MUCANJU U REPUBLICI HRVATSKOJ” – Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIJEKOVIMA

18. ožujka 2009.
Odbor za pomorstvo, promet i veze
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA
• IZVJEŠĆE O IZVRŠAVANJU I PROVOĐENJU ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U OBNAŠANJU
JAVNIH DUŽNOSTI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG
SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE
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VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O VATROGASTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI I RAZVOJU GRADA VUKOVARA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O ZAKUPU I PRODAJI POSLOVNOG PROSTORA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I
DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O PROSTORNOM
UREĐENJU I GRADNJI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O KOMUNALNOM
GOSPODARSTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O FINANCIRANJU JAVNIH
POTREBA U KULTURI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA ZAKONA O TEHNIČKOJ KULTURI

Odbor za financije i državni proračun
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O POSEBNOM POREZU
NA DUHANSKE PROIZVODE
Odbor za razvoj i obnovu
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI I RAZVOJU GRADA VUKOVARA
• IZVJEŠĆE O TIJEKU PREGOVARAČKOG PROCESA
REPUBLIKA HRVATSKA – EUROPSKA UNIJA ZA

VRIJEME PREDSJEDAVANJA FRANCUSKE REPUBLIKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE (RAZDOBLJE
OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2008. GODINE).
Odbor za obitelj, mladež i šport
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU
NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
• IZMJENA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA
DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U OBNAŠANJU JAVNIH DUŽNOSTI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I
DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG
SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE
VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU
NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OPĆEM
UPRAVNOM POSTUPKU
Odbor za europske integracije
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O POSEBNOM POREZU
NA DUHANSKE PROIZVODE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIJEKOVIMA
Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O KOMUNALNOM
GOSPODARSTVU
Nacionalni odbor
(Sjednica je zatvorena za javnost)

19. ožujka 2009.
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA DUHANSKE PROIZVODE
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Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
• ODBOR ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE
POSLOVE HRVATSKOGA SABORA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA
DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA (Predlagatelj: Vlada
Republike Hrvatske)
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O VATROGASTVU
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
• PRIPREME DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I
SPAŠAVANJE I VATROGASNE ZAJEDNICE ZA TURISTIČKU SEZONU 2009. I PROGRAM AKTIVNOSTI VLADE RH ZA PROTUPOŽARNU SEZONU
• PRIPREMA OBALNE STRAŽE ZA TURISTIČKU
SEZONU 2009. I PROVEDBA ZAKONA O OBALNOJ STRAŽI
Odbor za rad i socijalno partnerstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O DRUŠTVENO POTICAJNOJ STANOGRADNJI
Odbor za rad i socijalno partnerstvo
• Sjednica na temu „Spriječimo invalidnost radnika”
Odbor za obrazovanje, znanost
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O FINANCIRANJU JAVNIH
POTREBA U KULTURI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA ZAKONA O TEHNIČKOJ KULTURI
• Istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica u vezi
nabave 39 vojnih kamiona od strane Ministarstva
obrane Republike Hrvatske u prosincu 2004. godine
• ANALIZA DOKUMENATA MINISTARSTVA
OBRANE
Odbor za turizam
• IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA PRIPREMNIH I PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU GODINU 2009.
• IZVJEŠĆE O STANJU NA GLAVNIM EMITIVNIM
TURISTIČKIM TRŽIŠTIMA S PROCJENOM
KONKURENTNOSTI HRVATSKE TURISTIČKE
PONUDE NA TIM TRŽIŠTIMA

25. ožujka 2009.
Odbor za vanjsku politiku rasprava na temu: „Potvrđivanje
Sjevernoatlantskog ugovora s Konačnim prijedlogom
zakona”
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SJEVERNOATLANTSKOG
UGOVORA
Odbor za gospodarstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O NEDOPUŠTENOM OGLAŠAVANJU
• PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O TRGOVAČKIM
DRUŠTVIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA
Odbor za turizam
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ
DJELATNOSTI
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SJEVERNOATLANSKOG
UGOVORA
• IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA HUMANITARNOG RAZMINIRAVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2008. GODINU
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA,
• PORAST NASILJA MEĐU MLADIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ,
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ, Predlagatelj: Zvonimir Mršić, zastupnik u Hrvatskome saboru
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ
DJELATNOSTI
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
Odbor za financije i državni proračun
• IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH
PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA
RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA
2008.
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• PRIJEDLOG ZAKONA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ODREĐENIH NEPOREZNIH PRIHODA U
2009. GODINI – Predlagatelj: Klub zastupnika
SDP-a
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O
PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH
DUŽNOSNIKA
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U
HRVATSKOM SABORU
• IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA
PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2008. GODINU

20. ožujka 2009.
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
• KANDIDACIJSKI POSTUPAK ZA IZBOR TRI SUCA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
– UTVRĐIVANJE PRAVODOBNOSTI PODNOŠENJA KANDIDATURA I ISPUNJAVANJA UVJETA
ZA IZBOR SUCA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE
HRVATSKE
Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske
• PROJEKT FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE I
RAČUNARSTVA ZA HRVATE U INOZEMSTVU
Odbor za zakonodavstvo
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OPĆEM
UPRAVNOM POSTUPKU

Odbor za predstavke i pritužbe
• RAZMATRANJE PREDSTAVKI
Odbor za razvoj i obnovu
• IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA HUMANITARNOG RAZMINIRAVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2008.
• IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRETPRISTUNIH
PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA
RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA
2008.
Odbor za europske integracije
• IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH
PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA
RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA
2008.
Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno
gospodarstvo
• IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH
PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA
RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA
2008.
• IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA HUMANITARNOG RAZMINIRAVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2008. GODINU
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
• IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA
PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2008.
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U
HRVATSKOM SABORU
• PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE RJEŠENJA IMENOVANOM ČLANU ODBORA ZA LJUDSKA
PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA

24. ožujka 2009.
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
• KANDIDACIJSKI POSTUPAK ZA IZBOR TRI SUCA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
– JAVNI RAZGOVOR S KANDIDATIMA I SASTAVLJANJE LISTE KANDIDATA KOJI ULAZE
U UŽI IZBOR ZA SUCE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
Odbor za pravosuđe
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I
DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA
Odbor za obranu
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SJEVERNOATLANTSKOG
UGOVORA
• PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ OPERACIJI EUROPSKE
UNIJE „EU NAVFOR SOMALIA – ATALANTA”
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ OPERACIJI EUROPSKE
UNIJE „EU NAVFOR Somalia – ATALANTA”
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ
DJELATNOSTI
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• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I
DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U
HRVATSKOM SABORU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SJEVERNOATLANTSKOGA
UGOVORA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ – Predlagatelj: Zvonimir Mršić, zastupnik
u Hrvatskom saboru.

•
•

•

•

•

26. ožujka 2009.
Odbor za pomorstvo, promet i veze
(sjednica zatvorena za javnost)

MANJU I PRESAĐIVANJU DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA U SVRHU LIJEČENJA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI CARINSKOG ZAKONA
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KULTURNIM VIJEĆIMA
Zajednička sjednica Odbora za zaštitu okoliša i Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009.
GODINU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE
BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT
ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU

27. ožujka 2009.

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
• POLOŽAJ HRVATSKOG JEZIKA
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O OSNOVICI PLAĆA U JAVNIM SLUŽBAMA
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009.
GODINU UZ PRATEĆE DOKUMENTE
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE
BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT
ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O OSNOVICI PLAĆE U DRŽAVNIM SLUŽBAMA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURAVANJU KVALITETE U ZNANOSTI I VISOKOM
OBRAZOVANJU
• 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 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UZI-

Odbor za rad i socijalno partnerstvo
• PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009.
GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O OSNOVICI PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
• PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009.
GODINU (s popratnim dokumentima);
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O OSNOVICI ZA PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA
Odbor za financije i državni proračun
• PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009.
GODINU, UZ PRATEĆE DOKUMENTE
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI CARINSKOG ZAKONA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZME-
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ĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE
BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT
ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2,

ĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE
BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT
ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Odbor za ratne veterane
• PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009.
GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU

Odbor za gospodarstvo
• PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2009. GODINU UZ PRATEĆE DOKUMENTE
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU

Odbor za turizam
• PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG
PRORAČUNA REPUBLIKE
• HRVATSKE ZA 2009. GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU
Odbor za pomorstvo, promet i veze
• PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009.
GODINU UZ PRATEĆE DOKUMENTE
• PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG
PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2009. GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU
Odbor za pravosuđe
• PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009.
GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU.
Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno
gospodarstvo
• PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009.
GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZME-

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
• PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009.
GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU

30. ožujka 2009.
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu
• PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009.
GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
• PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009.
GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU
Odbor za ratne veterane
• POSLOVNO IZVJEŠĆE O RADU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG
RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA
2008. GODINU
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UZI-
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MANJU I PRESAĐIVANJU DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA U SVRHU LIJEČENJA

31. ožujka 2009.
Odbor za europske integracije
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI CARINSKOG ZAKONA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UZIMANJU I PRESAĐIVANJU DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA U SVRHU LIJEČENJA

• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURAVANJU KVALITETE U ZNANOSTI I VISOKOM
OBRAZOVANJU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOJ
ZAKLADI ZA ZNANOST, VISOKO ŠKOLSTVO
I TEHNOLOGIJSKI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE
Odbor za ravnopravnost spolova
Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije
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PRIKAZ RADA:
– 9. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 30. I 31. OŽUJKA, TE 1, 2.
I 3. TRAVNJA 2009. GODINE

Utvrđivanje dnevnog reda
Predsjednik Hrvatskoga sabora
Luka Bebić otvorio je 9. sjednicu
pozdravivši sve zastupnike, premijera i predstavnike Vlade RH. Upoznao je nazočne da je usvojen zapisnik 8. sjednice, nakon čega se pristupilo utvrđivanju dnevnog reda 9.
sjednice. Napomenuo je da točka 5.
dnevnog reda neće ići po hitnom
postupku, dok se pod točkama 7., od
10–12. i 27. navedeni zakoni za koje
se predlaže donošenje po hitnom
postupku. Predsjednik Hrvatskog
sabora upitao je ima li primjedbi na
primjenu hitnog postupka kod predloženih zakona.
Zastupnik Andrija Hebrang (HDZ)
dao je prigovor na primjenu hitnog
postupka za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u

Republici Hrvatskoj. Predlaže da se
Zakon donese redovitim postupkom
(sa 41 glasom „za” i 72 „protiv”
prihvaćen prijedlog).
Pristupilo se glasovanju. Zastupnici su većinom glasova prihvatili
primjenu hitnog postupka kod donošenja navedenih zakona i to: Zakona o izmjeni Zakona o elektroničkoj trgovini (jednoglasno 113 glasova „za”), Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o preuzimanju
dioničkih društava (jednoglasno
113 glasova „za”), Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade
Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u borbi
protiv prekograničnog kriminala
(jednoglasno 113 glasova „za”),
Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o Gradu Zagrebu (jedno-

glasno 113 glasova „za”), Zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o
lokalnoj, područnoj (regionalnoj)
samoupravi (jednoglasno 113 glasova „za”) i Zakona o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi (jednoglasno
113 glasova „za”). Pisanih prigovora na dnevni red koji je predložen
uz poziv na sjednicu nije bilo.
Budući da nije bilo ni prigovora,
na temu dnevnog reda koje nije sadržavao prijedlog upućen uz poziv
za sjednicu, predsjednik Sabora Luka Bebić objavio je da je utvrđen
dnevni red sukladno predloženom u
Konačnom prijedlogu dnevnog reda
uz napomenu da točke 5. i 27. idu u
redovitu proceduru.
I.Č.

– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURAVANJU KVALITETE U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU
– PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE
MAĐARSKE O SURADNJI U
BORBI PROTIV PREKOGRANIČNOG KRIMINALA

– KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU
– PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KULTURNIM VIJEĆIMA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADU
ZAGREBU – predlagatelj zastupnik Vladimir Šeks
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI („NA-

Dnevni red
– AKTUALNO PRIJEPODNE
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI
ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ
TRGOVINI
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NEDOPUŠTENOM OGLAŠAVANJU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O OBVEZNIM OSIGURANJIMA
U PROMETU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O PREUZIMANJU DIONIČKIH
DRUŠTAVA
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–

–

–

–

–

–

RODNE NOVINE”, BROJ
125/08) – predlagatelj zastupnik
Vladimir Šeks
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI („NARODNE NOVINE”, BROJ
109/07), – predlagatelj zastupnik
Vladimir Šeks
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NACIONALNOM VIJEĆU ZA PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE
– predlagatelj Odbor za Ustav,
Poslovnik i politički sustav
PRIJEDLOZI ODLUKA O RAZRJEŠENJU DOSADAŠNJEG
PREDSJEDNIKA I DIJELA
ČLANOVA I O IMENOVANJU
NOVOG PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST –
predlagatelj Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O
PODRUČJIMA ŽUPANIJA,
GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ – predlagatelj Klub zastupnika HNS-a
PRIJEDLOG ZAKONA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ODREĐENIH NEPOREZNIH PRIHODA U 2009. GODINI – predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME
NEZAPOSLENOSTI – predlagatelj Klub zastupnika SDP-a

– PRIJEDLOG ZAKONA O PROLONGACIJI OTPLATE STAMBENIH KREDITA U 2009. GODINI – predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
– PRIJEDLOG ZAKONA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE ZA IZRAČUN PLAĆA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA U 2009. GODINI –
predlagatelj Klub zastupnika
SDP-a
– PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA
2009. GODINU – predlagatelj
Klub zastupnika SDP-a
– 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
– PRIJEDLOG DEKLARACIJE O
OSUDI HOLODOMORA, MASOVNOG USMRĆIVANJA GLAĐU, PROUZROČENOG PRISILNOM KOLEKTIVIZACIJOM
KOJU JE PROVODIO STALJINOV KOMUNISTIČKI REŽIM –
predlagatelj Klub zastupnika
HNS-a
– PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA – predlagatelj zastupnik Dragutin Lesar
– IZVJEŠĆE O TIJEKU PREGOVARAČKOG PROCESA REPUBLIKA HRVATSKA – EUROPSKA UNIJA ZA VRIJEME
PREDSJEDANJA FRANCUSKE
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–

–

–

–
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–
–

–

–

REPUBLIKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE (RAZDOBLJE
OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2008. GODINE) – podnositelj
Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU „DANA SVJESNOSTI O MUCANJU U REPUBLICI
HRVATSKOJ” – predlagatelj Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O
TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
OD POSEBNOG DRŽAVNOG
INTERESA – predlagatelj Klub
zastupnika HNS-a
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I
OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ – predlagatelj zastupnik
Zvonimir Mršić
IZVJEŠĆE MANDATNO – IMUNITETNOG POVJERENSTVA
IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA
DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV ZASTUPNIKA
STIPE GABRIĆA
IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA
LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU
POTPREDSJEDNICE NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE
SUZBIJANJA KORUPCIJE
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Aktualno prijepodne
Na Aktualnom prijepodnevu 9.
sjednice 11. ožujka 2009. zastupnici su postavili četrdesetak pitanja većina kojih se odnosila na
aktualne političke i gospodarske
teme iz svakodnevnog života te
posljedice gospodarske krize. Primjerice, o: enormnom poskupljenju grijanja u Velikoj Gorici, naplati rudne rente u općini Velika
Ludina, vanjskotrgovinskoj bilanci prehrambenih proizvoda, novim
antirecesijskim mjerama, drugom
mirovinskom stupu, vanjskom
dugu Hrvatske, topničkim zapisima, učincima zdravstvene reforme, upravljanju nezakonito stečenom imovinom, povlaštenim mirovinama, prodaji imovine Sunčanog Hvara, novoutemeljenim
USKOK-ovim odjelima na četiri
županijska suda, koncesijama na
autoceste, medicinski potpomognutoj oplodnji itd. Na pitanja su
odgovarali premijer i članovi Vlade Republike Hrvatske.

Usklađivanje statuta
Uskoro će se održati izbori za jedinice lokalne i regionalne samouprave, a još uvijek značajan broj tih jedinica nije uskladio svoje statute s
Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjima, rekao je dr. sc. Milorad Pupovac (SDSS; zastupnik
srpske nacionalne manjine). Kod
prošlih izbora propuštena je prilika
da se jedinice lokalne samouprave
koje nisu tako postupile suoče sa za-

konskim sankcijama. Što Vlada kani
učiniti kako se ne bi više produžavalo nepoštovanje jednog od temeljnih
zakona Republike Hrvatske, upitao
je zastupnik ministra pravosuđa.
Ministar dr. sc. Ivan Šimonović je
rekao da to pitanje nije u nadležnosti
Ministarstva pravosuđa, nego Središnjeg ureda za državnu upravu.
Ipak, na razini Vlade Republike Hrvatske u tijeku su resorske aktivnosti
u rješavanju tog pitanja.
Zastupnik Pupovac svjestan je da
je dio odgovornosti na Središnjem
državnom uredu za upravu, koji je,
kaže, unatoč opetovanim zahtjevima,
svaki put propuštao priliku da razriješi problem. Stoga je odlučio postaviti pitanje ministru pravosuđa.

Poskupljenje grijanja u Velikoj
Gorici
Građani Velike Gorice suočeni su
s velikim poskupljenjem grijanja
koje je odlukom Vlade Republike
Hrvatske u siječnju nominalno povećano za 48%, a u stvarnosti gotovo
za 120%, rekao je Tonino Picula
(SDP). Potpredsjednicu Vlade gospođu Kosor upitao je zašto Vlada
nije ništa poduzela da smanji neopravdano poskupljenje grijanja ili
barem preispita polazište takve odluke. Leži li razlog takve Vladine
odluke u činjenici da je u Velikoj
Gorici na vlasti koalicija na čelu sa
SDP, upitao je Picula.
Odluka o kojoj govorite nema nikakve veze s tim gdje je tko na vlasti,
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a pogotovo ne s činjenicom da je u
Velikoj Gorici na vlasti koalicija
SDP-HSLS-HNS-DC-a, odgovorila
mu je potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor.
Neke su se stvari, kaže, morale
uskladiti i dovesti u red podsjetivši
da se cijene grijanja u tom gradu nisu mijenjale od 2002. godine. Upitala je zastupnika zašto on kao gradonačelnik nije ništa poduzeo na poboljšanju koncesijskog ugovora sa
HEP – Toplinarstvom, primijetivši
da je Ugovor potpisan na rok od 15
godina, bez klauzule s rokom u kojem grijanje ne smije ponovno poskupiti i bez obveze da toplana s
vremenom prijeđe na plin.
Zamjerila mu je što nije osnovao
posebnu gradsku tvrtku koja bi se
brinula o grijanju. „Ako ste mogli
osnovati televiziju i za to izdvojiti
tri milijuna gradskih kuna, znači da
ima novca i za poduzeće koje bi vodilo brigu da grijanje tako drastično
ne poskupi”, poručila mu je potpredsjednica Vlade. Podsjetila je da su u
Velikoj Gorici lani značajno poskupjele sve komunalne usluge, a voda
čak 94%.
Tonino Picula je bio nezadovoljan
odgovorom. Očekuje da će premijer
Sanader dogovoriti nižu cijenu grijanja s HEP-om, koji je u stopostotnom državnom vlasništvu, kako je
uspio stopirati povećanja kamata u
bankama u privatnom vlasništvu.
Najavio je da će Poglavarstvo uskoro učiniti podnošljivim troškove komunalija za žitelje Velike Gorice.
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Rudna renta
Marijanu Petir (HSS) zanimalo je
zašto INA ne plaća rudnu rentu općini
Velika Ludina za podzemno skladištenje prirodnog plina Okoli. Od 2004.
godine INA ima koncesiju na skladištenje plina u Okolima, ali do dana
današnjeg nije na račun općine Velika
Ludina uplatila ni lipe za rudnu rentu
iako je na to bila obvezna prema ugovoru o koncesiji i Zakonu o rudarstvu.
Na taj način općina Velika Ludina godišnje gubi pola godišnjeg proračuna,
a ta bi se sredstva mogla upotrijebiti
za izgradnju hladnjače za voće, rekonstrukciju cesta, izgradnju vrtića i škola,
poručuje zastupnica. „INA se izvlači
da u ugovoru o koncesiji nije propisan
način plaćanja naknade za koncesiju
pa je tako odlučila živjeti do 2043. do
kada joj je dodijeljena koncesija”, nastavila je Petir. Nakon nedavne krize s
opskrbom plina najavljena je izgradnja još jednog skladišta (Okoli 2), a
zastupnica, kaže, kako to nije moguće
dok se ne riješi pitanje rudne rente s
postojećim skladištem plina.
Potpredsjednik Vlade Republike
Hrvatske i ministar gospodarstva, rada
i poduzetništva Damir Polančec predložio je da se organizira poseban sastanak s predstavnicima INE i lokalne
samouprave, na kojem će se upoznati s
detaljima glede neplaćanja rente. „Ako
ovdje postoji nerazumijevanje ili neadekvatno tumačenje obveze, potrudit
ćemo se da to u kratkom vremenu riješimo”, poručio je gospodin Polančec.
Zastupnica je zahvalila potpredsjedniku Polančecu na iskazanoj
spremnosti da zajednički riješi problem. Skladištenje plina sa sobom
nosi određene rizike i ograničenja za
lokalno stanovništvo. Stoga je nužno
na odgovarajući način obeštetiti ili
nagraditi stanovništvo u Velikoj Ludini i Moslavini, zaključila je Petir.

Izjava o drugom mirovinskom
stupu
Nenad Stazić (SDP) upitao je
potpredsjednika Vlade Republike

Hrvatske Damira Polančeca hoće li
u interesu zaštite gospodarstva ljubazno zamoliti premijera Sanadera
da do kraja mandata ne daje više nikakve izjave poput one o drugom
mirovinskom stupu kao promašaju.
Premijerova izjava da se drugi mirovinski stup sve više pokazuje kao
promašaj i da je vrijeme za njegovu
promjenu rezultirala je momentalnim 10-postotnim padom vrijednosti
dionica na burzi. Pad dionica uzrokovao je pad ušteđevina za buduće
mirovine od oko 300 milijuna kuna,
što znači, kazao je Stazić, da je svaki
umirovljenik u samo nekoliko sati
zbog te izjave izgubio između 250 i
300 kuna po mirovini.
„Naravno da neću to učiniti”, odgovorio je ministar gospodarstva,
rada i poduzetništva Damir Polančec, poručivši zastupniku da bi za
postavljanje takvog pitanja trebao
znati strukturu ulaganja mirovinskih
fondova. Objasnio je da je od 22,8
milijardi kuna ukupne imovine mirovinskih fondova oko dvije milijarde otišlo u domaće dionice. „To je
minorno ulaganje koje nikako nije
utjecalo ni na rast, ni na pad dionica”, naglasio je ministar. Napomenuo je još da u svijetu nema ni jedne
burze koja ne bilježi drastičan pad
vrijednosti dionica, što je, kaže, posljedica opće financijske krize.
Stazić sumnja da će ministar Polančec ispuniti njegovu molbu. Upozorio je da su burzovni analitičari i
ekonomski stručnjaci rekli kako je
upravo premijerova izjava uzrokovala pad vrijednosti dionica na burzi.
„To ne priznajete jedino Vi i Šuker
jer vam je više stalo do vaše pozicije
pred premijerom nego do burze i
vrijednosti dionica”, zaključio je
Stazić.

Pravilnik o koncesiji i zakupu
poljoprivrednog zemljišta
Mr. sc. Deneš Šoja (SDP; zastupnik mađarske nacionalne manjine) postavio je pitanje ministru poljoprivrede, ribarstva i ruralnog raBROJ
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zvoja, u svezi s donošenjem i realizacijom propisa o revalorizaciji naknade za dugogodišnji zakup i koncesije poljoprivrednog zemljišta u
državnom vlasništvu. Interesiralo ga
je u kojoj je fazi donošenje tih propisa, od kada će se primjenjivati i do
koje visine će se iznosi naknade revalorizirati?
Prema Zakonu o poljoprivrednom
zemljištu posebnim pravilnikom u
roku od šest mjeseci od donošenja
Zakona ministar financija propisat
će se način revalorizacije zakupnine,
obročne otplate kupoprodajne cijene, naknade za dugogodišnji zakup i
godišnje koncesijske naknade. Ministar mr. sc. Božidar Pankretić rekao je da se na pravilniku radi i bit
će završen u predviđenom zakonskom roku.
Zastupnik Šoja bio je zadovoljan
odgovorom.

Vanjskotrgovinska bilanca
hrane
Stjepan Fiolić (HDZ) upitao je
ministra poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja kakva je vanjskotrgovinska bilanca hrane u Hrvatskoj?
Ministar mr. sc. Božidar Pankretić odgovorio je da prvi put u 15
godina „bilanca uvoza i izvoza hrane
je gotovo pozitivna”, poprativši
konstataciju konkretnim brojkama.
Uvoz je u siječnju smanjen za 38%,
a izvoz povećan 22%, odnosno pokrivenost izvoza uvozom je 97%.
Izrazio je nadu da će se taj pozitivan
trend zadržati te izvijestio da je trostruko porastao izvoz tuna, žitarica
šest puta, a šećera dva puta.
Zastupnik je zahvalio na odgovoru.

Razmišlja se o novim
antirecesijskim mjerama
Ivan Čehok (HSLS) upitao je premijera hoće li Vlada ponuditi nove
mjere, između ostalog, one poticajne
za izvoznu industriju. Zanimalo ga je
razmišlja li Vlada o bespovratnim
poticajima po radnom mjestu u izvo-
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znoj industriji, po uzoru na Njemačku, Italiju, Mađarsku i Sloveniju koje
daju između tri i četiri tisuće eura po
takvom radnom mjestu.
Premijer dr. sc. Ivo Sanader odgovorio je kako deset antirecesijskih
mjera nisu jedine s kojima će Vlada
reagirati na krizu. Međutim, naglasio
je, nove mjere pretpostavljaju i dodatno zaduživanje te rast deficita.
Vladajuća koalicija prati sve što se u
pogledu krize i recesije događa u Europi i svijetu te kako i kojim mjerama
druge zemlje na to reagiraju. Najavio
je da će Vlada uskoro (tijekom ožujka) predložiti rebalans proračuna i
pokazati da može upravljati krizom
te proračun prilagoditi okolnostima.
Također je najavio da će vladajuća
koalicija dogovarati treba li deficit
zbog antirecesijskih mjera biti veći.
Rekao je da Vlada već za svako
radno mjesto u izvozno orijentiranom malom i srednjem poduzetništvu daje između 1500 i 4500 eura,
da svaki poslodavac u tom sektoru
može dobiti i poticaje za edukaciju
zaposlenika. Priprema se novi program za poticanje izvoza u ovoj godini vrijedan 60 milijuna kuna, 120
milijuna kuna predviđeno je za pomoć tekstilnoj, kožarskoj, obućarskoj i metaloprerađivačkoj industriji,
60 milijuna kuna za drvnoprerađivačku industriju i 280 milijuna kuna
za mala i srednja poduzeća.
„Posve mi je jasno da je tako nešto
moguće financirati jedino iz novog
zaduživanja, ali mislim da u ovom
trenutku nemamo alternativu jer je
svako izgubljeno radno mjesto skuplje nego njegovo očuvanje izravnom subvencijom”, poručio je Čehok. Zamolio je da se predviđena
sredstva za poticanje proizvodnje u
tekstilnoj, kožarskoj i drvnoj industriji isplate do lipnja ove godine, a
ne kao što je bilo lani tek u prosincu.

Potraga za „topničkim
dnevnicima”
Pitanje Ante Kotromanovića
(SDP) odnosilo se na „topničke

dnevnike” koje Haaški sud traži od
hrvatske Vlade. Napomenuo je da ni
on, kao bivši zapovjednik operativne
grupe „Sinj” u operaciji „Oluja”, niti
njegovi topnici i zapovjednici, ne
znaju o kakvim je dokumentima riječ
(taj termin ne postoji ni u vojnoj terminologiji). Hrvatska Vlada je – kaže
– najprije tvrdila da traženi dokumenti postoje, onda da nisu potpuni,
a potom da su uništeni, što je pravi
kaos ili čisti amaterizam (time smo
naštetili obrani naših generala u Haagu, ali i našim ambicijama da uđemo
u EU). Zašto niste pozvali profesionalce, zapovjednike i topnike koji su
sudjelovali u „Oluji” i pitali ih kako
je tekla bitka te koje su dokumente
morali voditi. Zašto Vlada, ovakvim
svojim ponašanjem, izvrgava podsmijehu sve nas, Domovinski rat i
cijelu zemlju – pita zastupnik.
Nije dobro ni oko čega politizirati,
a napose kad se radi o ovako ozbiljnim pitanjima, kao što su Domovinski rat i dokumenti koji se kolokvijalno zovu topnički dnevnici, napomenula je resorna ministrica, Jadranka
Kosor. Vlada ništa ne skriva i u potpunosti surađuje s Međunarodnim
kaznenim sudom u Haagu (to je naša
obveza prema Ustavnom zakonu koji
je donesen još za vrijeme predsjednika Tuđmana). Štoviše, u toj smo suradnji vrlo otvoreni i potpuno iskreni,
ali ne možemo predočiti dokumente
kojih nema. Naime, trebalo je dosta
vremena da bi se ustanovila razlika
između očekivanja haaškog tužiteljstva i onoga što se stvarno događalo
tijekom operacije „Oluja” i dokumenata koji su doista nastali. Nakon internih istraga u MORH-u i MUP-u
ustanovljeno je da su postojala 23
dokumenta, o čemu je detaljno informiran i glavni haaški tužitelj, gospodin Brammertz. Obvezali smo se i da
ćemo haaškom tužiteljstvu dostaviti
sve raspoložive podatke o tome tko je
i kako raspolagao s tim dokumentima
te sve što smo pronašli u internoj
istrazi. Apsurdno je da vi, gospodo iz
SDP-a, spočitavate Vladi da nešto
taji, s obzirom na to da je koalicijska
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Vlada neke haaške optužnice držala u
ladicama, dok su ova i Vlada u prošlom mandatu odmah obznanile sve
što je došlo iz Haaga.
Zašto nas niste pozvali da vam
kažemo što se točno događalo, negodovao je zastupnik, nezadovoljan
odgovorom (zahtijeva pisani odgovor). Očito je da u Odjelu za suradnju s Haaškim sudom nemate profesionalce koji poznaju problematiku
o kojoj je riječ. To potvrđuje i činjenica da Haag traži i nekoliko topničkih dnevnika iz Operativne grupe
Sinj, a mi nismo izradili te dokumente jer nismo imali topništvo.

Provođenje Zakona o
arhitektonskim poslovima
S obzirom na trenutnu gospodarsku krizu ima li zastoja u provođenju
nedavno donesenog Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima
i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji koji bi trebao uvesti više
reda u taj sektor – upitao je Anđelko
Mihalić (HDZ). Ustvrdio je, također, da je Vlada još prije ove globalne krize zakonima potakla građevinske i projektantske tvrtke da se bolje
organiziraju, kako bi mogle biti što
konkurentnije na hrvatskom, ali i na
tržištu Europske unije.
Spomenuti Zakon je stupio na snagu prije dva mjeseca i vrlo se ažurno
provodi, izjavila je Marina Matulović Dropulić, ministrica zaštite
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Ministarstvo je, u suradnji s
Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, s tim u svezi organiziralo savjetovanja u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci. Do sada su izdane 2862 licence građevinskim
tvrtkama s više od 130 000 proizvodnih radnika. Dakako, provedbom Zakona nisu zadovoljne tvrtke
koje nemaju građevinske radnike a
htjele su dobiti licencu za izvođenje
građevinskih radova. Takve zahtjeve
nismo mogli prihvatiti, ali smo Pravilnikom, koji je postao sastavni dio
zakona, omogućili da se firme koje
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su za to osposobljene kvalificiraju i
za ozbiljnije i odgovornije poslove.
Budu li tražile izmjenu licence dat
ćemo im suglasnost, najavila je ministrica. Na kraju je spomenula zabrinjavajuće podatke prema kojima
u Hrvatskoj postoji 3970 tvrtki u
građevinarstvu s jednim do dva, ili
ni jednim zaposlenim.
Zastupnik je bio zadovoljan odgovorom.

Postrožit će se uvjeti za
povlaštene mirovine
Znao sam da smo jedina država na
svijetu u kojoj u jednom parlamentarnom mandatu dvije osobe istodobno mogu steći pravo na privilegiranu
mirovinu (aktivni zastupnik i onaj
čiji je mandat u mirovanju,) primijetio je Dragutin Lesar (neovisni).
Zanimalo ga je li istinita informacija
objavljena u medijima da je, na
osnovi mišljenja resornog Ministarstva iz veljače 2004, bivšim članovima Vlade priznato pravo na stjecanje
pune povlaštene mirovine temeljem
ostvarenog staža u inozemstvu.
Predsjednik Vlade, dr.sc. Ivo Sanader, obećao mu je pisani odgovor
na to pitanje. Informirao je zastupnike da će Vlada uskoro predložiti Saboru zakonske izmjene kako bi se
spomenuta nelogičnost otklonila.
Predložit će, također, da se povlaštena saborska mirovina može ostvariti
tek nakon odrađenog punog mandata, a ne nakon dvije godine provedene u zastupničkim klupama, kao što
je bilo do sada (to se odnosi i na ministre i državne tajnike).
Zastupnik je apelirao na premijera
da traženi odgovor dostavi u poslovničkom roku. Kako reče, prošli put
je na njegov pisani odgovor čekao
puna tri mjeseca, a na kraju mu je
odgovorila potpredsjednica Vlade,
gospođa Kosor.

Prvi rezultati zdravstvene reforme
S obzirom na različite reakcije u
javnosti na reformu zdravstva, koja

se provodi već tri mjeseca, Ivanka
Roksandić (HDZ) upitala je resornog ministra ima li prve pokazatelje
o rezultatima tog procesa.
Ministar zdravstva, mr.sc. Darko
Milinović, napomenuo je da je tromjesečna primjena prekratko razdoblje za ocjenu tako opsežne reforme,
ali je ipak iznio konkretne podatke,
obuhvativši nekima i duže razdoblje,
kada su u zdravstvu poduzimani
djelomični zahvati. Primjerice, ukupni dug HZZO-a i bolnica smanjen
je u godinu dana sa 4,3 milijarde na
2,8 mlrd. a stopa bolovanja sa 4,2 na
3,8 (to je ušteda ne samo za Državni
proračun nego i za gospodarstvo, od
230 mln. kuna). Osim toga, referentnim cijenama za lijekove uštedjeli
smo oko 410 mln. kuna. Proširena je
i lista lijekova za koje se neće morati plaćati nadoplata. Zahvaljujući
uvođenju recepata koji će vrijediti 6
mjeseci liječnici obiteljske medicine
će imati više vremena za pacijente.
Promjenom Pravilnika o ortopedskim pomagalima najtežim invalidima omogućeno je da lakše dođu do
njih, a osjetno su smanjene i liste
čekanja za pojedine pretrage i operacije (između 30 i 50 posto). Srećom, recesija neće spriječiti zanavljanje postojeće i nabavu nove opreme za liječenje oboljelih od malignih
bolesti. Navedeni podaci svjedoče o
tome da reforma zdravstva ide punim jedrima naprijed i da daje dobre
rezultate, zaključio je Milinović.
Zastupnica je bila zadovoljna odgovorom.

Vlada nema namjeru ukinuti
drugi mirovinski stup
Borisa Kunsta (HDZ) je zanimalo što Vlada namjerava učiniti u korist osiguranika drugog mirovinskog
stupa i misli li možda ukinuti taj vid
osiguranja te prebaciti sredstva u
prvi mirovinski stup.
Potpredsjednik Vlade, Damir Polančec složio se s konstatacijom zastupnika Kunsta, kojom je obrazložio svoj upit da je povećan priliv
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novih umirovljenika tijekom devedesetih doveo do određenih strukturnih poremećaja u mirovinskom
sustavu. Naime, Hrvatska danas ima
svega 57,1 posto radno aktivnog
stanovništva, tako da je omjer između umirovljenika i zaposlenih izrazito nepovoljan (na jednog umirovljenika dolaze 1,42 zaposlena, dok
je 1986. taj odnos bio 1:3,68). Zbog
toga se i krenulo u mirovinsku reformu koja je započela 1. siječnja 1999,
a u drugoj fazi uveden je tzv. trodijelni mirovinski sustav. Naime, od 1.
siječnja 2002. 5 posto sredstava od
ukupno 20 posto mirovinskih doprinosa usmjerava se u tzv. drugi stup
mirovinskog osiguranja (to se ne
odnosi na osiguranike starije od 50
godina). Naime, obveznici drugog
mirovinskog stupa postali su osiguranici mlađi od 40 godina, dok su
oni između 40 i 50 godina imali mogućnost izbora(oko 130 tisuća ih se
odlučilo za izdvajanje u drugi stup).
Po riječima potpredsjednika Polančeca imovina osiguranika u drugom
stupu danas „teži” 22,8 mlrd. kuna,
ali su prinosi mirovinskih fondova u
proteklom razdoblju iznosili nepunih 500 mln. kuna. Povećaju li se
izdvajanja u drugi stup nauštrb prvog, kao što sugerira zastupnik, povećat će se tranzicijski trošak i nedostajuća sredstva morat će se namiriti iz poreznih prihoda. Druga je
mogućnost povećanje doprinosa za
mirovinsko osiguranje, odnosno izdvajanja u drugi stup, što bi također
dodatno opteretilo gospodarstvo. U
raspravi na sjednici Ekonomskog
vijeća predložili smo da se dobrovoljnim obveznicima drugoga mirovinskog stupa omogući da se, ako to
žele, „vrate” u prvi stup (računa se
da bi im se u tom slučaju povećale
mirovine). Polančec je izrazio uvjerenje da će Ekonomsko vijeće, a potom i Vlada, uskoro donijeti konačnu
odluku s tim u svezi.
Zahvalivši na odgovoru, zastupnik je konstatirao da iz njega proizlazi da Vlada nema ni u krajnjoj
namjeri ukinuti drugi mirovinski
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stup i prebaciti sredstva u prvi, kao
što to zlonamjernici cijelo vrijeme
pokušavaju prikazati javnosti.

Traže se rješenja za spašavanje
„Sunčanog Hvara”
U uvodu svog pitanja mr.sc. Marin Jurjević (SDP) je izjavio da su
građani zaprepašteni ponašanjem
Vlade u slučaju „Sunčanog Hvara”.
Zanimalo ga je jesu li njeni predstavnici, prilikom nedavnog boravka u
Francuskoj, dogovorili predaju državnog udjela u toj firmi grupi „ORCO”, bez ikakve naknade (tako su
prenijeli mediji). Kako reče, hrvatska
javnost traži da se objelodani tko je
glavni igrač u ovoj francuskoj vezi.
Potpredsjednik Vlade i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva,
Damir Polančec, rekao je da bi partnerstvo u spomenutoj tvrtki, između
Hrvatskog fonda za privatizaciju i
francuske tvrtke „ORCO”, trebalo
trajati do sredine 2010. Dosad je
„ORCO” kroz dokapitalizaciju uložio u „Sunčani Hvar” 56 mln. eura.
Dakako, dio investicija financiran je
i kreditima koji su trebali biti vraćeni nakon slijedeće faze dokapitalizacije. Budući da je to izostalo, u prvom redu zbog stanja na tržištu kapitala, partneri traže rješenje kako bi
tvrtku izvukli iz krize. To ni u kom
slučaju nije bezuvjetna predaja niti
poklanjanje dionica bilo kome, tvrdi
Polančec. Naime, predstavnici Vlade predložili su vijećnicima Grada
Hvara da tvrtka „Sunčani Hvar”
osnuje tvrtku kćer „Sirena”, koju bi
Fond za privatizaciju otkupio dionicama „Sunčanog Hvara”. Vlasništvo
nad tom tvrtkom, kao i nad nekim
nekretninama od interesa za Grad
Hvar, potom bi prenio Hvaranima.
Za ponuđeni model izjasnilo se legalno izabrano Gradsko vijeće (sa 9
glasova „za” i 3 glasa „protiv”), ali
gradonačelnik je stavio veto. U svakom slučaju, mi ćemo i dalje tražiti
rješenje koje će biti najprihvatljivije,
prije svega za spomenutu tvrtku i
zaposlene u njoj, za Grad Hvar, Vla-

du RH i našeg partnera, zaključio je
Polančec.
Nemam namjeru braniti gradonačelnika Hvara, iako mislim da postoji i hvarska, osim ove francuske
veze, komentirao je zastupnik Jurjević. A vijećnici su tako glasali radi
toga da se spasi što se još spasiti dade, s obzirom na katastrofalnu politiku Vlade prema „Sunčanom Hvaru”. Uostalom, i Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja ustvrdilo je da
Vlada ustupa svoje vlasništvo „ORCU”, ne tražeći ništa zauzvrat.
Objavite barem ugovor o partnerstvu, apelirao je zastupnik.

Stipendiranje djece hrvatskih
branitelja
Petra Mlinarića (HDZ) je interesiralo koliko je stipendija dodijeljeno od osnivanja Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i njihove djece.
Na nedavno završen natječaj za
dodjelu stipendija javilo se više od
17 tisuća djece, spomenula je Jadranka Kosor, potpredsjednica
Vlade i ministrica obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti.
Dodijeljeno je ukupno 10 225 stipendija i već su krenule isplate
(Upravni odbor Fonda hrvatskih
branitelja izdvojio je za tu namjenu
66 mln. kuna). U školskoj godini
2006/2007. dodijeljene su 2 272 stipendije (ukupno više od 9 mln. kuna), a 2007/2008. je stipendirano
7045 učenika odnosno studenata.
Isplata stipendija djeci hrvatskih
branitelja jedna je od najvećih vrijednosti braniteljskog Fonda u koji je
Vlada u proteklom mandatu uplatila
7 posto dionica Ine i isto toliki postotak dionica HT-a, naglašava ministrica. To potvrđuje i činjenica da se više
od 63 posto srednjoškolaca koji su
imali stipendije upisalo na fakultete.
Fond hrvatskih branitelja je inače,
stabilan. Imovina branitelja se strogo
nadzire, osigurana je, i nema govora
o tome da bi netko s tim novcem manipulirao, zaključila je na kraju.
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Zadovoljan odgovorom, zastupnik je konstatirao da je Fond
opravdao svoje postojanje te da je
resorno Ministarstvo, na čelu s ministricom Kosor, napravilo veliki posao („imate podršku od Dubrovnika
do Vukovara”).

Antikorupcijska kampanja
Dr.sc. Željko Jovanović (SDP)
upitao je ministra pravosuđa slaže li
se s načinom trošenja proračunskog
novca za antikorupcijsku kampanju
„Korupcija, to nisam ja”. Ako ne,
hoće li pokrenuti pitanje odgovornosti. Vrijedna aktivnost potpuno je
zasjenjena netransparentnim trošenjem svih 2,4 milijuna kuna i dobro
poznatim izigravanjem Zakona o
javnoj nabavi, rekao je.
Građani su prepoznali poticaj,
spremni su se uključiti u borbu protiv korupcije i nije točno da se kršio
Zakon, odgovorio je ministar pravosuđa Ivan Šimonović. Sklon je složiti se sa zastupnikom da je trebalo
ići na veću transparentnost. No, šteta
je da se kao ključan problem navodi
iznos od 2,4 milijuna kuna, kad je
samo jedna zapljena imovine dovoljna da osigura godine antikorupcijske kampanje.
Zastupnik nije bio zadovoljan i
zatražio je pisani odgovor o cijeloj
financijskoj konstrukciji kampanje.

Vanjski dug
Kao predsjednik Vlade, koja je
svojim neracionalnim trošenjem u
proteklih pet godina dovela Republiku Hrvatsku u situaciju koja je
blizu dužničkog ropstva, osjećate li
se odgovornim, upitao je Gordan
Maras (SDP) premijera. Krajem
2008. godine u Hrvatskoj je inozemni dug iznosio više od 39 milijardi
eura i prvi put dug je veći od domaćeg BDP-a. Rastu inozemnog duga
pridonijela je i država sve većom
potrošnjom.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske dr.sc. Ivo Sanader odgovorio
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je da Vlada ne samo da nije odgovorna, već je smanjila svoj udio u
inozemnom dugu sa 34 posto na
17,7 posto. Prepolovili smo dug i to
je velik uspjeh ove Vlade i na to sam
ponosan, rekao je, među ostalim,
premijer.
Zastupnik nije bio zadovoljan
odgovorom. Naglasio je da je Vlada
odgovorna za cjelokupnu gospodarsku situaciju u zemlji.

Potpore za zapošljavanje
branitelja
Nevenku Majdenić (HDZ) zanimalo je daje li Ministarstvo obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti potpore poslodavcima koji
zapošljavanju hrvatske branitelje
iz Domovinskog rata i u kojim
oblicima.
Potpredsjednica Vlade Republike
Hrvatske i ministrica Jadranka Kosor odgovorila je da je kroz programe Ministarstva u pet godina zaposleno oko 10 000 hrvatskih branitelja
i djece poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Za ovu godinu predviđeno je 8 milijuna kuna za
potporu poslodavcima koji će zapošljavati branitelje i njihovu djecu.
Nastavljaju se i druge mjere Ministarstva, jer je zapošljavanje ovog
dijela hrvatske populacije jedan od
prioriteta, ne samo Ministarstva, nego i Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica vjeruje da će to pridonijeti smanjenju broja nezaposlenih
branitelja i uspješnom poslovanju
poslodavaca.

preduga. Obećali ste zakon o potpomognutoj oplodnji do kraja 2008.
godine, odbili ste takav prijedlog
zakona SDP-a. Jeste li svjesni da je
u međuvremenu moglo ovim putem
biti začeto i roditi se više od 500
djece, pitao je. Napomenuo je da je
ministar odlučio više se brinuti o
stavu Crkve nego o dobrobiti građana Hrvatske.
Ministar zdravstva i socijalne skrbi mr.sc. Darko Milinović odgovorio je da će se za novi zakon o potpomognutoj oplodnji pokušati dobiti
što širi konsenzus, ali da će se brinuti i o stavu Crkve. Zakon se priprema
i razgovarat će se i s predstavnicima
SDP-a, a ako ima dobrih rješenja
unijet će se u novi zakon, rekao je,
među ostalim, ministar Milinović.
Zastupnik je zamolio ministra da
u provođenju reforme ne izlaže ljude
mobingu i da vrati dostojanstvo hrvatskim pacijentima.

Uskočki sudovi
Ivo Grbić (HDZ) upitao je koju
kvalitetu u sudovanju trebaju donijeti uskočki sudovi, koji su nedavno
počeli s radom.
Trebali bi donijeti napredak u pogledu brzine, odlučnosti i stručnosti
u suđenjima za djela koja se tiču
korupcije odnosno organiziranog
kriminala, odgovorio je ministar
pravosuđa dr.sc. Ivan Šimonović.
Zastupnik je rekao da iz toga proizlazi da će uskočki sudovi ostvariti
svoju svrhu i cilj.

Proljetna sjetva
Zakon o potpomognutoj
oplodnji
U intervjuu u „Vjesniku” od 7.
ožujka 2009. godine dali ste bajnu
sliku o našem zdravstvu, no zaboravili ste skupinu građana koji boluju
od neplodnosti i koji trebaju medicinske postupke potpomognute
oplodnje, rekao je dr.sc. Mirando
Mrsić (SDP) obrativši se ministru
zdravstva. Njihova lista čekanja je

Što Ministarstvo čini da bi olakšalo proljetnu sjetvu i da naši seljaci
kvalitetnije to obave, pitanje je
Zdravka Kelića (HSS). Proljetna
sjetva je sigurno najteže vrijeme za
hrvatske seljake. Zahtijeva velika
ulaganja i rokove. Bez pomoći Ministarstva sigurno to neće odraditi
dobro i kvalitetno.
Ministar poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja mr.sc. Božidar
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Pankretić odgovorio je da je sada
krajnje vrijeme u kojem Ministarstvo mora učiniti sve za bolju pripremu sjetve. Najvažnije je da što
prije stigne novčana potpora na hrvatsko selo. Ministarstvo je dosad
isplatilo više od 550 milijuna kuna
potpora i subvencija, od predviđenih
1,3 milijarde kuna. Rok za isplatu
potpora je 31. svibnja.
Zastupnik je izrazio nadu da će i
drugi dio poticaja što prije doći seljacima.

Županijske ceste
Goran Beus Richembergh
(HNS) govorio je o kritičnom stanju
naših županijskih cesta. Pitao je ministra hoće li se u ovoj godini financijski pomoći županijskim upravama
za ceste u sanaciji stanja. Gotovo
1000 kilometara županijskih i lokalnih cesta trebalo bi ovog časa zatvoriti zbog njihova stanja. Održavanje
cesta financira se iz 60 lipa po litri
goriva i iz naknade pri registraciji
vozila. Državne ceste od toga ubiru
50 lipa, a županijske tek 10 lipa.
Ovog trenutka nedostaje oko 2 milijarde kuna za hitnu sanaciju tih cesta, naveo je, među ostalim.
Ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta složio
se s iznesenom ocjenom o stanju i
načinu financiranja tih cesta. Oko
240 milijuna kuna prebacuje se godišnje županijskim upravama za ceste i uz interventna sredstva to je
premalo, konstatirao je. Zato se u
siječnju ove godine razgovaralo s
Udrugom cestovnih prijevoznika i
sa županijskim upravama za ceste
kako namaknuti dodatna sredstva za
županijske uprave. Zajednički je
stav da se do kraja lipnja ove godine
vide novi modeli financiranja kako
bi županijske uprave mogle prići izgradnji i rekonstrukciji cesta, rekao
je ministar. Odao je priznanje županijskim upravama jer su protekle
godine napravile puno na asfaltiranju i održavanju cesta, iako nisu
imale dovoljno novca.
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Zastupnik nije bio u potpunosti
zadovoljan odgovorom. Situacija je
kritična i iziskuje trenutačnu reakciju. Može se odustati od gradnje Pelješkog mosta i namaknuti potrebna
sredstva, rekao je.

Agencija za upravljanje
nezakonito stečenom imovinom
Ministar pravosuđa Ivan Šimonović odgovarajući na pitanje Borislava Matkovića (HDZ) o poduzimanju mjera u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala
najavio je da bi krajem godine, ili
početkom slijedeće, trebala biti
ustrojena agencija koja bi upravljala imovinom oduzetom u kaznenim
postupcima za djela organiziranog
kriminala i korupcije. Istaknuo je
da to što agencije još nema ne znači
da se imovina do sada nije mogla i
da se neće oduzimati. Rekao je da
Zakon o USKOK-u dopušta privremeno zamrzavanje imovine tijekom
kaznenih postupaka, a bilo je i slučajeva oduzimanja imovine za koju
je sudski utvrđeno da je pribavljena
nezakonito. „Tako smo imali prošle
godine oduzete imovine zbog njene
nelegalnosti i povezanosti s kaznenim djelima u vrijednosti od 17
milijuna eura i tom se imovinom
do sada nekako raspolagalo, ali
nam treba bolje i organiziranije
upravljanje”, rekao je ministar,
izvijestivši da je zadatak radne
skupine koja priprema novi Kazneni zakon i taj da paralelno radi na
ustroju agencije.
Borislav Matković bio je zadovoljan odgovorom.

Uspješna konsolidacija „3. maja”
Vesna Buterin (HDZ) postavila je
pitanje Damiru Polančecu, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i
ministru gospodarstva, rada i poduzetništva, a tiče se riječkog brodogradilišta „3. maj”. Istaknula je da to
brodogradilište ima značajnu ulogu
u gospodarstvu Rijeke i cijele župa-

nije, pa je i postavila pitanje što je
Vlada Republike Hrvatske konkretno
učinila da pomogne u konsolidaciji
poslovanja tog brodogradilišta.
Damir Polančec odgovorio je da
je brodogradnja, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom svijetu, trenutno
u krizi.
Naglasio je da je „3. maj” jedno
od naših najznačajnijih i najvećih
brodogradilišta, a da je hrvatska
Vlada svjesna njegova značenja za
hrvatsko gospodarstvo, posebice
Grada Rijeke i Primorsko-goranske
županije. „Upravo stoga bilo nam je
neprihvatljivo da to brodogradilište
potkraj prošle godine dođe u situaciju da ima praznu knjigu narudžbi”.
Nastojanja su išla u dva pravca: s
jedne strane u smjeru ugovaranja
nekih novih poslova i nekih novih
brodova za „3. maj”, a s druge strane da pronađemo način kako reprogramirati obveze „3. maja”, izjavio
je Polančec. Dodao je da se pristupilo i promjenama u upravi brodogradilišta.
U međuvremenu su ugovorena
dva nova broda za „Uljanik plovidbu”, a u fazi potpisivanja su još dva
nova broda za „Tankersku plovidbu”, čime se osigurava puna zaposlenost „3. maja” u slijedećih nekoliko godina. Polančec je ujedno zahvalio ministru financija Šukeru koji
je sa svojim suradnicima omogućio
reprogramiranje obveza „3. maja”.
Vesna Buterin (HDZ) bila je zadovoljna odgovorom.

koji poboljšava opskrbu pitkom vodom 10 općina i grad Novu Gradišku
na zapadnom dijelu Brodsko-posavske županije.
Njeno pitanje odnosi se na najavljivane projekte zaštite voda od onečišćenja koji će se financirati kroz
IPA program, konkretno, je li zaštita
voda na području Grada Slavonskoga Broda predviđena za financiranje
kroz IPA program.
Petar Čobanković odgovorio je
da se paralelno s rješavanjem pitanja
vodoopskrbe mora riješiti i pitanje
pročišćavanja otpadnih voda. Naglasio je da Hrvatska i kroz sredstva
pretpristupne pomoći rješava pitanje
financiranja izgradnje pročistača.
Tako se kroz program ISPA financira
izgradnja pročistača u Karlovcu, a
za financiranje kroz program IPA-e
Hrvatska je nominirala tri projekta
za zaštitu voda: odvodnja otpadnih
voda i pročišćavanje u Slavonskom
Brodu, odvodnja i pročišćavanje u
Kninu te Drnišu. Ministar je izjavio
da je projekt odvodnje otpadnih voda i pročišćavanja u Slavonskom
Brodu prihvaćen, a Hrvatska će
uskoro dobiti i pisanu potvrdu za to.
Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna eura, od čega će se oko 50% ili
15,34 milijuna eura financirati iz
sredstava IPA-e, a ostali dio iz nacionalnog proračuna (oko 14,32 milijuna eura) i iz lokalnog proračuna
(oko 1,3 milijuna eura).
Suzana Bilić-Vardić (HDZ) bila
je zadovoljna odgovorom.

Sredstva iz IPA-e za
pročišćavanje otpadnih voda

Hoće li autoceste u koncesiju?

Suzana Bilić Vardić (HDZ) uputila je pitanje ministru regionalnog
razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Petru Čobankoviću. Izrazila
je zadovoljstvo radovima na izgradnji regionalnog vodovoda istočna
Slavonija kojim će 10 općina istočnoga dijela županije s 30 tisuća stanovnika dobiti pitku vodu. Također,
izrazila je zadovoljstvo izgradnjom
magistralnog vodovoda „Davor”
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Mirela Holy (SDP) pitala je potpredsjednika Vlade Damira Polančeca hoće li Hrvatske autoceste, čiju
su gradnju financirali hrvatski građani, Vlada dati u koncesiju strancima te na koji način će se u tom slučaju zaštititi radnici zaposleni u Hrvatskim autocestama. Naime, davanje u koncesiju autocesta najavljuje
se kao tzv. antirecesijska mjera hrvatske Vlade. Holy je dodala da
svaki dan bez posla ostane 150 rad-
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nika, a do kraja godine očekuje se da
bez posla ostane 50 tisuća ljudi.
Odgovarajući Mirely Holy, Damir
Polančec odbacio je tvrdnje da će
do kraja godine bez posla ostati
50.000 ljudi. Potkraj veljače nezaposlenih je bilo 2.700 više nego godinu dana ranije i u ovom trenutku
nema potrebe plašiti ljude i govoriti
o velikom valu nezaposlenosti, jer
se on, srećom, u Hrvatskoj još uvijek
ne događa, rekao je Polančec. Istaknuo je da je rebalans nužan upravo
zbog smanjenih prihoda državnog
proračuna, a prva i najvažnija mjera
je štednja na svim razinama, po svim
ministarstvima, nakon čega će se
vidjeti koliko još sredstava eventualno nedostaje. Cilj je što je moguće
manji deficit državnog proračuna,
izjavio je Polančec. Ustvrdio je da
jedna od mjera može biti i davanje u
koncesiju postojećih ili gradnja koncesijskim modelom novih autocesta
u Hrvatskoj, pri čemu bi se vodilo
računa da se osigura zadržavanje
pune zaposlenosti svih onih koji danas rade u Hrvatskim autocestama,
kao i onih koji se brinu o održavanju
tih cesta. Ta zamisao još je na razini
ideje koju treba raspraviti, a sve u
cilju postizanja što manjeg deficita.
Mirela Holy izrazila je nezadovoljstvo odgovorom i zatražila pisani odgovor.

Rok za izdavanje rješenja o
statusu HRVI?
Branko Kutija (HDZ) uputio je
pitanje potpredsjednici hrvatske
Vlade i ministrici obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti Jadranki Kosor, koji je zakonom određeni rok za izdavanje rješenja za
priznavanje statusa hrvatskog ratnog
vojnog invalida i drži li se Ministarstvo tog roka?
Jadranka Kosor odgovorila je da
je za postupanje u tom području uređeno Zakonom o općem upravnom
postupku, a Ministarstvo poštuje i
provodi zakon. „Ministarstvo apsolutno nastoji poštovati rokove, me-

đutim, katkada ima problema u neshvaćanju važne činjenice, da kod
odlučivanja o stupnju invaliditeta
odlučuju liječnička povjerenstva,
koja su jedina pozvana reći je li netko invalid ili nije i u kojem je postotku ta invalidnost”. Dodala je da
nitko iz politike ni na koji način ne
može sugerirati liječnicima da se izda „ovakvo ili onakvo rješenje”. Također, napomenula je da valja razlikovati privremeno rješenje od rješenja za invaliditet utvrđenu u drugom
stupnju koje je konačno.
Branko Kutija bio je zadovoljan
odgovorom.

O ministru Milinoviću
Milanka Opačić (SDP) postavila
je pitanje ministru zdravstva Darku
Milinoviću, a ono glasi: „Što se još
mora dogoditi, gospodine ministre,
pa da premijer s vama postupi kao s
gospođom Anom Lovrin i Berislavom Rončevićem?” Dodala je da je
svakim danom sve više onih koji su
nezadovoljni ministrovim radom, a
ministra napuštaju i najbliži suradnici. Kao primjer Opačić je navela
pomoćnicu ministra zdravstva Dubravku Jadro koja je otišla nakon 20
godina rada u tom Ministarstvu.
Darko Milinović odgovorio je zastupnici da nema nezadovoljnih u
zdravstvenom sustavu. Dodao je da
sve što je izrekla zastupnica ne odgovara istini. Što se tiče gospođe Jadro,
ona je i dalje jedna od ministrovih
najbližih suradnica, a iz zdravstvenih
razloga sama je zatražila razrješenje
s nekih funkcija, ali ne i s dužnosti
koju obnaša u Ministarstvu, dužnosti
ravnatelja za upravne poslove.
Milanka Opačić (SDP) izrazila je
nezadovoljstvo odgovorom.

Povećanje cijena u mobilnoj
telefoniji
Davor Bernardić (SDP) postavio
je pitanje potpredsjedniku hrvatske
Vlade Damiru Polančecu hoće li Vlada uvesti neke nove namete građaniBROJ
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ma. Podsjetio je Polančeca na njegove
nedavne izjave u medijima da Vlada
RH razmatra uvođenje novih trošarina, konkretno, Polančec je spomenuo
povećanje cijena u mobilnoj telefoniji, zatim povećanje PDV-a i cijene
benzina. Bernardića zanima zašto je u
predizbornoj kampanji HDZ rekao da
neće biti novih poreza.
Damir Polančec odgovorio je da
se samo u jednom segmentu radi o
novom porezu, a to je porez odnosno
trošarina na mobilnu telefoniju. Dodao je da su „svi ostali porezi već
sadržani u našem poreznom sustavu”. Vlada će nastojati ostvariti što
je moguće veću razinu ušteda kako
bi deficit državnog proračuna zbog
smanjenih prihoda bio što je moguće
manji, a onda će se razgovarati o tome na koji način je najbolje financirati taj deficit. Naglasio je da rebalans državnog proračuna prije svega
ide u smjeru ušteda.
Damir Bernardić još jednom je
podsjetio na predizborna obećanja
HDZ-a da neće biti novih poreza.

Smanjenje dužnosničkih plaća
Zastupnik Zoran Vinković (SDP)
uputio je pitanje potpredsjednici
Vlade Jadranki Kosor vezano uz nedavnu odluku Vlade o smanjenju
dužnosničkih plaća, budući da je
početkom odluke odbijen sličan
SDP-ov prijedlog.
Potpredsjednica Kosor se složila
sa zastupnikom da je SDP već tražio
smanjenje dužnosničkih plaća za
oko 6%, ali je potom naglasila da je
Vladin prijedlog predvidio oko 70%
veće smanjenje u odnosu na taj
SDP-ov prijedlog i da će Sabor o
tome uskoro provesti raspravu.
Zastupnik nije izrazio zadovoljstvo ili nezadovoljstvo odgovorom
potpredsjednice Kosor.

Obilaznica Pleternica kod
Požege – kada?
Zastupnik Boro Grubišić (HDSSB) upitao je ministra mora, pro-
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meta i infrastrukture, Božidara
Kalmetu, kako napreduje izrada tehničke dokumentacije, glavnog projekta te kada će započeti radovi na
obilaznici Pleternica. To je brza nizinskoj cesta kod Požege, koja bi
trebala spojiti Požegu s autocestom
Zagreb – Lipovac. Gradnja koje je
najavljena na sjednici Vlade još
2004. godine.
Ministar Kalmeta je zastupniku
obećao precizan pisani odgovor s
točnim rokovima, rekavši u nastavku da su idejna rješenja gotova i da
se radi na studiji utjecaja na okoliš, a
da će se gradnji pristupiti čim se ishodi građevinska dozvola.
Zastupnik nije bio u potpunosti zadovoljan ministrovim riječima jer nije
dao nikakve rokove, pa ni okvirne,
stoga je zamolio za pisani odgovor.

Usklađivanje s europskim
zakonodavstvom
Zastupnik Mario Zubović (HDZ)
upitao je državnu tajnicu, Biancu
Matković, kako napreduje hrvatsko
usvajanje pravne stečevine Europske
unije, s obzirom na nedavnu slovensku blokadu pregovora s Hrvatskom.
Državna tajnica Matković se osvrnula na trenutno stanje u pregovorima, naglasivši da Hrvatska nastavlja
s reformama u skladu s predviđanjima. Iako je Slovenija blokirala čak
12 pregovaračkih poglavlja, ipak je
izrazila uvjerenje da će sve obaveze
biti ispunjene navrijeme, čim Slovenija podigne blokadu s pregovora.
Podsjetila je zastupnika da je tijekom
prošle godine Sabor donio 120 zakona usklađenih s europskim zakonodavstvom, a da do kraja ove godine
treba donijeti još 40 „europskih” zakona. Završno je istaknula da će sva
ministarstva i tijela državne uprave
ispuniti sve obveze koje su im zadane, ali da pri tome treba voditi računa
o kvaliteti donesenih zakona i zaštiti
nacionalnih interesa.
Zastupnik je zahvalio na odgovoru izrazivši nadu da će pregovori biti
ubrzo deblokirani.

Radi li Fond za privatizaciju?
Zastupnika Ranka Ostojića
(SDP) zanimalo je zašto se Upravni
odbor Hrvatskog fonda za privatizaciju nije sastao već 4 mjeseca. Ističući kao primjer, dosad bezuspješnu,
privatizaciju „Vupika” te probleme
oko „Splitske željezare”, čiji vlasnici ne ispunjavaju osnovne obveze iz
ugovora sklopljenog s Fondom, a
temeljem kojega su i postali vlasnici. Upitao je potpredsjednika Vlade
Damira Polančeca kada misli sazvati
sjednicu Upravnog odbora Fonda.
Potpredsjednik Vlade Polančec je
u odgovoru negirao zastupnikovu
tvrdnju, rekavši da se Upravni odbor
Fonda sastao u posljednja 4 mjeseca,
ali da trenutno definiraju budućnost
Fonda. To je, prema njegovu mišljenju, trenutno važnije od samog procesa privatizacije. U nastavku je
ipak istaknuo da će VUPIK uskoro
biti privatiziran, ali da je bila nužna
još jedna revizija.
Što se tiče „Splitske željezare”,
rekao je u nastavku, na vlasnike se
vrši pritisak da ispune sve svoje obveze iz ugovora.
Izrazivši nezadovoljstvo odgovorom, zastupnik je od potpredsjednika Polančeca zatražio pismeno očitovanje.

Muzejsko-galerijski centar
Hlebine – Centar naivne
umjetnosti
Zastupnika Stjepana Milinkovića
(HDZ) interesiralo je koja saznanja
i koje mišljenje ima ministar kulture
Božo Biškupić o važnosti hrvatske
naivne umjetnosti i inicijative za
osnivanje muzejsko Galerijskog
centra Hlebine, a što bi rezultiralo
izdvajanjem galerije iz muzeja grada
Koprivnice.
Ministar Biškupić se u izlaganju
nakratko osvrnuo na povijest Galerije i razloge zbog kojih je ona osnovana u sklopu koprivničkog muzeja,
istaknuvši kako je situacija danas
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drugačija i da Hlebine kao samostalna općina imaju pravo samostalno
odlučiti o Galeriji kao izdvojenom
muzejskom prostoru. Za kraj je istaknuo da Ministarstvo podržava taj
projekt i zalaže se da se Galerija
osamostali, uz pomoć grada Koprivnice, općine Hlebine i Ministarstva
kulture.
Zastupnik je izrazio zadovoljstvo
odgovorom.

Nove mjere protiv nasilja u
obitelji
Zastupnica Nedjeljka Klarić
(HDZ) upitala je ministricu obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Jadranku Kosor koje su
predviđene izmjene budućeg Prekršajnog zakona i Zakona o zaštiti od
nasilja u obitelji.
Ministrica Kosor u svom je odgovoru naglasila da su značajne promjene vezane uz suzbijanje nasilja u
obitelji učinjene već u Obiteljskom
te Kaznenom zakonu. Istaknula je
da se još uvijek radi na izmjenama
Zakona o suzbijanju nasilja u obitelji, da se čeka na mišljenja ministarstava i da će se uskoro naći na sjednici Vlade, a kasnije i u Saboru. Kao
novinu, nastavila je ministrica, izmijenjeni Zakon uvodi i odredbu tzv.
ekonomskog nasilja, a svi predmeti
s kojima će se postupati po tom Zakonu morat će se rješavati u hitnom
postupku. Napomenuvši na kraju
izlaganja i uvođenje u Zakon novih
mjera zaštite djece, ministrica je naglasila da se nada skoroj raspravi u
Saboru te potpori svih klubova prilikom izglasavanja.
Zastupnica je izrazila veliko zadovoljstvo odgovorom.

Financiranje studentskog
kampusa u Mostaru
Zastupnik Daniel Mondekar
(SDP) upitao je potpredsjednicu hrvatske Vlade Jadranku Kosor zašto,
unatoč obećanjima Vlade, sva školska djeca nemaju pravo na besplatne
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udžbenike i na besplatan prijevoz;
zašto rastu cijene školarine u visokoškolskim ustanovama? Ukratko,
upitao je, zašto se štedi na hrvatskim
studentima i školarcima, a istovremeno se gradi kampus u Mostaru,
vrijedan 320 milijuna kuna te zaključio da Vlada kao mjeru borbe
protiv krize uvodi štednju u obrazovanju.
Potpredsjednica Kosor je zastupniku odgovorila da se tu radi o fundamentalnim razlikama između politika
SDP-a i HDZ-a, gdje SDP želi ukinuti pravo glasa Hrvatima iz BiH, dok
HDZ to ne želi, ali je bit da Republika
Hrvatska ima ustavnu obvezu pomaganja Hrvatima iz BiH pa tako i financiranja sveučilišta u Mostaru.
Naglasivši da se ipak ne radi o
sveučilištu isključivo za Hrvate, nego za svu djecu koja to žele, potpredsjednica je na kraju istaknula da
financiranje mostarskog sveučilišta i
kampusa ne ide nauštrb školovanja
djece u Hrvatskoj jer je Vlada ustvari utrostručila proračun za obrazovanje u Hrvatskoj.
Zastupnik nije bio zadovoljan odgovorom, ističući da Hrvata ima i u
Rumunjskoj, Vojvodini, Njemačkoj i
SAD-u, pa da se njima kampusi ne
grade te je zaključio da HDZ na taj
način kupuje glasove Hrvata u BiH.

Banke i kriza
Zastupnik Damir Kajin (IDS)
upitao je „kako se u Hrvatskoj bankama može poslati poruka da je u
Hrvatskoj platežno sredstvo kuna i

da se ne poigravaju vjerodostojnošću nacionalne valute”.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske dr. sc. Ivo Sanader istaknuo
je da banke i u vrijeme krize iznimno
dobro zarađuju te je podsjetio da se
paradigma kapitalizma i financijskog sustava mijenja, a banke bi o
tome trebale voditi računa.
Damir Kajin zadovoljan je odgovorom.

dine antirecesijske mjere pitala je
„kako su maturanti trebali spasiti
Hrvatsku”.
Državni tajnik Ministarstva turizma Ivo Mujo podsjetio je na značajne rezultate hrvatskoga turizma
u 2008. godini istaknuvši da Ministarstvo radi detaljnu analizu antirecesijskih mjera koje se uskoro
očekuju.
Ingrid Antičević-Marinović nije
bila zadovoljna odgovorom.

Mljekarska industrija
Drvna industrija
Zastupnik Tomislav Ivić (HDZ)
osvrnuvši se na smanjenje otkupne cijene mlijeka pitao je koje mjere Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja provodi kako bi se poboljšalo stanje u sektoru mljekarstva te
koliko se godišnje ulaže u taj sektor.
Ministar poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja Božidar Pankretić
odgovorio je da se u sektor mljekarske proizvodnje prosječno godišnje
ulaže više od 800 milijuna kuna. U
siječnju ove godine proizvodnja
mlijeka porasla je za 4% u odnosu
na siječanj 2008. godine. Ministarstvo će i dalje pratiti cjelokupnu situaciju te će razgovarati i s proizvođačima i s mljekarskom industrijom
sve u cilju poboljšanja ukupnog sektora mljekarstva.
Tomislav Ivić bio je zadovoljan
odgovorom.

Antirecesijske mjere
Zastupnica Ingrid Antičević-Marinović (SDP) osvrnuvši se na Vla-
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Zastupnik Zlatko Koračević
(HNS) podsjetio je da je Odbor za
regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo održao tematsku
sjednicu na kojoj je usvojeno 12
mjera podrške drvnoj industriji te
je pitao koje od predloženih mjera
će Vlada podržati i u kojim rokovima. Također je pitao hoće li Vlada
osigurati da Hrvatske šume omoguće drvnoj industriji daljnji razvoj, kojim mjerama i u kojim rokovima.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske dr. sc. Ivo Sanader kazao je
da je Ministarstvo regionalnog razvoja za ovu godinu predvidjelo 60
milijuna kuna za drvoprerađivačku
industriju, dok su Hrvatske šume za
150 milijuna kuna smanjile cijene
za drvnu masu. To zajedno velika je
potpora drvnoprerađivačkoj industriji.
Zlatko Koračević zatražio je pisani odgovor.
J.Š; M.Ko; Đ.K; S.Š; V.G; I.Č.
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Prikaz rasprave
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURAVANJU KVALITETE U ZNANOSTI
I VISOKOM OBRAZOVANJU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Izvrsnost – ključ za ulazak u Europu
Nakon kraće rasprave, na sjednici 12. ožujka, Sabor je prihvatio
predloženi Zakon u prvom čitanju
(kod utvrđivanja dnevnog reda
Vlada je odustala od hitnog postupka).
Riječ je o propisu koji donosi
mjere vanjskoga i unutarnjeg
vrednovanja i unapređenja kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, budući da u postojećem Zakonu nisu definirane sve obveze
koje je Hrvatska preuzela potpisivanjem Bolonjske deklaracije.
Usklađivanje s europskim standardima trebalo bi olakšati integriranje hrvatskoga visokog obrazovanja u Europski prostor visokoga obrazovanja. Sudionici u raspravi posebno su upozorili na
potrebu utvrđivanja objektivnih
kriterija za financiranje znanstvenih istraživanja te unapređivanje
suradnje između politike, visokog
školstva i gospodarstva.

O PRIJEDLOGU
Predstavljajući zakonski prijedlog
ministar znanosti, obrazovanja i
športa, Dragan Primorac, podsjetio
je na činjenicu da je Hrvatska u posljednjih pet godina napravila velik
iskorak u sustavu vertikale obrazovanja i znanosti. Naime, u tom je
razdoblju osnovano šest novih veleučilišta i tri nova sveučilišta, otvore-

no je više od 6000 novih radnih
mjesta, a broj studenata povećao se
za oko četrdesetak tisuća. Taj će se
trend zacijelo nastaviti, budući da je
Hrvatski sabor donio Nacionalni
program mjera za uvođenje obveznoga srednjoškolskog obrazovanja.
Jamstvo kvalitete u sustavu visokog
obrazovanja, ali i pokretač mjera za
uvođenje državne mature (ove godine u eksperimentalnoj primjeni),
svakako je i Nacionalni program
suzbijanja korupcije donesen u ožujku 2006.
Novi Zakon treba donijeti radi
usklađivanja kvalitete u znanosti i
visokom obrazovanju s europskim
standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG),
pojasnio je ministar. Riječ je o strateškom dokumentu što su ga prihvatili potpisnici Bolonjske deklaracije,
čija je svrha unapređivanje izvrsnosti znanstvenoistraživačkog i visokoškolskog područja.
Prijedlog zakona donosi mjere
vanjskoga i unutarnjeg osiguravanja/
vrednovanja i unapređenja kvalitete
u visokom obrazovanju i znanosti,
budući da u postojećem Zakonu o
znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju nisu definirane sve obveze koje je Republika Hrvatska
preuzela potpisivanjem Bolonjske
deklaracije. Radi integriranja hrvatskoga visokog obrazovanja u europBROJ
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ski prostor visokoga obrazovanja,
Zakonom treba definirati procese te
ulogu svih sudionika koji će provoditi sustav osiguranja i unapređenja
kvalitete. To se ponajprije odnosi na
Nacionalno vijeće za znanost i Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje,
strateška tijela koja kreiraju mrežu
visokih učilišta, te Agenciju za znanost i visoko obrazovanje.
Predloženim se definiraju objekti
vrednovanja te redefiniraju postupci
izdavanja dopusnica visokim učilištima i znanstvenim organizacijama
za obavljanje djelatnosti i/ili izvođenje studijskih programa. Uređuje se
ustrojstvo i djelatnost Agencije, kao
neovisne javne ustanove koja bi trebala preuzeti ključnu ulogu u sustavu vrednovanja (inicijalne akreditacije i reakreditacije postojećih visokih učilišta, studijskih programa i
znanstvenih institucija). U njenom
djelokrugu bila bi i vanjska neovisna
periodična prosudba unutarnjega
sustava osiguravanja kvalitete i dr.
Imala bi ključnu ulogu i kod ukidanja dopusnica za one studijske programe za izvođenje kojih nisu osigurani odgovarajući prostorni ili kadrovski uvjeti.
Predviđeno je i osnivanje Središnjega prijavnog ureda u Agenciji,
radi usklađivanja podataka o uspjehu učenika na državnoj maturi, pružanja informacija o uvjetima upisa
te objedinjavanja podataka o ispu-
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njavanju uvjeta pristupnika za upis
na visoka učilišta. Na taj će se način
osigurati potpuna prohodnost u sustavu i spriječiti eventualne manipulacije kod upisa, naglašava ministar.

RADNA TIJELA
Prije rasprave na plenarnoj sjednici Prijedlog zakona razmotrila su i
poduprla nadležna radna tijela. Odbor za zakonodavstvo sugerirao je
predlagatelju da pravno-tehnički
doradi članak 28. i taksativno navede za koje se poslove Agenciji za
znanost i visoko obrazovanje daje
javna ovlast.
Na sjednici matičnog Odbora za
obrazovanje, znanost i kulturu
izraženo je mišljenje da bi trebalo
predvidjeti mehanizme nadzora nad
radom Agencije, s obzirom na veliki
pritisak zbog povećanja broja visokoškolskih ustanova, i to u uvjetima
dok Sabor još nije utvrdio njihovu
mrežu. Sudionici u raspravi smatraju
da nacionalna vijeća za znanost te za
visoko obrazovanje ne bi trebalo
izuzeti iz donošenja pojedinačnih
odluka o vrednovanju kvalitete u
sustavu znanosti i visokog obrazovanja.
Po ocjeni Odbora za europske
integracije Prijedlog zakona usklađen je s pravnom stečevinom Europske unije.

RASPRAVA
Utvrditi jasne kriterije za
financiranje
Predloženi Zakon je dobrodošao,
ali ga treba temeljito dotjerati, da
bismo ga mogli podržati, izjavio je
dr.sc. Miljenko Dorić, u ime Kluba
zastupnika HNS-a. Upozorio je na
činjenicu da u nas ne postoje jasni
kriteriji za financiranje znanstvenih
istraživanja, što potvrđuje i ocjena
Europske komisije od prije nekoliko
mjeseci. Naime, ako znanstvenik
poznaje nekoga iz ocjenjivačke sku-

pine njegov će projekt biti bolje
ocijenjen, a to znači i više novca za
nabavu opreme, za znanstvene novake i dr.
Osim toga, u ovom sektoru evidentan je i nedostatak administrativnog kapaciteta (to se ne odnosi na
broj djelatnika, nego na njihovu
stručnost, osposobljenost i dr.).
U nastavku se osvrnuo na ministrove riječi kako se Ministarstvo
obvezalo na uvođenje mjera radi
smanjenja korupcije u sustavu znanosti i visokog obrazovanja („u ovoj
oblasti mora biti nulta tolerancija na
korupciju”).
Budući da Agencija dobiva velike
ingerencije, Vlada bi do drugog čitanja trebala predočiti imena te znanstvena i stručna zvanja zaposlenika,
kako bismo se uvjerili da se doista
radi o „igračima prve lige”. Isto vrijedi i za one koji će se zaposliti u
Središnjem prijavnom uredu, čije će
osnivanje puno koštati, a donijet će
samo povećanje birokracije. Po mišljenju haenesovaca najveći problem
u tom sektoru je nepostojanje koordinacije između politike, visokog
školstva i gospodarstva. Nažalost,
Zakon ne nudi nikakve pomake u
tom pravcu, a oni su itekako potrebni jer Hrvatska nema pravo financirati obrazovanje onih profila koji
našem društvu nisu potrebni, napominje zastupnik.

Razraditi djelatnost Agencije
Ponuđeni zakonski prijedlog smatramo više nego dobrodošlim, ali
njegov tekst je nedorečen, dijelom i
proturječan, pa ga treba doraditi,
konstatirao je dr.sc. Gvozden Srećko Flego, u ime Kluba zastupnika
SDP-a. Nažalost, u uvodnom izlaganju smo slušali puno više o usputnim pojavama, nego o meritumu.
Činjenica da se ministar nije odazvao
pozivima Odbora za obrazovanje,
koji je na tematskim sjednicama raspravljao i o državnoj maturi i o
Bolonjskom procesu, najbolje svjedoči o tome koliko mu je stalo do
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osiguranja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.
Jedna od osnovnih pojmovnih nedoumica u predloženom tekstu je
odnos između akreditacija i dopusnice (najbolje bi bilo da agencija
ministru predlaže (ne)izdavanje dopusnice. Osim toga, Zakon ostavlja
dosta otvoren odnos između Agencije i nacionalnih vijeća za znanost i
za visoko obrazovanje (to bi trebalo
precizirati Zakonom o Agenciji). U
pojedinim odredbama preklapaju se
ingerencije izvršne i zakonodavne
vlasti, daljnja je zamjerka esdepeovaca. Primjerice, predviđeno je da
Agenciju osniva i članove upravnog
tijela bira Sabor, a da suglasnost na
statut daje ministar. Sudeći prema
predloženom, Središnji prijavni ured
bit će, zapravo, središnji informativni ured za visoko obrazovanje i znanost. Trebalo bi precizirati i hoće li
se vrednovati znanstvenoistraživačke institucije ili studijski programi
te detaljnije razraditi djelatnost
Agencije (riječ je o prenošenju ovlasti ministarstva).

Uvažavati i interese
gospodarstva
Klub zastupnika HDZ-a podupire Prijedlog zakona jer svaki napor
na unapređenju kvalitete u znanosti i
visokog obrazovanja zaslužuje posebnu pažnju, izjavio je dr.sc. Krešimir Ćosić (to je dobar primjer gdje
se nacionalni interesi u potpunosti
podudaraju s interesima Europske
unije). Prema predloženom, do 2010.
godine trebali bismo provesti vanjsko vrednovanje kvalitete visokoškolskih programa i institucija, uz
usporedno razvijanje jedinica za
jamstvo kvalitete na visokim učilištima. Ključno je pitanje u cijelom
tom procesu utvrditi objektivne i jasne kriterije – uvažavajući pritom i
interese gospodarstva – i dosljedno
ih primjenjivati. Proces vanjskog
vrednovanja obrazovanja bio je i do
sada prisutan na nekim kvalitetnijim
visokoškolskim institucijama, tvrdi
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zastupnik. Primjerice, Fakultet elektrotehnike je nerijetko pozivao naše
stručnjake iz uglednih međunarodnih institucija da ocijene kvalitetu i
konkurentnost nastavnih programa
(pokazalo se da ih treba ažurirati,
odnosno osvježiti).
U svijetu postoje različite rang liste kojima se rangiraju visokoobrazovne i znanstvene institucije, podsjeća dalje. Na nekima od njih su
hrvatska (konkretno Zagrebačko
sveučilište) na nedopustivo niskoj
razini (to nije objektivna ocjena, to
više što pojedini fakulteti doista
imaju visoko mjesto u europskom
istraživačkom prostoru). Stoga takvim bazama podataka treba osigurati sve potrebne informacije, kako
bismo popravili tu sliku. Hiperprodukcija visokih učilišta zaista nije u
interesu društva, naglašava Ćosić.
Izrazio je uvjerenje da će pozitivne
promjene koje poduzima Ministarstvo stimulirati najbolje među najboljima, kako bismo na nekima od

prihvatljivih rang listi uskoro vidjeli
i visoko pozicionirane hrvatske institute (npr. Institut „Ruđer Bošković” ili Zagrebačko sveučilište).

Ujednačiti mrežu
visokoškolskih ustanova
Boro Grubišić, predstavnik Kluba zastupnika HDSSB-a, pohvalio
je dobre namjere predlagatelja. Među ostalim, osvrnuo se i na postojeću
mrežu visokoškolskih ustanova koja
je prilično neujednačena. Naime,
dok u priobalju postoje brojna sveučilišta (u Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i
Dubrovniku), u kontinentalnom dijelu zemlje samo su dva (Zagrebačko i Osječko). Znači li to da je želja
za znanošću na kontinentu slabija,
ili je u pitanju nešto drugo – komentirao je. Budući da je Hrvatska po
broju visokoobrazovanih građana (7
posto) znatno ispod europskog prosjeka (20 posto) trebalo bi povećati
broj visokih učilišta, smatra zastu-

pnik. Sugerirao je da se razmotri
mogućnost da se u dogledno vrijeme
osnuje i sveučilište u Slavonskom
Brodu, gdje sada djeluje privremeno
veleučilište, s tri privremena studija,
„koje ide u dobrom smjeru”.
U nastavku je uslijedila pojedinačna rasprava u kojoj su sudjelovali:
dr.sc. Goran Marić, Gordan Maras (SDP), dr.sc. Dragutin Bodakoš
(SDP), Mario Habek(SDP), dr.sc.
Andrija Hebrang (HDZ), dr.sc.
Željko Jovanović (SDP), dr.sc.
Zdenko Franić (SDP), Marija Lugarić (SDP), Ingrid Antičević-Marinović (SDP), mr.sc. Ivan Bagarić
(HDZ), dr.sc. Miljenko Dorić
(HNS). Rasprava je zaključena završnim osvrtom dr.sc. Dražena Vikića Topića, državnog tajnika u resornom Ministarstvu.
U nastavku sjednice, 13. ožujka,
glasovalo se o Prijedlogu zakona.
Prihvaćen je većinom zastupničkih
glasova (99 „za” i 3 „suzdržana”).
M.Ko.

Izbori, imenovanja i razrješenja
U ime Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, predsjednica Odbora Nevenka Majdenić predstavila je prijedloge
Odbora za donošenje slijedećih
odluka:
• Mirsad Srebreniković imenuje
se za člana Odbora za ljudska

prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora iz reda
predstavnika svih drugih vjerskih
zajednica.
Zastupnici su 13. ožujka 2009.
sa 90 glasova „za”, 1 „protiv” i 7
„suzdržanih” donijeli predloženu
Odluku.
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• Daniel Srb imenuje se za člana
Povjerenstva za odlučivanje o
sukobu interesa, iz reda zastupnika. Zastupnici su 13. ožujka
2009. sa 94 glasa „za” i 4 „suzdržana” prihvatili Prijedlog
odluke.
I.Č.
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Protokolarne aktivnosti
Predsjednika Hrvatskoga sabora
Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio predsjednicu Parlamenta Republike
Albanije Jozefinu Topalli

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio izaslanstvo Zajedničkog odbora za
europske poslove irskog parlamenta

(Zagreb, 3. ožujka 2009.) Hrvatska i Albanija nadaju se
da će uspješno završiti svoj put u NATO i postati punopravne članice Saveza na travanjskom summitu u Strasbourgu i Kehlu, izjavili su u Zagrebu predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić i predsjednica albanskog parlamenta Jozefina Topalli.
„Nadamo se da će naš zajednički put u NATO savez
uspješno završiti za mjesec dana”, rekao je Bebić u izjavi
za novinare nakon susreta s Topalli, koja boravi u službenom posjetu Hrvatskoj na poziv predsjednika Sabora.
„Prije 11 mjeseci dobili smo pozivnicu od NATO-a, a
mjesec dana prije summita u Strasbourgu i Kehlu očekujemo da ćemo zajednički završiti ovaj put i da će Republika Albanija i Republika Hrvatska postati punopravne
članice NATO-a”, istaknula je Topalli.
Bebić i Topalli složili su se da je bilateralna suradnja
između dviju zemalja vrlo uspješna i izrazili su nadu da
će se i dalje tako razvijati na svim poljima. „Iako nismo
izravni susjedi, vrlo smo bliski i naši odnosi su izvanredni”, ocijenio je Bebić. Topalli je na kraju zahvalila predsjedniku Sabora na pomoći i potpori koju Hrvatska pruža
Albaniji.

(Zagreb, 3. ožujka 2009.) Predsjednik Sabora zahvalio
je članovima irske delegacije na kontinuiranoj podršci i
pomoći koju Irska pruža Hrvatskoj, naročito u pogledu
članstva u Europskoj uniji. O snažnoj suradnji svjedoče
brojni kontakti na svim državnim razinama, ali i između
gospodarstvenika obiju država. U vezi s time predsjednik
Sabora podržao je nastavak vrlo dobre parlamentarne
suradnje, te u okviru toga ostvarenje posjeta predsjednika
Zastupničkog doma irskog parlamenta Johna
O’Donoghuea još tijekom ove godine.
Predsjednik izaslanstva Zajedničkog odbora za europske poslove Parlamenta Irske Bernard Durkan potvrdio je da Irska i dalje podržava proširenje Europske
unije, te je izrazio uvjerenje da će Lisabonski sporazum
proći na ponovljenom referendumu, koji bi se u Irskoj
trebao održati u drugoj polovici ove godine. Kazao je
kako su političari svjesni da moraju preuzeti odgovornost u tome, te su sve političke stranke spremne voditi
snažnu kampanju koja bi pridonijela pozitivnom ishodu referenduma. Vlada i uvjerenje da su na rezultat referenduma prvi utjecali domaći politički problemi, recesija, ali i činjenica da se ljudi ne identificiraju s eu-

Predsjednik Hrvatskoga sabora Bebić i predsjednica Parlamenta
Republike Albanije Topalli

Predsjednik Luka Bebić i izaslanstvo Zajedničkog odbora za europske poslove irskog parlamenta
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ropskim institucijama zbog manjka demokratske komunikacije.
Predsjednik odbora Durkan podržao je nastavak pregovora Hrvatske za ulazak u EU, istaknuvši kako male zemlje imaju svoju ulogu u Europskoj uniji, pogotovo što
ona štiti njihova prava. Rekao je kako je važno da male
države budu na mjestima gdje se vode važne rasprave, a
ne izvan njih, posebno naglasivši značaj konkurentnosti i
obrazovanja u današnjem globalnom svijetu.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio predsjednika Odbora za vanjsku politiku
Narodne skupštine Republike Srbije Dragoljuba
Mićunovića

Hrvatskim saborom koja ima 17 članova. Podržao je što
brži ulazak Hrvatske u Europsku uniju jer se time otvaraju vrata i Srbiji, zajamčivši da Srbija Hrvatskoj na tom
putu ne želi stvarati nikakve probleme. Rekao je kako se
Hrvatska i Srbija trebaju usredotočiti, prije svega, na rješavanje tzv. tehničkih pitanja, kao što su sloboda kretanja
ljudi, obeštećenja, povratak ukradenog kulturnog blaga,
pronalazak nestalih i zatočenih osoba i dr., te je predložio
suradnju na razini parlamenata u međunarodnim institucijama poput Vijeća Europe kao i zajedničko nastupanje
u natjecanju za projekte od zajedničkog interesa.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio predsjednika Republike Moldove
Vladimira Voronina

(Zagreb, 10. ožujka 2009.) Predsjednik Hrvatskoga
sabora i predsjednik vanjskopolitičkog odbora srbijanske
skupštine razgovarali su o ukupnim bilateralnim odnosima i mogućnostima njihovog daljnjeg unaprjeđenja.
Predsjednik Sabora Bebić rekao je kako je Hrvatska zainteresirana za razvoj stabilnih dobrosusjedskih odnosa
sa Srbijom, koji će pridonijeti unaprjeđenju suradnje na
svim područjima. Istaknuo je kako se prošlost ne može i
ne treba zaboraviti, ali i da Hrvatska prošlošću ne želi
opterećivati sadašnjost jer želi odnose sa Srbijom graditi
u „europskom duhu”. Predsjednika vanjskopolitičkog
odbora srbijanske skupštine izvijestio je i o tijeku pregovora koje Hrvatska vodi s Europskom unijom o članstvu,
kao i o stavovima Hrvatske u vezi s drugim pitanjima
koja se tiču Hrvatske i Srbije.
Izrazivši zadovoljstvo svojim dolaskom u Hrvatsku
predsjednik Odbora za vanjske poslove srbijanske Narodne skupštine Dragoljub Mićunović obavijestio je
predsjednika Hrvatskoga sabora kako je u Narodnoj
skupštini formirana skupina prijateljstva za suradnju s

(Zagreb, 10. ožujka 2009.) Dvojica su dužnosnika izrazili zadovoljstvo visokom razinom bilateralnih odnosa,
koji su ocijenjeni kao vrlo dobri i prijateljski. Razgovaralo se o suradnji Hrvatske i Moldove, koja se uspješno
odvija u sklopu priprema obiju država za ulazak u Europsku uniju, ali i u okviru različitih regionalnih inicijativa i
organizacija poput Vijeća za regionalnu suradnju (RCC),
Jadransko-jonske inicijative, Srednjoeuropske inicijative
(CEI), MARRI-ja, Inicijative za regionalnu suradnju u
JIE (SECI) i posebice u okviru SEECP-a kojim je Moldova predsjedala zadnjih devet mjeseci.
Predsjednik Voronin je predsjednika Hrvatskoga sabora
pobliže informirao o tijeku predstojećih parlamentarnih izbora u Moldovi, koji se trebaju održati 5. travnja ove godine
pod paskom međunarodnih promatrača, kao i o odnosima
Moldove s Europskom unijom, Rusijom, Rumunjskom i
Ukrajinom te o trenutnoj gospodarskoj situaciji.
Predsjednik Sabora podržao je nastavak suradnje Hrvatske i Moldove u cilju stabilizacije cjelokupne regije,

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić razgovarao s predsjednikom Odbora za vanjsku politiku Narodne skupštine Republike
Srbije Dragoljubom Mićunovićem

Predsjednik Sabora Luka Bebić i predsjednik Republike Moldove
Vladimir Voronin
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kao i uspostave tješnjih bilateralnih odnosa, prije svega,
na području gospodarstva, gdje je robna razmjena u 2008.
bila povećana za sedam posto.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio ministricu vanjskih poslova Republike
Mađarske Kingu Göncz

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio voditelja Ureda OESS-a u RH Jorgea
Fuentesa

(Zagreb, 13. ožujka 2009.) Predsjednik Hrvatskoga
sabora Luka Bebić zahvalio je na pozivu za svečano obilježavanje dvadesete godišnjice rušenja željezne zavjese
u Budimpešti 27. lipnja ove godine. Rekao je kako Hrvatska izuzetno cijeni potporu Mađarske u procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji i NATO-u. Potvrdio je
odlučnost Hrvatske u ispunjavanju vanjskopolitičkih
prioriteta, provedbi reformi i ispunjavanju kriterija za
članstvo u Europskoj uniji, a podržao je i nastavak suradnje Hrvatske i Mađarske na svim projektima od zajedničkog interesa, kojih je mnogo.
Mađarska je ministrica vanjskih poslova Kinga Göncz
rekla kako se Mađarska iskreno nada da će Hrvatska na
sljedećem sastanku na vrhu NATO-a početkom travnja
sudjelovati kao punopravna članica, te je izrazila podršku
nastavku pregovora s Europskom unijom. Kazala je kako
je jedan od razloga njenog posjeta Hrvatskoj dogovor
oko sljedeće zajedničke sjednice hrvatske i mađarske
vlade, treće po redu.

(Zagreb, 12. ožujka 2009.) Dvojica su dužnosnika razgovarali o mandatu Ureda OESS-a u RH koji traje do 31.
prosinca 2009. godine. Predsjednik Hrvatskoga sabora
Luka Bebić zahvalio je voditelju Ureda Fuentesu na svemu što je učinio za Hrvatsku, izrazivši ujedno zadovoljstvo OESS-ovom misijom koja je bila sadržajna i korisna.
Potvrdio je spremnost Hrvatske da izvrši vlastite obveze
do kraja, te je izrazio očekivanje da će sljedeće OESS-ovo
izvješće, koje će voditelj ureda Fuentes predstaviti u Beču 26. ožujka ove godine, biti pozitivno.
Voditelj Ureda OESS-a Jorge Fuentes je predsjednika
Hrvatskoga sabora izvijestio o svemu što je OESS u okviru
svog mandata napravio, od praćenja suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj do provedbe Akcijskog plana stambenog
zbrinjavanja. Ukazao je na važnost skorog ulaska Hrvatske
u NATO izrazivši čvrsto uvjerenje da će to imati pozitivan
utjecaj na pregovore Hrvatske s Europskom unijom. U nastavku razgovora dvojice dužnosnika bilo je riječi o mogućnostima nastavka suradnje OESS-a i Hrvatske i nakon
zatvaranja ureda, za što je OESS naročito zainteresiran, s
obzirom na važan položaj Hrvatske i njen utjecaj na ostatak
regije, prvenstveno u pogledu prihvaćanja međunarodnih
standarda u funkcioniranju države. Voditelj Ureda OESS-a
Jorge Fuentes Monzonis-Vilallonga je predložio da Hrvatska 2011. bude domaćin redovnog godišnjeg zasjedanja
Parlamentarne skupštine OESS-a, što je predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić sa zadovoljstvom prihvatio.

Predsjednik Hrvatskoga sabora primio Jorgea Fuentesa

Predsjednik Sabora Luka Bebić primio estonskog
predsjednika Toomasa Hendrika Ilvesa
(Zagreb, 17. ožujka 2009.) Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić primio je predsjednika Republike Estonije Toomasa Hendrika Ilvesa, koji u Hrvatskoj boravi u
službenom posjetu. Dvojica su dužnosnika razgovarali o
ukupnim bilateralnim odnosima koji su ocijenjeni kao
prijateljski, te o proširenju Europske unije i NATO-a.
Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić zahvalio je
Estoniji na kontinuiranoj podršci ulasku Hrvatske u Europsku uniju i NATO, izvijestivši estonskog predsjednika

Predsjednik Sabora Luka Bebić i estonski predsjednik Toomas
Hendrik Ilves
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o dinamici prilagodbe hrvatskog zakonodavstva europskoj
pravnoj stečevini. Potvrdio je čvrstu odlučnost Hrvatske
da nastavi sa svim aktivnostima kako bi što prije završila
proces pregovora s Europskom unijom, ali je istaknuo i da
Hrvatska nema namjeru trgovati vlastitim teritorijem radi
punopravnog članstva u EU. Estonskog je predsjednika
Ilvesa izvijestio da u hrvatskoj javnosti postoji snažan
osjećaj nepravde zbog slovenske blokade hrvatskih pregovora s EU-om, te je upozorio kako „bi bilo loše da blokada
postane načelo za ubuduće”, naročito imajući u vidu želju
drugih država u regiji da se jednog dana priključe Europskoj uniji, što Hrvatska čvrsto podržava.
Estonski je predsjednik Toomas Hendrik Ilves rekao da
je Estonija snažno zainteresirana za što brži ulazak Hrvatske kako u NATO tako i u Europsku uniju. Objasnio
je kako je Estoniji u interesu da u okviru tih integracija
ima još država koje dobro shvaćaju što znače borba za
demokraciju, invazija, okupacija kao i to da je glavni zadatak NATO-a očuvanje sigurnosti i stabilnosti Europe.
Izrazio je spremnost Estonije da Hrvatskoj pomogne na
njenom putu ulaska u Europsku uniju naglasivši kako je
članstvo u EU Estoniji donijelo mnogo pozitivnog, prvenstveno u ekonomskom smislu. Podržao je daljnje intenziviranje bilateralnih odnosa, naročito na području
gospodarstva, zbog čega je i došao u Hrvatsku.

Luka Bebić primio voditelja Ureda UNHCR-a u
Republici Hrvatskoj Wilfrieda Buchhorna
(Zagreb, 19. ožujka 2009.) Predsjednik Hrvatskoga
sabora Luka Bebić primio je u nastupni posjet šefa Ureda
UNHCR-a u Republici Hrvatskoj Wilfrieda Buchhorna, s
kojim je razgovarao o dosadašnjoj suradnji Hrvatske i
UNHCR-a, kao i daljnjim zadacima na području zbrinjavanja izbjeglica i prognanika.
Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić i šef Ureda
UNHCR-a u Republici Hrvatskoj Wilfried Buchhorn

Luka Bebić i voditelj Ureda UNHCR-a u RH Wilfried Buchhorn

ustvrdili su kako su Hrvatska i UNHCR uspostavili dobar
partnerski odnos koji se očituje u brojnim zajedničkim
aktivnostima, a pomogao je u rješavanju izbjegličkog i
prognaničkog pitanja u Hrvatskoj. Predsjednik Sabora
istaknuo je kako proces povratka izbjeglica i prognanika
mora biti dvosmjeran, potvrdivši da u Hrvatskoj postoji
politička volja da se to pitanje riješi, a jedini problem
mogu zadavati financijske mogućnosti države.
Voditelj Ureda UNHCR-a Buchhorn pohvalio je Hrvatsku koja se vrlo uspješno svih godina suočavala s
problemom zbrinjavanja izbjeglica i prognanika, za što
je velikim dijelom zaslužan i Hrvatski sabor koji je usvojio odgovarajuće zakone. Rekao je kako je Hrvatska primjer ostalim državama, te je zbog toga jako važno da se
zadatak zbrinjavanja izbjeglica i prognanika uspješno i
zaključi. Potvrdio je kako je sama provedba čak i važnija
od zakonskog okvira kako bi se ljude ohrabrilo na povratak, te izrazio nadu da će Hrvatska i UNHCR naći zajednički put naprijed u rješavanju preostalih problema.

Predsjednik Sabora Bebić primio francuskog
državnog tajnika za europske poslove Le Mairea
(Zagreb, 23. ožujka 2009.) Predsjednik Hrvatskoga
sabora Luka Bebić primio je državnog tajnika za europske poslove Bruna Le Mairea u Ministarstvu vanjskih i
europskih poslova Francuske Republike, u sklopu njegovog posjeta Republici Hrvatskoj. Dvojica su dužnosnika
razgovarala o pregovorima Republike Hrvatske s Europskom unijom i mogućnostima da se ukloni slovenska
blokada te da se pregovori ubrzaju.
Francuski je državni tajnik za europske poslove Bruno
Le Maire podržao što brži ulazak Hrvatske u Europsku
uniju, čemu Francuska daje veliko značenje, među ostalim i kako bi se pružio pozitivan primjer drugim državama na području jugoistočne Europe. Pozdravivši napredak koji je Hrvatska do sada ostvarila u procesu pristupanja Europskoj uniji, državni je tajnik Le Maire rekao kako
je važno da Hrvatska uloži daljnje napore u vezi s prilagodbom zakonodavstva te posebice u suradnji s Međunarodnim kaznenim sudom u Den Haagu.
Izrazivši uvjerenje kako je moguće postići kompromis
u graničnom sporu između Slovenije i Hrvatske, francuski
je državni tajnik za europske poslove podržao odvajanje
pretpristupnih pregovora Hrvatske s Europskom unijom
od spora oko granice. Predsjednik Hrvatskoga sabora
Luka Bebić zahvalio je Francuskoj na podršci koju joj
pruža tijekom pristupnih pregovora, a osobito na angažmanu tijekom francuskog predsjedanja. Podsjetio je kako
je Hrvatski sabor, reagirajući na Zaključak o zaštiti slovenskih državnih interesa kod pristupanja Republike Hrvatske Sjevernoatlantskom sporazumu od 19. veljače
2009., odgovorio umjerenom izjavom i naglasio kako
Hrvatska prihvaća prijedlog europskog povjerenika Ollija
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Rehna o medijaciji, s tim da pitanje granice treba odvojiti
od pregovora s Europskom unijom. Potvrdio je čvrstu
namjeru Hrvatskog sabora da nastavi s procesom prilagodbe hrvatskog zakonodavstva europskom, bez obzira
na trenutačni zastoj u pretpristupnim pregovorima.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio predsjednika Sejma Republike Poljske
Bronislawa Komorowskog
(Zagreb, 24. ožujka 2009.) Poljska se zalaže za ulazak
Hrvatske u Europsku uniju i NATO i smatra da se bilateralni problemi lakše mogu riješiti kroz proces integracija,
izjavio je predsjednik poljskog Sejma Bronislaw Komorowski, koji boravi u uzvratnom službenom posjetu Hrvatskoj. „Poljska je jako zainteresirana za to da Hrvatska
uđe u EU i NATO. Iz vlastitog iskustva znamo da je sva
granična, narodna i povijesna pitanja lakše riješiti kroz
proces integracija”, rekao je Komorowski u izjavi za novinare nakon susreta sa svojim domaćinom, predsjednikom Hrvatskoga sabora Lukom Bebićem.
Predsjednici hrvatskog i poljskog parlamenta razgovarali
su o bilateralnim odnosima, koje su ocijenili „dobrim i prijateljskim”, a posebice o daljnjem razvoju parlamentarne
suradnje. Poseban naglasak u razgovorima dan je pristupanju Hrvatske NATO-u i Europskoj uniji, u čemu Hrvatska

Predsjednik Hrvatskoga sabora primio predsjednika Sejma
Republike Poljske

ima snažnu podršku Poljske, te u vezi s time i o poljskim
iskustvima iz procesa pristupanja Europskoj uniji.
„Ima dosta mogućnosti za daljnje unapređenje suradnje
između dviju zemalja i dogovorili smo se da ćemo intenzivirati međuparlamentarnu suradnju”, rekao je Bebić
novinarima. Komorowski je poželio Hrvatskoj dobre
pregovore s Europskom unijom te „uspjeh i hrabrost u
provođenju reformi” te dodao: „Računamo na Hrvatsku
kao na poljskog saveznika u EU-u i NATO-u”.

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA
Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio u oproštajni posjet veleposlanika Japana
Tetsuhisu Shirakawu
(Zagreb, 19. ožujka 2009.) U razgovoru dvojice dužnosnika izraženo je obostrano zadovoljstvo razvojem bilateralnih odnosa u zadnjih nekoliko godina, o čijem usponu svjedoče i posjeti hrvatskog predsjednika Stjepana
Mesića, ministra Dragana Primorca Japanu te zamjenice
predsjednika Gornjeg doma japanskog parlamenta Akiko
Santo Hrvatskoj.
Japanski je veleposlanik rekao kako je Hrvatska i unatoč globalnoj ekonomskoj krizi ostala turistička hit destinacija u Japanu, pa se broj japanskih turista koji dolaze u
Hrvatsku kontinuirano povećava iz godine u godinu. Hrvatska i Japan potpisali su i sporazum o suradnji na području obrazovanja i znanosti, a postoji i obostrani interes
za tješnju gospodarsku suradnju. Izrazivši zadovoljstvo
što su u odnosima Hrvatske i Japana učinjeni konkretni
potezi u cilju jačanja suradnje, predsjednik Hrvatskoga
sabora je, među ostalim, zahvalio japanskoj vladi na pomoći koju je pružila Hrvatskoj u razminiranju područja,

tim više što je riječ o vrlo dugotrajnom i opsežnom problemu. Podržao je i uspostavu tješnje parlamentarne suradnje koja bi mogla potaknuti nove zajedničke projekte i
tako još više pridonijeti razvoju odnosa između Hrvatske
i Japana.

Luka Bebić primio u posjet veleposlanika Japana Tetsuhisu
Shirakawu
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Protokolarne aktivnosti
saborskih dužnosnika
POTPREDSJEDNICI HRVATSKOGA SABORA
Vladimir Šeks primio izaslanstvo Odbora za
europske poslove parlamenta Kraljevine Švedske
(Zagreb, 2. ožujka 2009.) Potpredsjednik Sabora Šeks
izrazio je zadovoljstvo bilateralnim odnosima, koji su dobri i prijateljski, te je zahvalio Švedskoj na podršci ulasku
Hrvatske u Europsku uniju, kao i na stručnoj, tehničkoj i
financijskoj pomoći koju Hrvatskoj pruža na tom putu.
Pokazatelj intenzivne suradnje Hrvatske i Švedske je, među ostalim, predstojeći Croatia Summit 2009. koji će se u
zajedničkoj organizaciji Hrvatske i Švedske održati u srpnju u Dubrovniku. Potpredsjednik Šeks posebno je pozdravio želju švedskog parlamenta da intenzivira suradnju
sa zemljama koje su u procesu približavanja Europskoj
uniji istaknuvši „kako ovaj posjet svjedoči tome”.
U vezi sa slovenskom blokadom hrvatskog pristupa Europskoj uniji potpredsjednik Šeks istaknuo je kako otvorena bilateralna pitanja ne bi smjela ni na koji način utjecati
na pristupne pregovore, podsjetivši na činjenicu da je i
Slovenija u EU ušla s neriješenim pitanjem granice.
Predsjednica Odbora za europske poslove parlamenta
Kraljevine Švedske Anna Kinberg Batra istaknula je kako u švedskom parlamentu postoji „jednoglasna podrška
ulasku Hrvatske u EU”, a to je i „razlog ovom posjetu
Hrvatskoj”. Rekla je kako prije švedskog predsjedanja
Europskom unijom žele razgovarati o pristupanju Hrvatske, tim više što su obje strane zainteresirane da se pregovori završe do kraja ove godine. „Zato nam je jako
stalo da se riješi problem sa Slovenijom, s kojom također
razgovaramo”, kazala je predsjednica odbora, naglasivši
kako u cilju pomicanja s mrtve točke treba iskoristiti „i
međunarodno pravo kao i Komisijinu inicijativu”.

Potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks s
Izaslanstvom Parlamentarne skupštine NATO-a
(Zagreb, 25. ožujka 2009.) „Mi mislimo da Hrvatska
pridonosi našoj kolektivnoj sigurnosti i obrani. Hrvatska

Vladimir Šeks s izaslanstvom Odbora za europske poslove parlamenta Kraljevine Švedske

svojom demokratskom tradicijom mnogo pridonosi Savezu. Mi ćemo srdačno reći: ‘Dobrodošli u Savez!’”, rekao je Assen Agov, potpredsjednik Parlamentarne skupštine NATO-a u izjavi za novinare nakon susreta s potpredsjednikom Hrvatskoga sabora Vladimirom Šeksom.
„Drago nam je da smo ovdje u trenutku kada Hrvatska
ratificira Sjevernoatlantski ugovor. To je važan trenutak i
to je prvi put da su članovi Parlamentarne skupštine NATO-a nazočni takvoj proceduri u nacionalnom parlamentu”, dodao je Agov.
Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks rekao
je novinarima da je zahvalio izaslanstvu na snažnoj potpori koju je Parlamentarna skupština NATO-a pružala
Hrvatskoj na njezinu putu u članstvo Sjevernoatlantskog
saveza. „Izaslanstvo je izrazilo snažno uvjerenje da će 3. i
4. travnja u Strasbourgu i Kehlu Hrvatska biti punopravna
članica NATO-a, da će portugalski i slovenski ratifikacijski instrumenti biti položeni u Washingtonu te da će nakon
što Hrvatski sabor danas usvoji Zakon o potvrđivanju
Sjevernoatlantskog ugovora Hrvatska na 60. obljetnicu
NATO-a biti na svome mjestu”, izjavio je Šeks.
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DUŽNOSNICI HRVATSKOGA SABORA
Vesna Pusić s Odborom za poslove Europske
unije švedskog parlamenta

Članovi Odbora za europske integracije primili
izaslanstvo parlamenta Kraljevine Švedske

(Zagreb, 2. ožujka 2009.) Predsjednica Nacionalnog
odbora Vesna Pusić uvodno je objasnila ulogu i način
rada Nacionalnog odbora u procesu pristupanja Hrvatske
Europskoj uniji. Rekla je kako je Nacionalni odbor osnovan 2005. godine kao rezultat konsenzusa svih parlamentarnih stranaka o pristupanju Hrvatske EU. Upoznavši
goste s ulogom Odbora kao sustava parlamentarnog nadzora pristupnih pregovora, ukratko je iznijela trenutačnu
fazu pregovaračkog procesa.
Predsjednica Odbora za poslove Europske unije švedskog parlamenta Anna Maria Kinberg Batra rekla je kako
Švedska snažno podupire proširenje EU, te se nada da će
se ključni dio pregovora zaključiti u okviru švedskog
predsjedanja u drugoj polovici ove godine. Goste je zanimao proces reformi u Hrvatskoj, posebno reforma pravosuđa, razvoj civilnog sektora te povratak izbjeglica. Vesna Pusić je naglasila kako je kvalitetno i neovisno pravosuđe osnovni preduvjet dovršavanja svih ostalih reformi te da bi taj proces izdvojila kao najvažniji za hrvatsko
društvo u cjelini. Član Nacionalnog odbora Miljenko
Dorić upoznao je goste s razvojem civilnog društva, dok
se Milorad Pupovac osvrnuo na proces povratka izbjeglica. Zaključio je kako je velik dio posla napravljen, no da
su potrebni dodatni napori u obnovi porušenih kuća te na
uključivanju pripadnika nacionalnih manjina u rad državnih i javnih službi. Sugovornici su se osvrnuli i na
problem slovenske blokade pregovora. Predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić rekla je kako se nada da će
se otvoriti konstruktivni razgovori zainteresiranih strana
kako bi se pronašlo rješenje utemeljeno na međunarodnom pravu.

(Zagreb, 2. ožujka 2009.) Članica Odbora za europske
integracije Hrvatskoga sabora Marija Pejčinović Burić
ukratko je izvijestila goste o ulozi Hrvatskoga sabora u
pregovaračkom procesu s EU te o funkcijama i zadaćama
Odbora za europske integracije i Nacionalnog odbora.
Razgovaralo se i o prilagodbi hrvatskoga zakonodavstva pravnoj stečevini Europske unije, kao i o važnosti
provedbe usklađenog zakonodavstva. Reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije i restrukturiranje brodogradnje
Pejčinović Burić istaknula je kao najvažnija područja reformi.
Predsjednica Odbora za poslove Europske unije Anna
Marija Kinberg Batra kazala je kako Švedska čvrsto podupire pristupanje Hrvatske Europskoj uniji. Kinberg
Batra posebno je istaknula da se Švedska zalaže za daljnje proširenje Europske unije te da očekuje što prije Hrvatsku kao punopravnu članicu Unije.
Članica Odbora za europske integracije Pejčinović
Burić zahvalila je na dosadašnjoj potpori Kraljevine
Švedske Republici Hrvatskoj na njezinom putu prema
Europskoj uniji. Bilo je riječi i o globalnoj financijskoj
krizi, kao i o mogućim mjerama njezinog suzbijanja.

Vesna Pusić i Odbor za poslove Europske unije Švedskoga parlamenta

Mario Zubović primio dužnosnike parlamenta
Kraljevine Švedske
(Zagreb, 2. ožujka 2009.) Središnja tema sastanka bio
je proces pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Predsjednica Odbora za poslove Europske unije parlamenta Kraljevine Švedske Anna Maria Kinberg Batra
istaknula je da u švedskom parlamentu postoji konsenzus

Mario Zubović i dužnosnici parlamenta Kraljevine Švedske
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o nužnosti proširenja Europske unije, kao i o potpori što
skorijem članstvu Hrvatske. Dodala je kako je Hrvatska
učinila golem napredak u prilagođavanju svog zakonodavstva i u reformama pojedinih sektora.
Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario Zubović
upoznao je goste sa stajalištima Hrvatske o graničnom
sporu sa Slovenijom. Istaknuvši otvorenost i spremnost
za nastavak razgovora, naglasio je kako „Hrvatska neće
članstvo u EU kupovati svojim teritorijem”. Članovi parlamentarnog Odbora složili su se kako ovo bilateralno
pitanje nije smjelo opteretiti pregovarački proces te su
još jednom izrazili spremnost Hrvatske da ispuni sve
postavljene kriterije. No, dodali su, potrebno je i u ovom
slučaju dosljedno primjenjivati princip vladavine prava
na kojem je EU izgrađena.

Odbor za europske integracije i izaslanstvo
Zajedničkog odbora za europske poslove irskog
parlamenta
(Zagreb, 3. ožujka 2009.) Odnosi dviju zemalja uvodno
su ocijenjeni sadržajnima i prijateljskima, a članica Odbora za europske integracije Marija Pejčinović Burić zahvalila je Irskoj na snažnoj i kontinuiranoj potpori Hrvatskoj. Na sastanku se razgovaralo o proširenju Europske
unije i pregovaračkom procesu Hrvatske. Marija Pejčinović Burić upoznala je goste sa započetim reformama te
trenutačnom blokadom pregovora, istaknuvši pritom
važnost dovršetka pregovora do kraja 2009. godine.
Predsjednik Zajedničkog odbora za europske poslove
parlamenta Republike Irske Bernard Durkan rekao je
kako se nada da će Hrvatska što prije postati punopravna
članica EU. U okviru razgovora o nadolazećem referendumu o Lisabonskom ugovoru, koji se planira održati u
drugoj polovici ove godine, članovi izaslanstva naglasili
su važnost intenzivnije komunikacije s građanima kako
bi ishod referenduma bio pozitivan.
Sugovornici su se osvrnuli i na utjecaj svjetske gospodarske krize na nacionalne ekonomije. Marija Pejčinović
Burić iznijela je osnovne smjernice fiskalne i monetarne
politike RH te je upoznala goste s glavnim antirecesijskim mjerama. U razgovoru je istaknuta i važnost reforme pravosuđa te borba protiv korupcije kako u pristupnom procesu Europskoj uniji tako i u osiguravanju
kvalitetnijeg života svim građanima Hrvatske.

njoj potpori Irske Hrvatskoj, a posebice u vezi sa članstvom Hrvatske u Europskoj uniji. U nastavku je predsjednica Nacionalnog odbora Pusić predstavila gostima
ključne funkcije Odbora u pregovaračkom procesu Hrvatske s Europskom unijom. Razgovaralo se i o trenutačnoj blokadi pregovora i graničnom sporu sa Slovenijom
te o političkoj situaciji u regiji.
Predsjednik Zajedničkog odbora za europske poslove
irskog parlamenta Bernard Durkan naglasio je kako Irska
podržava daljnje proširenje Europske unije. Bilo je riječi i
o nadolazećem referendumu o Lisabonskom ugovoru koji
se očekuje u drugoj polovici ove godine, pri čemu je Durkan kazao kako očekuje pozitivan ishod referenduma.

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku
Hrvatskoga sabora Mario Zubović sastao se s
Odborom za europske poslove irskog parlamenta
(Zagreb, 4. ožujka 2009.) Predsjednik Zajedničkog
odbora za europske poslove irskog parlamenta Bernard
Durkan uvodno je istaknuo da Irska podržava proširenje
Europske unije te da očekuje pozitivan ishod na ponovljenom referendumu o Lisabonskom ugovoru u drugoj
polovici ove godine. Durkan je naglasio kako vjeruje u
budućnost Europske unije te u zajedničku komunikaciju
starih i novih članica, velikih i malih zemalja Unije.
Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga
sabora Mario Zubović predstavio je gostima iz Irske aktualnu političku situaciju u regiji, a posebno se osvrnuo
na odnose Hrvatske s BiH te Srbijom. Mario Zubović
istaknuo je kako Hrvatska ustrajno radi na dobrosusjedskim odnosima i s Bosnom i Hercegovinom i sa Srbijom,
te da se zalaže za približavanje zemalja regije europskoj
perspektivi.
Razgovaralo se i o ekonomskoj budućnosti Europske
unije s obzirom na aktualnu gospodarsku krizu.

Vesna Pusić primila Zajednički odbor za
europske poslove irskog parlamenta
(Zagreb, 3. ožujka 2009.) Predsjednica Nacionalnog
odbora Vesna Pusić kazala je da su odnosi dviju zemalja
prijateljski, a parlamentarnu suradnju istaknula je kao
izrazito važnu. Pusić je zahvalila na sveukupnoj dosadaš-

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku sastao se s Odborom za
europske poslove irskog parlamenta
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Vesna Pusić i predsjednik Odbora za vanjske
poslove srbijanskog parlamenta Mićunović
(Zagreb, 10. ožujka 2009.) Predsjednik Odbora za vanjske poslove Narodne skupštine Srbije Dragoljub Mićunović uvodno je izjavio kako se nada da će i ovi susreti
unaprijediti suradnju između dviju zemalja. Izvijestivši
Vesnu Pusić o osnivanju skupine prijateljstva s Hrvatskom, upoznao je nazočne s aktualnim vanjskopolitičkim
izazovima i prioritetima Republike Srbije. Posebno je izdvojio put prema Europskoj uniji te pitanje Kosova.
Sugovornici su se složili da je regionalna suradnja nužna za očuvanje stabilnosti regije, a ujedno je i važan preduvjet za njezin napredak. Predsjednica Nacionalnog
odbora Vesna Pusić rekla je kako je europski projekt dobar putokaz za provedbu reformi u vlastitim zemljama te
podloga za buduću suradnju. Objasnivši ulogu i način
rada Nacionalnog odbora u procesu pristupanja Hrvatske
Europskoj uniji, dodala je kako je Nacionalni odbor
osnovan 2005. godine kao rezultat konsenzusa svih parlamentarnih stranaka. Zaključila je kako će mnoga iskustva Hrvatske biti korisna Srbiji u sljedećim etapama
procesa pristupanja Srbije europskim integracijama.

Mario Zubović primio predsjednika Odbora za
vanjske poslove Narodne skupštine Republike
Srbije Dragoljuba Mićunovića
(Zagreb, 10. ožujka 2009.) Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario Zubović predstavio je gostima iz Srbije
iskustva te ulogu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela
u pregovaračkom procesu s Europskom unijom. Zubović je
istaknuo da je trenutačni fokus Sabora prilagodba hrvatskoga zakonodavstva pravnoj stečevini Europske unije.
Predsjednik Odbora za vanjske poslove Narodne skupštine Republike Srbije Dragoljub Mićunović ocijenio je
parlamentarnu suradnju Srbije i Hrvatske kao vrlo važan
početak jačanja političkoga dijaloga. Bilateralna suradnja
dviju zemalja svakako će pridonijeti rješavanju otvorenih
pitanja, suglasni su sugovornici. Nastavak privredne i
kulturne suradnje također će pridonijeti razvoju dobrosusjedskih odnosa, istaknuo je Dragoljub Mićunović.
Razgovaralo se i o skorom pristupanju Hrvatske NATO-u
te o aktualnom graničnom pitanju sa Slovenijom. Sugovornici su razmijenili stajališta i o aktualnoj gospodarskoj krizi
te o njezinim mogućim mjerama ublažavanja.

kojih su sedam članova predstavnici nacionalnih manjina. Također, Odbor ima šest vanjskih članova iz reda
predstavnika crkve, udruga za zaštitu ljudskih prava te
interesnih udruga žena i mladih. Radin je istaknuo da je
suradnja sa srpskom nacionalnom manjinom vrlo sadržajna te je izrazio zadovoljstvo ovim posjetom predsjednika Odbora za vanjske poslove srbijanskog parlamenta
koji će dodatno potaknuti dijalog i suradnju. Rekao je da
su nacionalne manjine u Hrvatskoj angažirane i usmjerene na što bržu integraciju Hrvatske u Europsku uniju, a
također su posebno zainteresirane da se sve zemlje regije
što prije integriraju u Uniju.
Oba sugovornika složila su se oko nekih važnih postulata koji ujedno traže operacionalizaciju u svakodnevnom
životu. Jedan od njih je da se svaka sloboda mjeri stupnjem tolerancije prema manjinama, a drugi da sloboda ne
smije biti privilegija, već univerzalno pravo.
Razgovaralo se o ostvarivanju ljudskih prava i prava nacionalnih manjina utvrđenih Ustavom i drugim međunarodnim dokumentima, o pravnom i stvarnom položaju nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i u Republici Srbiji, mjerama za očuvanje nacionalnog identiteta, provedbi
nacionalnog zakonodavstva koje se tiče manjinskih prava i
provedbi potvrđenih međunarodnih akata koji uređuju ta
prava. Sudionici su razgovarali i o zaštiti romske nacionalne manjine i njezinom stvarnom položaju u društvu.

Vesna Pusić primila ministricu vanjskih poslova
Republike Mađarske Kingu Göncz
(Zagreb, 13. ožujka 2009.) Odnosi Hrvatske i Mađarske su iznimno bogati i prijateljski, složile su se sugovornice na početku sastanka. Osim vrlo dobre parlamentarne suradnje, dvije države blisko surađuju i na području energetike, infrastrukturne izgradnje te na nizu ekoloških projekata. Vesna Pusić zahvalila je Mađarskoj na
jasnoj i konzistentnoj potpori Hrvatskoj na njezinom

Furio Radin i predsjednik Odbora za vanjske poslove
srbijanskog parlamenta Dragoljub Mićunović
(Zagreb, 10. ožujka 2009.) Radin je predstavio saborski
Odbor kojim predsjeda, glavne zadaće i aktivnosti Odbora, kao i njegovu strukturu. Odbor ima 15 članova, od

Vesna Pusić s ministricom vanjskih poslova Mađarske Kingom
Göncz
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pristupanju euroatlantskim integracijama posebno izdvojivši činjenicu da je upravo mađarski parlament prvi
ratificirao Protokol o proširenju Sjevernoatlantskog saveza na Hrvatsku.
U nastavku sastanka razgovaralo se o pregovorima za
pristupanje Hrvatske EU. Ministrica vanjskih poslova
Republike Mađarske Kinga Göncz izrazila je želju za što
skorijim nastavkom i intenziviranjem pregovaračkog
procesa. Vesna Pusić izvijestila je gošću o napretku Hrvatske na području reforme pravosuđa, koju je i izdvojila
kao iznimno važnu za hrvatsko društvo. U okviru razgovora o slovenskoj blokadi pregovaračkog procesa Vesna
Pusić ponovila je stajalište Vlade i svih političkih stranaka da se konačno rješenje pitanja granice mora temeljiti
na međunarodnom pravu.

Daniel Mondekar s predsjednikom Republike
Estonije Toomasom Hendrikom Ilvesom
(Zagreb, 17. ožujka 2009.) Voditelj Hrvatsko-estonske
skupine prijateljstva u Hrvatskom saboru Daniel Mondekar uvodno je zahvalio predsjedniku Estonije na podršci
koju Republika Estonija pruža Republici Hrvatskoj u
procesima pristupanja euroatlantskim integracijama, kao
i na iskazanom interesu za rad Skupine prijateljstva. Naglasio je da Estonija služi kao uzor Republici Hrvatskoj,
posebno na području znanosti i IT tehnologija. Ujedno je
izvijestio estonskog predsjednika da Skupina namjerava
u posjet Saboru pozvati estonskog veleposlanika. S tim u
vezi, oba su se sugovornika složila da parlamentarna diplomacija bitno pridonosi razvoju bilateralnih odnosa
dviju zemalja. Daniel Mondekar se osvrnuo na stagnaciju
kulturne razmjene te najavio kako bi u idućem razdoblju
trebalo pojačati suradnju na tom polju.
Predsjednik Republike Estonije Toomas Hendrik Ilves
naglasio je kako su bilateralni odnosi veoma dobri, posebno zbog niza sličnosti između obiju zemalja. Istaknuo

je da se Estonija zalaže za trenutačno primanje Republike
Hrvatske u NATO savez i EU.
Dio razgovora bio je posvećen i cyber kriminalu s obzirom na vrlo visoku razvijenost Estonije u elektroničkom poslovanju i ICT tehnologijama općenito. U okviru
tog razgovora predsjednik Ilves uputio je poziv za posjet
estonskoj IT Akademiji. Zastupnici su izrazili zainteresiranost za suradnju na području znanosti i zaštite okoliša,
a posebno za suradnju na području zdravstvene zaštite,
reforme zdravstva i primjene IT tehnologije u zdravstvu.

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku
Hrvatskoga sabora Mario Zubović i članica
Odbora Marija Pejčinović Burić primili su u
radni posjet ministra u Državnom ministarstvu i
ministra za europska pitanja pokrajine
Baden-Württemberg Wolfganga Reinharta
(Zagreb, 19. ožujka 2009.) Mario Zubović naglasio je
da su odnosi Republike Hrvatske i Savezne Republike
Njemačke dobri i prijateljski, nema otvorenih pitanja, a
poseban odnos koji Hrvatska gaji spram Njemačke ne
treba čuditi znajući da velik broj Hrvata živi i radi u toj
zemlji. Zubović je izložio prioritete hrvatske vanjske
politike koji su uz članstvo u euroatlantskim integracijama, EU i NATO savezu, svakako i njegovanje dobrih
odnosa sa svim državama regije. Osvrnuo se na blokadu
hrvatskih pristupnih pregovora, rekavši da Hrvatska ne
traži ništa više ni manje od toga da ima isti tretman kao i
sve druge zemlje koje su pristupale Europskoj uniji, pa i
Slovenija, s čije strane Hrvatska upravo trpi blokadu
pregovora. Marija Pejčinović Burić govorila je o trenutačnom statusu pristupnih pregovora Hrvatske za članstvo u EU. Istaknula je da pristupanje države Uniji
ujedno zahtijeva njezino unutarnje restrukturiranje, a
kako se radi o složenom i osjetljivom procesu, Hrvatska
je o tom pitanju uspostavila parlamentarni konsenzus
koji je posljedično proizveo osnutak parlamentarnog tijela nadležnog za praćenje čitavog tijeka pregovora –
Nacionalnog odbora.
Wolfgang Reinhart istaknuo je da je osobno u svim
javnim nastupima podržavao brzi pristup Hrvatske Europskoj uniji, što je i službeni stav savezne vlade koja je
zainteresirana da se granični problem Hrvatske i Slovenije što brže riješi. „Dijelimo hrvatski stav da bilateralno
pitanje ne može biti prepreka pristupu Hrvatske Europskoj uniji”, rekao je Reinhart.

Dužnosnici u Hrvatskom saboru i predsjednik
poljskog parlamenta Bronislaw Komorowski
Daniel Mondekar i predsjednik Republike Estonije Toomas
Hendrik Ilves

(Zagreb, 24. ožujka 2009.) Potpredsjednik Hrvatskoga
sabora i predsjednik Odbora za europske integracije Ne-
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ven Mimica, predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora o pristupanju EU Vesna Pusić, predsjednik
Odbora za međuparlamentarnu suradnju Milorad Pupovac i članica Odbora za vanjsku politiku i Odbora za europske integracije Marija Pejčinović Burić održali su zajednički sastanak s predsjednikom parlamenta Republike
Poljske Bronislawom Komorowskim.
Neven Mimica pozdravio je predsjednika poljskog
parlamenta i visoku poljsku delegaciju u ime svih nazočnih saborskih dužnosnika. Predstavivši članove hrvatske
delegacije koji sudjeluju na sastanku, naveo je odbore
Hrvatskoga sabora koji su najviše angažirani u procesu
pristupanja Hrvatske Europskoj uniji – Odbor za europske integracije, Odbor za vanjsku politiku, Nacionalni
odbor i Odbor za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora.
Mimica je ocijenio da su odnosi između Hrvatskog sabora i parlamenta Republike Poljske izrazito dobri, a posebno sadržajnom ocijenio je međuparlamentarnu suradnju srodnih odbora za vanjsku politiku i europske poslove.
Zahvalio je na snažnoj podršci koju poljski parlamentarci
pružaju Hrvatskoj na njezinom putu u Europsku uniju i
NATO. Vesna Pusić izložila je trenutačni status hrvatskih
pristupnih pregovora, a iznijela je i glavne reformske zadaće koje Hrvatska kani izvršiti u ovoj godini.
Predsjednik parlamenta Republike Poljske Komorowski rekao je da Hrvatska i Poljska imaju tradicionalno
prijateljske i dobre odnose. Međuparlamentarnu suradnju
ocijenio je dobrom, ali i primijetio da postoji prostor za
njezino intenziviranje. Izrazio je uvjerenje da će ta suradnja postati još dinamičnija od vremena kad Hrvatska postane punopravna članica EU. „Imamo slične interese, ali
i iskustva, jer su oba društva prošla komunističke režime
i bila u komunističkim državama, a sada su obje države
izrazito orijentirane europskim integracijama”, rekao je
Komorowski. Primijetio je da postoji velik interes poljskih turista za dolazak na hrvatski Jadran.

Dužnosnici u Hrvatskom saboru s predsjednikom poljskog parlamenta

Josip Friščić, Ranko Ostojić i Boris Šprem
primili predsjednika Sejma Republike Poljske
Bronislawa Komorowskog
(Zagreb, 24. ožujka 2009.) Predsjednik Sejma Republike Poljske Bronislaw Komorowski istaknuo je da su
odnosi dviju zemalja prijateljski te da se dosadašnja dobra suradnja očekuje i u budućnosti. Poljska čvrsto podupire ulazak Hrvatske u NATO te će na tom putu Hrvatskoj
ponuditi svoja iskustva i savjete, kazao je predsjednik
Sejma Komorowski.
Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu
sigurnost Ranko Ostojić predstavio je gostima iz Poljske
aktivnosti Odbora, istaknuvši da ima trinaest članova i
jedan je od najvažnijih odbora Hrvatskoga sabora. Nacionalna sigurnost i kontrola sigurnosnih službi osnovne su
zadaće Odbora, kazao je Ostojić. Predsjednik Odbora za
obranu Boris Šprem također je predstavio osnovne funkcije Odbora, istaknuvši da je Odbor osnovan prošle godine. Odbor za obranu bavi se pitanjima obrane i zaštite te
temama koje se odnose na slanje hrvatskih mirovnih misija u inozemstvo.
U nastavku se razgovaralo o nužnoj transformaciji,
dubokim reformama i podizanju standarda vojnog sustava RH, što podrazumijeva članstvo u NATO-u. Civilna
kontrola vojnog sustava jedan je od osnovnih standarda
koje zahtijeva NATO. Bilo je riječi i o financiranju
obrambenog sektora. Sugovornici su suglasni da se Republika Hrvatska treba približiti standardu NATO-a, što
iznosi dva posto izdvajanja iz državnog proračuna.

Saborski odbori održali zajednički sastanak s
Izaslanstvom Parlamentarne skupštine NATO-a
(Zagreb, 25. ožujka 2009.) Sastanak je otvorio voditelj
Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Krešimir Ćosić rekavši kako je Hrvatska da-

Saborski odbori održali zajednički sastanak s Izaslanstvom
Parlamentarne skupštine NATO-a
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nas nadomak ostvarenja jednog od dvaju najvažnijih
vanjskopolitičkih ciljeva – punopravnom članstvu u NATO savezu.
Predstavnici Odbora za vanjsku politiku, Odbora za
obranu i Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost upoznali su goste s djelokrugom i načinom rada tih
triju saborskih radnih tijela. Predsjednik Odbora za obranu Boris Šprem istaknuo je u svom izlaganju uvjerenje
kako će Hrvatska pridonijeti oblikovanju novog koncepta
NATO saveza. U ime Odbora za vanjsku politiku govorio
je član Odbora Frano Matušić, koji je uz pristupanje Hrvatske EU i NATO savezu izdvojio i ulogu Hrvatske u
osiguravanju kontinuirane stabilnosti regije. Istaknuo je,

također, i dragocjena iskustva koja je Hrvatska vojska
stekla u Domovinskom ratu. Rad Odbora za unutarnju
politiku i nacionalnu sigurnost predstavio je predsjednik
Odbora Ranko Ostojić.
Potpredsjednik Parlamentarne skupštine NATO-a i predsjedavajući Pododbora za transatlantske odnose Assen
Agov rekao je kako je iznimna čast boraviti u Zagrebu tijekom ratifikacije Sjevernoatlantskog ugovora od strane
Hrvatskoga sabora te je izrazio uvjerenje da će 3. i 4. travnja u Strasbourgu i Kehlu Hrvatska postati punopravna
članica NATO-a. Osvrnuvši se na proces pristupanja Hrvatske Europskoj uniji Assen Agov rekao je kako se nada
da će Hrvatska što skorije zaključiti pregovarački proces.

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA
Mario Zubović s poljskim veleposlanikom
Wieslawom Tarkom
(Zagreb, 18. ožujka 2009.) Obostrano je ocijenjeno
da su odnosi dviju zemalja zadovoljavajući, ali uvijek
postoji otvoreni prostor za unapređenje suradnje na
raznim poljima. Dvije prijateljske zemlje trebale bi
pojačati suradnju kulturnih institucija i gradova, suglasni su sugovornici. Predsjednik Odbora za vanjsku
politiku Mario Zubović, osvrnuvši se na aktualnu blokadu pregovora s Europskom unijom i granični spor sa
Slovenijom, podsjetio je da bilateralno pitanje ne bi
trebalo utjecati na pregovarački proces. Zubović je također istaknuo da će buduće punopravno članstvo Hrvatske u Europskoj uniji imati pozitivan utjecaj za cijelu regiju.
Veleposlanik Tarka podržao je stajališta predsjednika
Odbora za vanjsku politiku Zubovića te je izrazio nadu
da će Hrvatska u što skorije vrijeme riješiti novonastalu
situaciju, dodavši da Poljska snažno podupire punopravno članstvo Hrvatske u EU i NATO savezu.

Hrvatsko-poljska skupina prijateljstva primila
poljskog veleposlanika
(Zagreb, 18. ožujka 2009.) Voditeljica Hrvatsko-poljske međuparlamentarne skupine prijateljstva Ivanka
Roksandić sazvala je drugi sastanak skupine na kojem je
veleposlanik Republike Poljske u Republici Hrvatskoj
Wiesław Tarka održao izlaganje o Poljskoj i bilateralnim
odnosima između Hrvatske i Poljske.
Veleposlanik Tarka je u svom izlaganju iznio brojna
poljska iskustva u procesu pristupanja EU koja mogu biti
korisna za Hrvatsku. Izrazio je potporu i pomoć Poljske
Hrvatskoj te naglasio da bilateralna pitanja ne bi trebala
utjecati na pregovarački proces i istaknuo da je buduće
članstvo Hrvatske u EU važno za cijelu regiju.

Veleposlanik se u daljnjem izlaganju osvrnuo na dobre
odnose Hrvatske i Poljske i izrazio potrebu za razvojem
daljnje suradnje među kojom je istaknuo jače poticanje
suradnje gradova.

Marijana Petir primila veleposlanika Kraljevine
Norveške u RH Terjea Haugea
(Zagreb, 25. ožujka 2009.) Razgovaralo se o nadolazećem izboru glavnog tajnika Vijeća Europe i norveškom kandidatu za to mjesto te o Vijeću Europe uopće,
njegovoj organizaciji i ulozi koju treba imati u međunarodnim odnosima. Norveški veleposlanik predstavio
je članici hrvatskog Izaslanstva u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Marijani Petir norveškog kandidata
za mjesto glavnog tajnika Vijeća Europe, istaknuvši da
su, uz norvešku, istaknute još tri kandidature za tu
funkciju.
Petir je naglasila da je lobiranje svakako legitimno
pravo, a da će parlamentarci iz Hrvatske, članovi Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini
Vijeća Europe, glasovati po vlastitoj savjesti, „pa je
lobiranje dobar put da ih uvjerite da je norveški kandidat ujedno pravi”. Smatra da Vijeće Europe, kao respektabilna institucija, treba imati čvršću poziciju od
one koju trenutačno ima, treba zauzeti proaktivnu ulogu kad su u pitanju gorući problemi međunarodne zajednice, a ne da o njima raspravlja sa znatnim vremenskim odmakom i bez stvarnog utjecaja na njihovo rješavanje. Petir drži da Vijeće Europe treba reagirati
onog časa kada se uoči neki problem te da treba imati
snage o aktualnom trenutku izreći svoje mišljenje, koje
će pak imati konkretni utjecaj. S tom ocjenom zastupnice u potpunosti se složio Terje Hauge, istaknuvši
kako je Norveška svjesna da se Vijeće Europe mora
usredotočiti na stvarne probleme i zauzeti aktivnu ulogu u njihovom rješavanju.
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Dragan Kovačević sastao se s veleposlanikom
Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj
Mihailom Konarovskim
(Zagreb, 25. ožujka 2009.) Veleposlanik Konarovski
istaknuo je da su odnosi između dviju zemalja na dobroj
političkoj razini te izrazio želju za intenziviranjem gospodarske suradnje, posebice na području energetike i brodogradnje. Veleposlanik je naglasio snažnu potporu hrvatskim tvrtkama i poduzetnicima koji posluju na ruskom
tržištu, kao i sve veći interes ruskih tvrtki za poslovanje
na hrvatskom tržištu. Zaključno je istaknuo važnost parlamentarne suradnje kroz susrete parlamentarnih skupina
prijateljstva koje učinkovito djeluju na daljnjem proširenju gospodarske i političke suradnje dviju zemalja.
Voditelj skupine Dragan Kovačević izrazio je zadovoljstvo zbog postignute političke i gospodarske suradnje
te iskazao interes za daljnjom gospodarskom suradnjom,
koju treba razvijati u zajedničkom interesu. U daljnjem
izlaganju predstavio je veleposlaniku rad Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora.

Neven Mimica i crnogorski veleposlanik Branko
Lukovac
(Zagreb, 26. ožujka 2009.) Veleposlanik Crne Gore
Branko Lukovac kazao je da su bilateralni odnosi dviju
zemalja vrlo dobri s obzirom na složene okolnosti te da
trebaju poslužiti kao uzor drugim zemljama. Branko Lukovac izvijestio je Nevena Mimicu o političkoj situaciji u
Crnoj Gori, s posebnim osvrtom na skore parlamentarne
izbore. Razgovaralo se i o aktualnom graničnom sporu sa
Slovenijom kao i o blokadi pregovaračkog procesa Republike Hrvatske s Europskom unijom od strane Slovenije.

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Neven Mimica istaknuo je da novonastala situacija u pregovaračkom procesu ne bi trebala usporiti proces reformi na kojem RH radi.
Sugovornici su izrazili uvjerenje da će Hrvatska u što
skorije vrijeme prevladati trenutne prepreke i postati punopravna članica Unije.

Član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u
Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe
Miljenko Dorić primio norveškog veleposlanika
Terjea Haugea
(Zagreb, 27. ožujka 2009.) Norveški veleposlanik čestitao je Hrvatskome saboru na ratifikaciji Sjevernoatlantskog ugovora te izrazio svoje uvjerenje da će se
pregovori za članstvo Hrvatske u EU nastaviti i zaključiti
u predviđenim rokovima.
Razgovaralo se o ulozi Vijeća Europe, njegovoj budućnosti i potrebi da ta institucija zadobije jaču ulogu u rješavanju bitnih pitanja u međunarodnoj zajednici. Norveški veleposlanik predstavio je norveškog kandidata za
mjesto glavnog tajnika Vijeća Europe. Oba sugovornika
složila su se u ocjeni da Vijeće Europe mora redefinirati
svoju ulogu, ojačati svoj utjecaj, voditi proaktivnu politiku i usredotočiti se na rješavanje bitnih pitanja u međunarodnim odnosima.
Zajednički je ocijenjeno da Hrvatska i Norveška imaju mnogo zajedničkih točaka na kojima je moguće realizirati suradnju, počevši od bilateralnih projekata u raznim područjima, sve do zajedničkih investicija, ponajprije na planu turizma i u djelatnostima koje su vezane
uz more.
S.Š; I.Č; A.F.
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