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RAD SABORSKIH TIJELA

11. svibnja 2009.

Mandatno-imunitetno povjerenstvo
RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODO- •
BRENJA ZA PRITVOR PROTIV OKR. BRANIMI-
RA GLAVAŠA, ZASTUPNIKA HRVATSKOG SA-
BORA

19. svibnja 2009.

Odbor za zakonodavstvo
PRIJEDLOG REZOLUCIJE O BORBI PROTIV VI- •
RUSNIH HEPATITISA S PRIJEDLOGOM ZA-
KLJUČKA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AR-
HIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MU-
ZEJIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
KNJIŽNICAMA
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DO- •
PUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM ME-
DIJIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU RE-
PUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJE O SU-
DJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI 
EUROPSKE UNIJE ZA USPOSTAVU VLADAVI-
NE PRAVA NA KOSOVU, EULEX KOSOVO
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLA-
DE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČ-
KE REPUBLIKE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA 
KOJIH JE BORAVAK NEZAKONIT
PRIJEDLOG ZAKONA O POLICIJSKIM POSLO- •
VIMA I OVLASTIMA
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGO- •
VORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 
I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O RAZ-
MJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRA-
NIH PODATAKA

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU 
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA 
MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZA-
JAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODA-
TAKA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA O PRE-
UZIMANJU ZAKONA O RJEŠAVANJU SUKOBA 
ZAKONA I SUKOBA NADLEŽNOSTI U IZVRŠA-
VANJU KAZNENIH SANKCIJA
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPU- •
NAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNA-
GAMA REPUBLIKE HRVATSKE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POSTUPANJU I UVJETIMA GRADNJE RADI 
POTICANJA ULAGANJA

Odbor za pravosuđe
PRIJEDLOG ZAKONA O POLICIJSKIM POSLO- •
VIMA I OVLASTIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU 
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RE-
PUBLIKE MAKEDONIJE O RAZMJENI I UZA-
JAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODA-
TAKA
PRIJEDLOG I KONAČNI ZAKONA O POTVRĐI- •
VANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLI-
KE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA REPUBLI-
KE ALBANIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASI-
FICIRANIH PODATAKA
PRIJEDLOG ZAKONA O STAVLJANJU IZVAN  •
SNAGE ZAKONA O PREUZIMANJU ZAKONA O 
RJEŠAVANJU SUKOBA ZAKONA I SUKOBA 
NADLEŽNOSTI U IZVRŠAVANJU KAZNENIH 
SANKCIJA
IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG PRAVOBRANITE- •
LJA ZA 2008. GODINU
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPU- •
NAMA KAZNENOG ZAKONA
PREDLAGATELJ: KLUB ZASTUPNIKA SDP-A •
POKRETANJE POSTUPKA IZBORA ČLANOVA  •
DRŽAVNOODVJETNIČKOG VIJEĆA
IMENOVANJE SUDACA ŽUPANIJSKOG SUDA U  •
ZAGREBU

Rad saborskih tijela
svibanj 2009.
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Mandatno-imunitetno povjerenstvo

RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA PRESTANAK MI- •
ROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTU-
PNICE DANICE HURSE I PRESTANKU OBNA-
ŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA 
ZASTUPNICE ŽELJKA VINCELJA
Radni sastanak Nacionalnog odbora za praćenje pre- •
govora
Izjava za medije predsjednice Nacionalnog odbora  •
Vesne Pusić

20. svibnja 2009.

Odbor za ratne veterane
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVIMA  •
HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG 
RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, ZA 
RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 
2008. GODINE

Odbor za zaštitu okoliša
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ
PRIJEDLOG ZAKONA O POSTUPANJU I UVJE- •
TIMA GRADNJE RADI POTICANJA ULAGANJA
PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU DRŽAV- •
NOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 
2008. GODINU
Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj •
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ
IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG PRAVOBRANITE- •
LJA ZA 2008. GODINU
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost •
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU RE-
PUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJE O SU-
DJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI 
EUROPSKE UNIJE ZA USPOSTAVU VLADAVI-
NE PRAVA NA KOSOVU, EULEX KOSOVO
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLA-
DE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČ-
KE REPUBLIKE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA 
KOJIH JE BORAVAK NEZAKONIT
PRIJEDLOG ZAKONA O POLICIJSKIM POSLO- •
VIMA I OVLASTIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE 
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE 
MAKEDONIJE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZA-
ŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE 

REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA 
REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTI-
TI KLASIFICIRANIH PODATAKA

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
PRIJEDLOG ZAKONA O POLICIJSKIM POSLO- •
VIMA I OVLASTIMA
IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG PRAVOBRANITE- •
LJA ZA 2008. GODINU

Odbor za gospodarstvo
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZA-
ŠTITI POTROŠAČA

Odbor za razvoj i obnovu
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POSTUPANJU I UVJETIMA GRADNJE RADI 
POTICANJA ULAGANJA
IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG PRAVOBRANITELJA  •
ZA 2008. GODINU, predlagatelj: Pučki pravobranitelj
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE NARODNE  •
BANKE ZA 2008. GODINU, podnositelj: Hrvatska 
narodna banka
PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠE- •
NJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE 
HRVATSKE ZA 2008. GODINU

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AR-
HIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MU-
ZEJIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
KNJIŽNICAMA

Odbor za zakonodavstvo
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ 
AKADEMIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O  •
PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMO-
VINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O NADLEŽ-
NOSTI, MJERODAVNOM PRAVU, PRIZNANJU, 
OVRSI I SURADNJI U ODNOSU NA RODITELJ-



IHS
29. VI. 2009.

BROJ
508

5
RAD SABORSKIH TIJELA

SKU ODGOVORNOST I O MJERAMA ZA ZAŠTI-
TU DJECE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZA-
ŠTITI POTROŠAČA

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POSTUPANJU I UVJETIM GRADNJE RADI 
POTICANJA ULAGANJA
IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG PRAVOBRANITE- •
LJA ZA 2008. GODINU
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije •
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE 
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE 
MAKEDONIJE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZA-
ŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE 
REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA 
REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTI-
TI KLASIFICIRANIH PODATAKA
PRIJEDLOG ODLUKA O RAZRJEŠENJU DIJELA  •
DOSADAŠNJIH I O IMENOVANJU DIJELA NOVIH 
ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

21. svibnja 2009.

Odbor za europske integracije
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AR-
HIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MU-
ZEJIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
KNJIŽNICAMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ
PRIJEDLOG ZAKONA O POLICIJSKIM POSLO- •
VIMA I OVLASTIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZA-
ŠTITI POTROŠAČA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O ZRAČNOM PROMETU

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O NADLEŽ-
NOSTI, MJERODAVNOM PRAVU, PRIZNANJU, 
OVRSI I SURADNJI U ODNOSU NA RODITELJ-
SKU ODGOVORNOST I O MJERAMA ZA ZAŠTI-
TU DJECE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O IZVOĐE-
NJU DOKAZA U INOZEMSTVU U GRAĐAN-
SKIM ILI TRGOVAČKIM STVARIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENI ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH 
BRANITELJA IZ DOMOVISKOG RADA I ČLA-
NOVA NJIHOVIH OBITELJI
PRIJEDLOG ZAKONA O PROBACIJI •

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA
PRIJEDLOG ZAKONA O POLICIJSKIM POSLO- •
VIMA I OVLASTIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZA-
ŠTITI POTROŠAČA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE 
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE 
MAKEDONIJE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZA-
ŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU 
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA 
MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZA-
JAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODA-
TAKA
IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG PRAVOBRANITELJA  •
ZA 2008. GODINU, predlagatelj: Pučki pravobranitelj
IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA  •
OSOBE S INVALIDITETOM ZA VREMENSKO 
RAZDOBLJE OD 01. SRPNJA DO 31. PROSINCA 
2008. GODINE, predlagatelj: Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom
IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA  •
DJECU ZA 2008. GODINU, predlagatelj: Pravobra-
nitelj za djecu
IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA  •
RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U 2008. GODINI, 
predlagatelj: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Odbora za obranu
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPU- •
NAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNA-
GAMA REPUBLIKE HRVATSKE
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GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SPREMNOSTI OBRAMBE- •
NOG SUSTAVA, PROVOĐENJA KADROVSKE PO-
LITIKE I UKUPNOM STANJU U ORUŽANIM SNA-
GAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. GODINU, 
S IZVJEŠĆEM O STANJU OBRAMBENIH PRIPRE-
MA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2008. GODINU
PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠE- •
NJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE 
HRVATSKE ZA 2008. GODINU
IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA  •
RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno 
gospodarstvo
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ

Odbor za ravnopravnost spolova
IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA  •
OSOBE S INVALIDITETOM ZA VREMENSKO 
RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 
2008. GODINE

IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA  •
DJECU ZA 2008. GODINU
IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA  •
RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U 2008. GODINI

Odbor za financije i državni proračun
PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠE- •
NJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE 
HRVATSKE ZA 2008. GODINU
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE NARODNE  •
BANKE ZA 2008. GODINU – podnositelj: Hrvatska 
narodna banka
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POSEBNOM POREZU NA KAMATE – predlaga-
telj: Klub zastupnika SDP-a

22. svibnja 2009.

Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠE- •
NJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE 
HRVATSKE ZA 2008. GODINU.
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UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Hrvatskoga sabora 
Luka Bebić otvorio je 11. sjednicu 
20. svibnja 2009., pozdravivši sve 
zastupnike, premijera i predstavnike 
Vlade Republike Hrvatske. Nakon 
toga se pristupilo utvrđivanju dnev-
nog reda 11. sjednice. Predsjednik je 
obavijestio zastupnike da je u Ko-
načni prijedlog dnevnog reda uvrstio 
10 novih točaka i to: 5, 6, 7, 13, 20, 
22, 24, 26, 27. i 28. točku. Također, 
napomenuo je da su pod točkama od 
6 do 15, od 17 do 19, od 22 do 24 te 
točke 26 i 40 navedeni zakoni za 
koje se predlaže donošenje po hit-
nom postupku. Prijedlozi kojima se 
hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s 
pravnom stečevinom Europske unije 
nose oznaku P.Z.E., a u dnevni red 
su uvršteni pod točkama 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 22, i 24 te se sukladno 
članku 161. Poslovnika Hrvatskog 
sabora ne glasuje o primjeni hitnog 
postupka kod donošenja tih zakona. 
Budući da nije bilo primjedbi ni na 
primjenu hitnog postupka za ostale 
predložene zakone pristupilo se gla-

sovanju. Zastupnici su većinom gla-
sova prihvatili primjenu hitnog po-
stupka za donošenje: Zakona o iz-
mjenama i dopunama Zakona o 
elektroničkim medijima, Zakona o 
potvrđivanju Sporazuma između 
Republike Hrvatske i Europske unije 
o sudjelovanju Republike Hrvatske 
u misiji Europske unije za uspostavu 
vladavine prava na Kosovo (Eulex 
Kosovo), Zakona o potvrđivanju 
Sporazuma između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Slovačke Republi-
ke o predaji i prihvatu osoba kojih je 
boravak nezakonit, Zakona o potvr-
đivanju Ugovora između Vlade Re-
publike Hrvatske i Vlade Republike 
Makedonije o razmjeni i uzajamnoj 
zaštiti klasificiranih podataka, Za-
kona o potvrđivanju Ugovora izme-
đu Vlade Republike Hrvatske i Vije-
ća ministara Republike Albanije o 
uzajamnoj zaštiti klasificiranih po-
dataka, Zakona o stavljanju izvan 
snage Zakona o preuzimanju Zakona 
o rješavanju sukoba zakona i sukoba 
nadležnosti u izvršavanju kaznenih 

sankcija, Zakona o postupanju i 
uvjetima gradnje radi poticanja ula-
ganja te Zakona o potvrđivanju 
Konvencije o kazetnom streljivu.

Zastupnici nisu prihvatili primjenu 
hitnog postupka na donošenja Zako-
na o posebnom porezu na kamate, 
kojega je predložio Klub zastupnika 
SDP-a. Andrija Hebrang je u ime 
Kluba zastupnika HDZ-a dao pri-
govor na primjenu hitnog postupka, 
s čime se suglasila većina zastupni-
ka, pa će se Prijedlog zakon rasprav-
ljati u redovnoj proceduri.

Pisanih prigovora na dnevni red 
koji je predložen uz poziv za sjedni-
cu nije bilo, a sukladno stavku 4, 
članka 203. Poslovniku prigovor se 
pri utvrđivanju dnevnog reda može 
dati samo na one točke koje on nije 
sadržavao.

Kako nije bilo prigovora, pred-
sjednik sabora Luka Bebić objavio 
je da je dnevni red utvrđen sukladno 
Konačnom prijedlogu dnevnog reda 
s prihvaćenim izmjenama.

A.F.

PRIKAZ RADA:
–  11. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA ODRŽANE 20, 21. I 22. SVIBNJA, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 23, 

24. I 30. LIPNJA TE 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13. I 14. SRPNJA 2009. GODINE

Utvrđivanje dnevnog reda

AKTUALNO PRIJEPODNE –
IZVJEŠĆE MANDATNO-IMU- –
NITETNOG POVJERENSTVA
IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA  –
PRESTANAK MIROVANJA ZA-
STUPNIČKOG MANDATA ZA-
STUPNICE DANICE HURSE I 
PRESTANKU OBNAŠANJA ZA-
STUPNIČKE DUŽNOSTI ZA-
MJENIKA ZASTUPNICE ŽELJ-
KA VINCELJA
IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA  –
DAVANJE ODOBRENJA ZA 
PRITVOR PROTIV BRANIMIRA 

GLAVAŠA, ZASTUPNIKA U HR-
VATSKOM SABORU
IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA  –
MIROVANJE ZASTUPNIČKOG 
MANDATA ZASTUPNIKA IVA-
NA VUČIĆA I POČETKU OB-
NAŠANJA ZASTUPNIČKE 
DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZA-
STUPNIKA IVANA BOGOVIĆA
IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA MI- –
ROVANJE ZASTUPNIČKOG 
MANDATA ZASTUPNIKA dr.sc. 
VLADIMIRA ŠIŠLJAGIĆA I PO-
ČETKU OBNAŠANJA ZASTU-

PNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA 
ZASTUPNIKA IVANA DRMIĆA
IZVJEŠĆE O POČETKU MIRO- –
VANJA ZASTUPNIČKOG MAN-
DATA ZASTUPNIKA TOMISLA-
VA IVIĆA I POČETKU OBNA-
ŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽ-
NOSTI ZAMJENIKA ZASTU-
PNIKA JOSIPA SALAPIĆA
IZVJEŠĆE O PRESTANKU MI- –
ROVANJA ZASTUPNIČKOG 
MANDATA ZASTUPNIKA DR. 
SC. IVE SANADERA I POČET-
KU MIROVANJA ZASTUPNIČ-

Dnevni red
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KOG MANDATA DR. SC. IVE 
SANADERA
PRIJEDLOG REZOLUCIJE O  –
BORBI PROTIV VIRUSNIH 
HEPATITISA S PRIJEDLOGOM 
ZAKLJUČKA – predlagatelj Od-
bor za zdravstvo i socijalnu skrb
POSLOVNO IZVJEŠĆE O RA- –
DU FONDA HRVATSKIH BRA-
NITELJA IZ DOMOVINSKOG 
RATA I ČLANOVA NJIHOVIH 
OBITELJI ZA 2008. GODINU – 
podnositelj Fond hrvatskih brani-
telja iz Domovinskog rata i člano-
va njihovih obitelji
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZA- –
KONA O PRAVIMA HRVATSKIH 
BRANITELJA IZ DOMOVIN-
SKOG RATA I ČLANOVA NJI-
HOVIH OBITELJI, ZA RAZDO-
BLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. 
PROSINCA 2008. GODINE
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- –
NA O IZMJENAMA I DOPUNA-
MA ZAKONA O HRVATSKOJ 
AKADEMIJI ZNANOSTI I 
UMJETNOSTI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJENI 
ZAKONA O PRAVIMA HRVAT-
SKIH BRANITELJA IZ DOMO-
VINSKOG RATA I ČLANOVA 
NJIHOVIH OBITELJI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O POTVRĐI-
VANJU KONVENCIJE O NAD-
LEŽNOSTI, MJERODAVNOM 
PRAVU, PRIZNANJU, OVRSI I 
SURADNJI U ODNOSU NA RODI-
TELJSKU ODGOVORNOST I O 
MJERAMA ZA ZAŠTITU DJECE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
O ARHIVSKOM GRADIVU I 
ARHIVIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
O MUZEJIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
O KNJIŽNICAMA

PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJENA-
MA I DOPUNAMA ZAKONA O 
ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O BIOGORI-
VIMA ZA PRIJEVOZ
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
O ZAŠTITI POTROŠAČA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O POTVRĐI-
VANJU SPORAZUMA IZMEĐU 
REPUBLIKE HRVATSKE I EU-
ROPSKE UNIJE O SUDJELO-
VANJU REPUBLIKE HRVAT-
SKE U MISIJI EUROPSKE 
UNIJE ZA USPOSTAVU VLA-
DAVINE PRAVA NA KOSOVU, 
EULEX KOSOVO
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O POTVRĐI-
VANJU SPORAZUMA IZMEĐU 
VLADE REPUBLIKE HRVAT-
SKE I VLADE SLOVAČKE RE-
PUBLIKE O PREDAJI I PRI-
HVATU OSOBA KOJIH JE BO-
RAVAK NEZAKONIT
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJED- –
LOG ZAKONA O POLICIJSKIM 
POSLOVIMA I OVLASTIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O POTVRĐI-
VANJU UGOVORA IZMEĐU 
VLADE REPUBLIKE HRVAT-
SKE I VLADE REPUBLIKE 
MAKEDONIJE O RAZMJENI I 
UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASI-
FICIRANIH PODATAKA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O POTVRĐI-
VANJU UGOVORA IZMEĐU 
VLADE REPUBLIKE HRVAT-
SKE I VIJEĆA MINISTARA RE-
PUBLIKE ALBANIJE O UZA-
JAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICI-
RANIH PODATAKA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O STAVLJA-
NU IZVAN SNAGE ZAKONA O 
PREUZIMANJU ZAKONA O 
RJEŠAVANJU SUKOBA ZAKO-
NA I SUKOBA NADLEŽNOSTI 

U IZVRŠAVANJU KAZNENIH 
SANKCIJA
PRIJEDLOG ZAKONA O PRO- –
BACIJI
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJE- –
NAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
O SLUŽBI U ORUŽANIM SNA-
GAMA REPUBLIKE HRVATSKE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O POTVRĐI-
VANJU KONVENCIJE O IZVO-
ĐENJU DOKAZA U INOZEM-
STVU U GRAĐANSKIM ILI TR-
GOVAČKIM STVARIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O POSTU-
PANJU I UVJETIMA GRADNJE 
RADI POTICANJA ULAGANJA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O ZRAČ-
NOM PROMETU
PRIJEDLOG ODLUKE O IME- –
NOVANJU PREDSJEDNIKA I 
ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA 
AGENCIJE ZA REGULACIJU 
TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLU-
GA – predlagatelj Vlada Republike 
Hrvatske;
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O POTVRĐI-
VANJU KONVENCIJE O KA-
ZETNOM STRELJIVU
PRIJEDLOZI ODLUKA O RA- –
ZRJEŠENJU DIJELA DOSA-
DAŠNJIH I O IMENOVANJU 
DIJELA NOVIH ČLANOVA VI-
JEĆA ZA ELEKTRONIČKE ME-
DIJE – predlagatelj Vlada Repu-
blike Hrvatske
PRIJEDLOZI ODLUKA O RAZR- –
JEŠENJU DOSADAŠNJEG PRED-
SJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA 
I ČLANOVA I O IMENOVANJU 
NOVOG PREDSJEDNIKA, POT-
PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
UPRAVNOG VIJEĆA HRVAT-
SKOG MEMORIJALNO-DOKU-
MENTACIJSKOG CENTRA DO-
MOVINSKOG RATA – predlagatelj 
Vlada Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG  –
PRAVOBRANITELJA ZA 2008. 
GODINU – predlagatelj Pučki 
pravobranitelj
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IZVJEŠĆE O RADU PRAVO- –
BRANITELJICE ZA OSOBE S 
INVALIDITETOM ZA VRE-
MENSKO RAZDOBLJE OD 1. 
SRPNJA DO 31. PROSINCA 
2008. GODINE – predlagatelj 
Pravobraniteljica za osobe s inva-
liditetom
IZVJEŠĆE O RADU PRAVO- –
BRANITELJICE ZA DJECU ZA 
2008. GODINU – predlagatelj 
Pravobraniteljica za djecu
IZVJEŠĆE O RADU PRAVO- –
BRANITELJICE ZA RAVNO-
PRAVNOST SPOLOVA – predla-
gatelj Pravobraniteljica za ravno-
pravnost spolova
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SPRE- –
MNOSTI OBRAMBENOG SU-
STAVA, PROVOĐENJA KA-
DROVSKE POLITIKE I UKU-
PNOM STANJU U ORUŽANIM 
SNAGAMA REPUBLIKE HR-
VATSKE ZA 2008. GODINU, S 
IZVJEŠĆEM O STANJU OBRAM-
BENIH PRIPREMA U REPUBLI-
CI HRVATSKOJ ZA 2008. GODI-
NU – podnositelj Vlada RH
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVAT- –
SKE NARODNE BANKE ZA 
2008. GODINU – podnositelj Hr-
vatska narodna banka;
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU  –
HRVATSKE AGENCIJE ZA PO-
ŠTU I ELEKTRONIČKE KOMU-
NIKACIJE ZA 2008. GODINU – 
podnositelj Hrvatska agencija za 
poštu i elektroničke komunikacije
PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZ- –
VJEŠĆA O IZVRŠENJU DRŽAV-
NOG PRORAČUNA REPUBLIKE 
HRVATSKE ZA 2008. GODINU
IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACI- –
ONALNOG PROGRAMA SI-
GURNOSTI CESTOVNOG PRO-
META REPUBLIKE HRVATSKE 
ZA 2008. GODINU – podnositelj 
Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZ- –
MJENAMA I DOPUNAMA KA-
ZNENOG ZAKONA – predlagatelj 
Klub zastupnika SDP-a
PRIJEDLOG ZAKONA O IZ- –
MJENAMA I DOPUNAMA ZA-

KONA O SOCIJALNOJ SKRBI – 
predlagatelj Klub zastupnika 
IDS-a
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O POSEB-
NOM POREZU NA KAMATE – 
predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
PRIJEDLOG ZAKONA O DO- –
PUNAMA ZAKONA O HRVAT-
SKOJ RADIO TELEVIZIJI – 
predlagatelj Klub zastupnika 
HSLS-a i HSU-a,
PORAST NASILJA MEĐU MLA- –
DIMA U REPUBLICI HRVAT-
SKOJ – predlagatelj Klub zastu-
pnika SDP-a
PRIJEDLOG DEKLARACIJE O  –
OSUDI HOLODOMORA, MA-
SOVNOG USMRĆIVANJA GLA-
ĐU, PROUZROČENOG PRISIL-
NOM KOLEKTIVIZACIJOM 
KOJU JE PROVODIO STALJI-
NOV KOMUNISTIČKI REŽIM – 
predlagatelj Klub zastupnika 
HNS-a
IZBOR, IMENOVANJA I RAZR- –
JEŠENJA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZR- –
JEŠENJU ČLANA I IZBORU 
ČLANICE ODBORA ZA PRO-
STORNO UREĐENJE I GRADI-
TELJSTVO HRVATSKOGA SA-
BORA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZR- –
JEŠENJU ČLANA I IZBORU 
ČLANICE ODBORA ZA ZAŠTI-
TU OKOLIŠA HRVATSKOGA 
SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZR- –
JEŠENJU ČLANA I IZBORU 
ČLANICE ODBORA ZA LOKAL-
NU I PODRUČNU (REGIONAL-
NU) SAMOUPRAVU HRVAT-
SKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJE- –
ŠENJU ČLANA ODBORA ZA PRA-
VOSUĐE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O IME- –
NOVANJU DVA ČLANA IZA-
SLANSTVA HRVATSKOGA SA-
BORA U PARLAMENTARNOJ 
SKUPŠTINI NATO-a
PRIJEDLOG ODLUKE O IME- –
NOVANJU ČLANA UPRAVNOG 

ODBORA NACIONALNE ZAKLA-
DE ZA ZNANOST, VISOKO ŠKOL-
STVO I TEHNOLOGIJSKI RA-
ZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZR- –
JEŠENJU I IZBORU ČLANA 
ODBORA ZA IZBOR, IMENO-
VANJA I UPRAVNE POSLOVE 
HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZR- –
JEŠENJU I IZBORU ČLANA 
ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLI-
ŠA HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZR- –
JEŠENJU I IZBORU ČLANA 
ODBORA ZA POMORSTVO, 
PROMET I VEZE HRVATSKO-
GA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZR- –
JEŠENJU I IMENOVANJU ČLA-
NA NADZORNOG ODBORA FON-
DA ZA NAKNADU ODUZETE
PRIJEDLOG ODLUKE O IME- –
NOVANJU ČLANA ODBORA ZA 
PRAVOSUĐE HRVATSKOGA 
SABORA IZ REDA JAVNIH, 
ZNANSTVENIH I STRUČNIH 
DJELATNIKA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZR- –
JEŠENJU I IZBORU POTPRED-
SJEDNIKA ODBORA ZA OBRA-
NU HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZR- –
JEŠENJU I IZBORU ČLANA 
MANDATNO-IMUNITETNOG 
POVJERENSTVA HRVATSKO-
GA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZR- –
JEŠENJU I IZBORU ČLANA 
ODBORA ZA RATNE VETERA-
NE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZR- –
JEŠENJU I IZBORU ČLANA 
ODBORA ZA EUROPSKE INTE-
GRACIJE HRVATSKOGA
PRIJEDLOG ODLUKE O RA- –
ZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA 
ODBORA ZA INFORMIRANJE, 
INFORMATIZACIJU I MEDI-
JE HRVATSKOGA SABORA 
PRIJEDLOG ODLUKE O RA-
ZRJEŠENJU I IZBORU ČLA-
NOVA SAVJETA ZA ROBNE 
ZALIHE
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Na Aktualnom prijepodnevu 11. 
sjednice, 20. svibnja 2009, zastupnici 
su postavili oko četrdesetak pitanja 
premijeru i pojedinim članovima 
Vlade. Pitanja su se odnosila na ak-
tualne političke i gospodarske teme, 
ali i na probleme iz svakodnevnog 
života. Najviše upita bilo je upućeno 
premijeru dr. sc. Ivi Sanaderu.

Zaštita geotermalnih izvora, visi-
na studentskih školarina, pripre-
mljenost zdravstva za predstojeću 
turističku sezonu, emitiranje na je-
zicima nacionalnih manjina, udru-
živanje poljoprivrednih obiteljskih 
gospodarstava, uvođenje zdrav-
stvenog doprinosa umirovljenici-
ma, plaće prosvjetara, antirecesij-
ske mjere hrvatske Vlade, promet-
na povezanost otoka s kopnom, pad 
standarda građana, umirovljenička 
potrošačka košarica, stopa bolova-
nja, članstvo u NATO-u kao šansa 
za gospodarski rast, zabrana otku-
pa mlijeka, rad bez plaće, rast ne-
zaposlenosti, ekološka poljopri-
vredna proizvodnja, povećanje 
inozemnog duga, Domovinski rat u 
udžbenicima povijesti i drugo – te-
me su koje su dominirale na Aktu-
alnom prijepodnevu 11. sjednice.

Zaštita geotermalnih izvora

Danijel Srb (HSP) postavio je 
pitanje premijeru na koji način će se 
zaštititi geotermalni izvori koje u 
koncesiji ima INA, kada se zna da 
većinski paket dionica te naftne 
kompanije nije više u vlasništvu hr-
vatske države. Zanima ga hoće li 

Vlada pronaći način formalno-prav-
ne zaštite korištenja tih izvora ener-
gije što je od nacionalnog interesa.

Premijer dr. Ivo Sanader odgovorio 
je da, ma u čijem vlasništvu ili preteži-
tom vlasništvu INA bila, ona ima samo 
koncesiju na geotermalne izvore, a ne 
vlasništvo nad njima. To vlasništvo 
ima hrvatska država i ona u svakom 
trenutku, ukoliko se ne poštuju zadani 
kriteriji, koncesiju može oduzeti INI i 
dati je nekome drugome. Stoga nema 
bojazni da su nacionalni interesi u tom 
dijelu na ikoji način ugroženi. Premi-
jer je dodao da država ne kani proda-
vati svoje geotermalne izvore, a da je 
pitanje koncesije pravno normirano 
Zakonom o koncesijama.

Zahvalivši na odgovoru, zastu-
pnik je napomenuo da će se zasigur-
no uskoro naći zainteresirani ulagači, 
spremni koristiti koncesiju na puno 
isplativiji način. U tom slučaju Vlada 
će morati ocijeniti isplativost zadrža-
vanja postojećeg koncesionara.

Studenti i studentske školarine

Zna li premijer koliko studenata u 
Republici Hrvatskoj plaća školarinu 
i koliki su iznosi tih školarina, pita-
nje je koje je uputio Daniel Monde-
kar (SDP).

Dr. Ivo Sanader je odgovorio da 
Vlada već šestu godinu uzastopno 
ispunjava pretpostavke da hrvatsko 
društvo postane društvo znanja. Na-
glasio je da je broj studenata znatno 
veći no što je bio koncem 2003. go-
dine, a da točne brojke zna ministar 
Dragan Primorac.

Zastupnik nije bio zadovoljan od-
govorom, primijetivši da premijer nije 
odgovorio na postavljeno pitanje.

Identifikacija žrtava

Petar Mlinarić (HDZ) upitao je 
ministricu obitelji, branitelja i među-
generacijske solidarnosti što Mini-
starstvo poduzima da se identificiraju 
posmrtni ostaci žrtava Domovinsko-
ga rata iz masovnih i pojedinačnih 
grobnica te koliki je broj tih žrtava.

Ministrica Jadranka Kosor od-
govorila je da potraga za nestalima 
još traje i neće prestati sve dok i po-
sljednji ne bude pronađen. Dosad je 
iz 143 masovne grobnice i više od 
1400 pojedinačnih grobnica ekshu-
mirano 3720 posmrtnih ostataka, od 
čega je veći broj identificiran, više 
od 84 posto. „Šesnaest posto nije 
identificirano i oni su dostojno po-
hranjeni u Zagrebu i Osijeku, a para-
lelno teče proces u kojem činimo 
sve da se oni identificiraju”. Na po-
pisu nestalih iz 1991. i 1992. još je 
1051 osoba te 823 nestale osobe iz 
1995. Ustvrdila je da samo jedan 
mali dio posmrtnih ostataka neće 
moći biti identificiran, iz razloga 
mehaničkih oštećenja.

Zastupnik je bio zadovoljan od-
govorom.

Zdravstvo spremno za 
turističku sezonu

Kakva je pripremljenost timova 
hitne medicinske pomoći za pred-
stojeću turističku sezonu, pitanje je 

Aktualno prijepodne
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koje je Stjepan Milinković (HDZ) 
uputio ministru zdravstva i socijalne 
skrbi.

Ministar Darko Milinović odgo-
vorio je da će zdravstveni sustav 
Republike Hrvatske još jednom po-
kazati da je vrlo dobro organiziran 
za zbrinjavanje stranih i domaćih 
turista. Ministarstvo je osiguralo 
dodatna sredstva u visini oko 8 mili-
juna kuna kako bi spremno dočekalo 
turističku sezonu. Također, Vlada je 
krenula s reformom hitne medicin-
ske pomoći, realizacijom projekta 
vrijednog oko 90 milijuna eura (kre-
ditom Svjetske banke) koji će se 
provoditi slijedeće četiri do pet go-
dina. Za predstojeću sezonu osigura-
no je 18 novih punktova na kojima 
će turistima moći biti pružena odgo-
varajuća zdravstvena skrb.

Zastupnik je izrazio zadovoljstvo 
odgovorom.

Emitiranje na jezicima manjina

Što će poduzeti Ministarstvo kul-
ture da nacionalne manjine konačno 
u Hrvatskoj dobiju emisije na ma-
njinskim jezicima, ali i da se zna ka-
ko i tko ih financira, pitanje je koje je 
zastupnica češke i slovačke nacio-
nalne manjine Zdenka Čuhnil (ne-
zavisna) uputila ministru kulture. 
Naglasila je da usprkos zakonskim 
odredbama koje manjinama garanti-
raju emisije na manjinskim jezicima, 
na Hrvatskoj televiziji takvih emisija 
nema (iako se iz pretplate izdvajaju 
sredstva za tu namjenu).

Ministar Božo Biškupić odgovo-
rio je da je Zakonom o elektroničkim 
medijima osnovan Fond za poticanje 
pluralizma u okviru Agencije za 
elektroničke medije s namjerom da 
svojim sredstvima potiče objavljiva-
nje programskih sadržaja na regio-
nalnoj i lokalnoj razini namijenjenih 
nacionalnim manjinama. Taj Fond 
financirao je 2007. godine 32 radij-
ska i 5 televizijskih programa nami-
jenjenih manjinama. Na čelu Fonda 
je Vijeće koje je, kao neovisno regu-
latorno tijelo, odgovorno isključivo 

Hrvatskome saboru i njemu podnosi 
izvješće o svom radu. Stoga ministar 
smatra da bi saborski odbori za me-
dije i ljudska prava i prava nacional-
nih manjina trebali pozvati Vijeće da 
podnese detaljno izvješće koliko je 
točno sredstava utrošeno za emitira-
nje programskih sadržaja za nacio-
nalne manjine.

Zastupnica nije bila zadovoljna 
odgovorom ministra. Pozvala je 
nadležne da poduzmu korake kako 
bi manjine dobile adekvatne emisije 
i to na manjinskim jezicima, a ne da 
se emisije poput „Bakine škrinjice” 
ili „Plodova zemlje”, pokušavaju 
prozvati manjinskim emisijama, jer 
to one nisu.

Rebalansom oštećeni invalidi

Vesna Škulić (SDP) upitala je 
premijera zna li koliko je država re-
balansom proračuna u 2009. godini 
„ukrala novaca osobama s invalidi-
tetom i koliko iznosi najviša osobna 
invalidnina”.

Dr. Ivo Sanader odgovorio je za-
stupnici: „Nastavite s takvim pita-
njima pa će HDZ opet pobjeđivati s 
partnerima HSS-om i HSLS-om”.

Zastupnica je ustvrdila da je ta-
kav način odgovaranja premijera 
znak da on uopće nema uvid u to što 
se događa. „Odlukom Vaše Vlade, 
rebalansom Državnog proračuna za 
2009. godinu, oštetili ste za više od 
80 milijuna kuna osobe s invalidite-
tom”. Dodala je da mnoge udruge 
osoba s invaliditetom nisu dobile 
novac predviđen za rad udruga pa su 
projekti obustavljeni.

Zadrugarstvo

Što poduzima Ministarstvo poljo-
privrede, ribarstva i ruralnog razvoja 
na udruživanju poljoprivrednih obi-
teljskih gospodarstava, pitao je re-
sornog ministra Branko Kutija 
(HDZ).

Ministar mr. sc. Božidar Pankretić 
ustvrdio je da je lani u ruralni razvoj 
investirano više od 169 milijuna ku-

na, a već treću godinu zaredom je 
otvoren natječaj kojim se maksimal-
no potiče udruživanje malih poljopri-
vrednika. „Prošli tjedan smo potpisali 
ugovore sa 35 od 533 poljoprivredne 
zadruge”, rekao je ministar Pankretić, 
i pozvao na udruživanje u zadruge 
sve proizvođače koji ne mogu sami 
opstati i konkurirati na tržištu.

Zastupnik je zahvalio ministru na 
odgovoru.

Dvostruko oporezivanje 
umirovljenika

Silvano Hrelja (HSU) postavio je 
pitanje ministru zdravstva i socijalne 
skrbi. Od početka 2009. umirovlje-
nici koji primaju više od 5108 kuna 
mirovine plaćaju doprinos za zdrav-
stveno osiguranje 3 posto od mirovi-
ne, a takvih je u Hrvatskoj više od 
20 tisuća. To pokazuje socijalnu ne-
osjetljivost zdravstvene reforme. 
Napominje da je država naknadno 
odustala od uvođenja zdravstvenog 
doprinosa za hrvatske branitelje. Za 
HSU je neprihvatljivo plaćanje do-
prinosa za zdravstveno osiguranje 
kako za hrvatske branitelje tako i za 
umirovljenike. Hrelju je zanimalo 
na temelju koje je zakonske odredbe 
došlo do različitog tumačenja zako-
na za navedene dvije društvene sku-
pine, i postoji li volja da se otkloni 
dvostruko oporezivanje i nepravda 
te da se nelogičnost ispravi?

Ako je ovo u cilju drugog izbor-
nog kruga onda dobro, odgovorio je 
ministar zdravstva i socijalne skrbi 
dr. sc. Darko Milinović. Ne dopu-
šta, kaže, da se govori kako reform-
ski zakoni dovode do socijalne ne-
pravde. Napomenuo je da je od 
ukupno 1,1 milijun umirovljenika, 
njih samo 10 posto čitav svoj radni 
vijek uplaćivalo zdravstveni dopri-
nos, a samo 20 tisuća umirovljenika 
izdvaja za zdravstveno osiguranje 3 
posto od mirovine, i to oni koji 
imaju mirovinu veću od pet tisuća 
kuna.

Nezadovoljan odgovorom, zastu-
pnik Hrelja poručio je kako ga nije 
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pitao za pozitivne učinke zdravstve-
ne reforme i zatražio pisani odgovor.

Plaće prosvjetara

Zastupnica Marija Lugarić (SDP) 
upitala je premijera zna li za koliko 
su smanjene plaće prosvjetara?

„Najprije vam čestitam na sjajno 
lošim rezultatima na lokalnim izbora 
2009. i savjetujem da nastavite tako, 
a mi ćemo redati pobjede”, odgovo-
rio je premijer dr. sc. Ivo Sanader.

Zastupnica Lugarić je uzvratila 
da bi on za takav odgovor u školi 
dobio ocjenu „sjedni, jedan”. Ustvr-
dila je da je država šestpostotnim 
smanjenjem plaće prosvjetarima 
uzela 329 milijuna kuna, 130 miliju-
na manje od cijene populističkog i 
protuzakonitog projekta podjele be-
splatnih udžbenika za sve. Lugarić 
je zatražila pisani odgovor.

Autocesta prema Dubrovniku

Zastupnica Dubravka Šuica (HDZ) 
upitala je ministra mora, prometa i in-
frastrukture kada će žitelji dubrovač-
kog područja putovati prema Zagrebu 
bez putovnice. S tim u vezi zatražila je 
podrobnije informacije o gradnji dio-
nice ceste od Dubrovnika prema Doli-
ma, odnosno Pločama (o građevinskoj 
dozvoli, ulaganju i vremenskom traja-
nju gradnje te dionice).

U dosadašnjem mandatu premi-
jera Sanadera izgrađeno je i otvo-
reno 510 km autoceste, a gradnja 
niti jednog kilometra nije započela 
bez građevinske odnosno prometne 
dozvole, odgovorio je ministar Bo-
židar Kalmeta. Takav je slučaj i s 
početkom radova na autocesti od 
čvora Osojnik do Dola u dužini od 
30 km. Rok za izgradnju je 30 mje-
seci pa će Dubrovčani i svi ostali 
prema Zagrebu voziti autocestom 
negdje 2012. Autocesta se gradi sa 
svim dozvolama, rekao je ministar 
Kalmeta, i iskoristio priliku da za 
početak lipnja ove godine najavi 
puštanje u promet novih cijevi u 
tunelima Sveti Rok i Mala Kapela.

Zastupnica Šuica je bila zadovolj-
na odgovorom.

Vraćanje imena Ruže Petrović 
dječjem domu u Puli

Zastupnik Damir Kajin (IDS) za-
tražio je da mu premijer ili resorni 
ministar odgovore kada će dječjem 
domu u Puli vratiti ime istrijanske 
heroine NOB-a Ruže Petrović, koju 
su fašisti mučili i ubili. Još 1996. iz 
ideoloških je razloga promijenjeno 
ime dječjeg doma, a nedavno je resor-
no ministarstvo, iako su bili ispunjeni 
svi uvjeti, odbilo zahtjev da se dječ-
jem domu u Puli vrati njezino ime.

Premijer dr. sc. Ivo Sanader podr-
žao je zahtjev zastupnika da se ime 
Ruže Petrović vrati, jer ona to zaslu-
žuje. Kajinu je poručio da bi „jedna-
ko tako vehementno trebao tražiti i 
vraćanje imena kinu Zagreb u Puli, 
jer Istra i Pula nemaju razlog da se 
kino zove po glumici za koju kažu 
da je bila Musolinijeva ljubavnica”.

Zastupnik Kajin je uzvratio da je 
osobno bio protiv promjene imena 
kina Zagreb, a za glumicu po kojoj 
se sada zove to kino u Puli rekao je 
kako nije bila Musolinijeva ljubav-
nica nego proganjana od njegovih 
trupa.

Djelatnost Hrvatske pošte

Zastupnica dr. sc. Mirela Holy 
(SDP) upitala je premijera Sanadera 
zna li kojom se djelatnošću bavi Hr-
vatska pošta i je li poslovala s dobit-
kom. Predsjednik Vlade Republike 
Hrvatske dr. sc. Ivo Sanader rekao 
je da će joj „odgovor na to pitanje 
poslati njegov glasnogovornik za 
takva pitanja Milorad Bibić Mosor” 
(splitski novinar).

Zastupnica Holy spočitnula je 
premijeru nervozu i objasnila da mu 
SDP-ovci sada izlaze ususret, budu-
ći da je ranije bio revoltiran da ga 
zaobilaze ne postavljajući mu pita-
nja. Spomenula je i neke djelatnosti 
kojima bi se, smatra, trebala baviti 
Hrvatska pošta.

Stambeno zbrinjavanje 
hrvatskih branitelja

Zastupnik Mato Bilonjić (HDZ) 
upitao je Jadranku Kosor, potpred-
sjednicu hrvatske Vlade i ministricu 
obitelji, branitelja i međugeneracij-
ske solidarnosti planira li Ministar-
stvo graditi stanove i kuće za hrvat-
ske branitelje na prostoru zapuštenih 
vojarni, a jedna takva je npr. i u No-
voj Gradišci.

Odlukom Vlade iz 2006. odlučeno 
je da Ministarstvo obrane u suradnji 
s Ministarstvom obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti pri-
premi zemljište na području bivših 
vojarni za izgradnju stanova za hr-
vatske branitelje (za invalide i obite-
lji poginulih, zatočenih i nestalih 
hrvatskih branitelja), rekla je pot-
predsjednica Kosor. Izvijestila je da 
jedna takva aktivnost upravo traje 
na lokaciji vojnog skladišta Crvena 
kuća (naselje Sokin Brig u Zadru) 
gdje se priprema izgradnja 65 stano-
va. Ministrica je spomenula još neke 
lokacije za tu namjenu ( Kupari kod 
Dubrovnika, Jamnak u Šibeniku, 
Pula, Split). Aktualna Vlada Repu-
blike Hrvatske dosad je stambeno 
riješila 5176 ratnih vojnih invalida, 
odnosno njihovih obitelji, uloživši 
više od milijardu i pol kuna. Izgrad-
njom kuća i posebno prilagođenih 
stanova riješeni su svi stopostotni 
invalidi Domovinskog rata. Uskoro 
će se na nekoliko lokacija dodijeliti 
156 stanova (najviše u Trogiru – 60), 
a na 644 lokacije (tu su uključene i 
lokacije bivših vojarni) priprema se 
gradnja stanova.

Zastupnik Bilonjić bio je zadovo-
ljan odgovorom.

Antirecesijske mjere

Gordana Sobol (SDP) je zamolila 
premijera Sanadera da obznani koje je 
antirecesijske mjere Vlada ostvarila.

Glasujući za HDZ i koalicijske 
partnere građani su na lokalnim iz-
borima u nedjelju potvrdili da smo 
donijeli dobre antirecesijske mjere, 



IHS
29. VI. 2009.

BROJ
508

13
AKTUALNO PRIJEPODNE

odgovorio je dr. Ivo Sanader. Za-
hvalio im je na iskazanom povjere-
nju i pozvao ih da im daju svoj glas i 
u drugom izbornom krugu, jer „to je 
najbolja investicija da će recesija 
otići iz Hrvatske”.

Nezadovoljna odgovorom, zastu-
pnica Sobol je konstatirala da je je-
dina antirecesijska mjera koju je ova 
Vlada ostvarila rebalans Proračuna 
koji se temelji na krivim procjena-
ma. Naime, prilikom njegove izrade 
tvrdili ste da će bruto društveni proi-
zvod biti u padu za 2 posto, a danas 
priznajete da se očekuje pad od 3 ili 
4 posto i već najavljujete novi reba-
lans, negodovala je.

Financiranje priprema za upis 
na fakultete

Suzanu Bilić Vardić (HDZ) zani-
malo je hoće li se i u ovoj akadem-
skoj godini financirati troškovi pri-
premnih tečajeva za upis maturanata 
na visoka učilišta.

Na njeno pitanje odgovorila je 
Jadranka Kosor, potpredsjednica 
Vlade i ministrica obitelji, branitelja 
i međugeneracijske solidarnosti čije 
Ministarstvo sufinancira taj projekt. 
Napomenula je da se sredstva za tu 
namjenu dodjeljuju isključivo putem 
natječaja te da je Ministarstvo u 
prethodne dvije godine na taj način 
pomoglo gotovo 400 učenika. Ove 
godine ponovo planiraju dodijeliti 
potpore, u iznosu do 2000 kuna, ka-
ko bi se maturanti što bolje pripre-
mili za upise na fakultete. Dakako, 
prednost kod dodjele tih sredstava 
imat će djeca poginulih i nestalih 
hrvatskih branitelja, najtežih invali-
da i dragovoljaca Domovinskog rata. 
Na taj se način, u dogovoru sa sveu-
čilištima i rektorskim zborom, na-
stoje kompenzirati ukinute zakonske 
odredbe na osnovi kojih su se ta dje-
ca ranije upisivala (to nije bio izra-
van upis, budući da su morali ispu-
niti odgovarajuće uvjete).

Na kraju je pozvala sve zainteresi-
rane da se jave na natječaj za dodjelu 
spomenutih stipendija koji je Mini-

starstvo obitelji, branitelja i među-
generacijske solidarnosti raspisalo 
4. svibnja.

U potpunosti zadovoljna odgovo-
rom zastupnica je zahvalila mini-
strici i Vladi dr. Sanadera za sve ono 
što čine za obitelji, odnosno za djecu 
hrvatskih branitelja.

Porezna politika; Bleiburg

Dr.sc. Zoran Milanović (SDP) 
prigovorio je predsjedniku Vlade 
zbog izjave na predizbornim skupo-
vima HDZ-a u Kninu, Šibeniku, Za-
dru i Splitu, da je SDP u saborsku 
proceduru uputio zakon kojim se 
predlaže oporezivanje kamata na 
štednju građana. Budući da to „nema 
veze s istinom”, zamolio ga je da 
objasni o kakvom je zakonu riječ.

Umjesto odgovora dr. Sanader je 
pokazao naslovnicu „Slobodne Dal-
macije”, s naslovom „Potop ljevice 
u Dalmaciji”. Spomenuo je podatak 
da je HDZ dobio 158 tisuća glasova, 
a SDP 84 tisuće, te dometnuo:„Neka 
tako idemo dalje”.

Ili ne znate koji su zakoni u sabor-
skoj proceduri, ili Vam nije poznato 
što se događa u državi koju vodite, 
spočitnuo mu je Milanović te poja-
snio da su esdepeovci predložili do-
nošenje zakona o porezu na profit 
banaka temeljem povišenja kamata. 
„Čestitao” je premijeru na izbornim 
rezultatima u Splitu, Zagrebu, Rijeci 
i Dubrovniku te mu sugerirao da u 
predstojećoj kampanji ne izmišlja 
zakonske prijedloge koji ne postoje i 
sl. „Molim vas da svoje suradnike 
ne šaljete u Bleiburg, gdje sam i 
osobno odao pijetet žrtvama, da ne 
drže govore koji dijele narod, apeli-
rao je na Sanadera.

Budući da je u međuvremenu po-
stavljeno novo zastupničko pitanje, 
vezano uz zdravstvo (postavio ga je 
dr.sc. Željko Jovanović) premijer 
mu je naknadno odgovorio:

„Hrvatski građani moraju znati da 
se na Bleiburgu dogodila jedna od 
najvećih tragedija u povijesti hrvat-
skog naroda i svi koji idu tamo dužni 

su to poštovati (zato je dobro da je 
tamo bio vaš predsjednik te da Sabor 
i dalje ostane pokrovitelj te kome-
moracije). „Mi osuđujemo ustaško 
znakovlje, ali ne možete osuđivati 
govor predsjednika Kluba zastupni-
ka HDZ-a u kojem je osudio Jaseno-
vac i sve ono što je zločinački ustaš-
ki režim učinio. Ako se već vraćate 
u prošlost, onda valja reći da treba 
suditi i onima koji su, počinivši zlo-
čine u Drugom svjetskom ratu i po-
raću, bacili ljagu na antifašistički 
pokret (jednaki kriteriji moraju vri-
jediti za sve), zaključio je Sanader.

Participacija u zdravstvu

Uvrijeđen zbog toga što je premi-
jer „prečuo” njegovo pitanje (zani-
mao ga je iznos naplaćen hrvatskim 
pacijentima na ime participacije u 
zdravstvu) dr.sc. Željko Jovanović 
(SDP) je konstatirao da je Sanader 
time pokazao da mu je Bleiburg važ-
niji od bolesnih hrvatskih građana. 
„Zbog ovakvog premijera Hrvatska 
je danas mala, skupa, neefikasna i 
korumpirana država, ustvrdio je. 
Radnici svakodnevno gube radna 
mjesta, mnogi ne dobivaju plaću, a 
umirovljenici preživljavaju sa svega 
2o kuna dnevno. Po svemu sudeći, 
participacija za zdravstvene usluge 
nije ništa drugo nego harač na bole-
sne i siromašne. Reformirano hrvat-
sko zdravstvo postalo je jedinstveno 
u svijetu po tome što „ne služi lije-
čenju pacijenata, nego krpanju pro-
računskih rupa”.

Na kraju je Sanaderu prenio „cr-
vene pozdrave” iz Rijeke, gdje je 60 
posto građana u prvom krugu pono-
vo izabralo esdepeovca Vojka Ober-
snela za gradonačelnika(čestitkama 
gospodinu Obersnelu pridružio se i 
predsjednik Sabora Luka Bebić).

Prometna povezanost otoka

Što poduzima resorno Ministar-
stvo da se poboljša prometna pove-
zanost otoka elafitskog područja, 
zapadno od Dubrovnika, te otoka 
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Prvića i Zlarina na šibenskom po-
dručju, s kopnom, pitala je Nedjelj-
ka Klarić (HDZ).

Po riječima Božidara Kalmete, 
ministra mora, prometa i infrastruk-
ture, Elafitski otoci su dobro pove-
zani s kopnom (sa četiri brodske li-
nije dnevno). Radi poboljšanja pro-
metnih veza raspisan je natječaj za 
uvođenje još jedne brodske linije u 
ljetnim mjesecima, uglavnom za te-
retne brodove. Otok Prvić je relativ-
no dobro povezan s Vodicama i Ši-
benikom, a ujesen bi trebala proradi-
ti još jedna brodska linija prema Vo-
dicama, izvijestio je ministar.

Zadovoljna odgovorom, zastu-
pnica mu je zahvalila u ime žitelja 
spomenutih otoka.

Zabrinjavajući pad standarda

Na pitanje Ranka Ostojića (SDP) 
dr. Ivo Sanader je odgovorio da je u 
prvom tromjesečju ove godine pro-
met u trgovini na malo pao za oko 
15 do 16 posto. „Čestitao mu je na 
dobrim izbornim rezultatima posti-
gnutim u prvom krugu u Splitu, do-
davši kako nije siguran da će pobije-
diti i u drugom krugu.

„Uvjeren sam da vaš kandidat ne-
će proći u drugom krugu u Splitu”, 
uzvratio je Ostojić. „Mislim da biste 
trebali biti vrlo zabrinuti zbog pada 
prometa od 17 posto u trgovini na 
malo, jer to svjedoči o padu standar-
da građana i nesnalaženju u situaciji 
krize. To znači da treba štititi naše 
radnike i trgovine, a ne protežirati 
benzinske pumpe koje su u rukama 
stranaca, napominje zastupnik. Iako 
je bio djelomično zadovoljan navo-
dima premijera, zatražio je i pisani 
odgovor.

Opremanje Hrvatske vojske

Tomislava Ivića (HDZ) zanimalo 
je što Ministarstvo obrane radi za ve-
će uključenje domaće industrije u 
opremanje hrvatskih Oružanih snaga.

Ministar obrane Branko Vukelić 
odgovorio je da su se u nekoliko 

prošlih mjeseci dogodili izuzetno 
dobri trenuci kad je riječ o hrvatskom 
gospodarstvu i opremanju hrvatskih 
Oružanih snaga. Ministarstvo je pot-
pisalo ugovore sa 14 hrvatskih tek-
stilnih tvrtki za opremanje hrvatskih 
vojnika s odorama. Zatim, potpisan 
je ugovor s tvrtkom „HS produkt” iz 
Karlovca za proizvodnju hrvatskih 
jurišnih pušaka u vrijednosti blizu 11 
milijuna kuna. Za te, kao i druge 
proizvode vjerujemo da su izvozni 
potencijal, rekao je ministar.

Pred ugovaranjem je s hrvatskim 
brodogradilištima, jednim ili više 
njih, velik posao za proizvodnju 
obalnih ophodnih brodova za potre-
be Obalne straže. Uz to, u tijeku je 
izuzetno velik i važan projekt vrije-
dan 1,4 milijarde kuna: proizvodnja 
126 borbenih oklopnih vozila u 
„Đuri Đakoviću”. Istovremeno, u 
„Đuri Đakoviću” proizvodi se već 
nekoliko godina moderniziran tenk 
MS4, čime su osigurana radna mje-
sta. Svi ti projekti šansa su za hrvat-
sko gospodarstvo i industriju, za što 
je politika Vlade Republike Hrvat-
ske stvorila preduvjete, naglasio je.

Smanjena bolovanja

Kakva je strategija za najavljeno 
smanjenje troškova za bolovanja, 
pitao je Stjepan Kundić (HDZ) 
ministra zdravstva i socijalne skrbi. 
Porezne obveznike bolovanja košta-
ju oko 3 milijarde kuna godišnje, 
rekao je, spomenuvši kvalitetne po-
kazatelje u zdravstvenoj reformi.

U godinu dana pojačanim kontro-
lama smanjili smo bolovanja u Re-
publici Hrvatskoj sa 4,2 posto na 3,8 
posto i uštedjeli oko 500 milijuna 
proračunskih kuna, odgovorio je mi-
nistar Darko Milinović. Smanjenje 
stope bolovanja se nastavlja i iznosi 
3,7 posto, što je još 300 milijuna ku-
na manje. Sve to u cilju zaštite stvar-
nih bolovanja, rekao je ministar. U 
vezi s pozdravima iz „crvene Rijeke” 
koje je premijeru prenio zastupnik 
SDP-a dr.sc. Željko Jovanović, on 
premijeru prenosi pozdrave iz grado-

va – Gospića, Zadra, Virovitice, 
Bjelovara itd – u kojima je većinu na 
lokalnim izborima osvojio HDZ s 
koalicijskim partnerima.

Zastupnik je bio vrlo zadovoljan 
odgovorom. Zahvalio je ministru na 
ustrajnosti kojom radi svoj posao.

Umirovljenička potrošačka 
košarica

Davorko Vidović (SDP) pitao je 
premijera je li mu poznato koliko je 
novca potrebno za umirovljeničku 
potrošačku košaricu i koliko se dugo 
od nje može u Hrvatskoj živjeti.

U odgovoru predsjednik Vlade 
Republike Hrvatske dr.sc. Ivo Sana-
der podsjetio je da je ova Vlada 
vratila dug umirovljenicima, koji je 
zastupnik, dok je bio ministar, negi-
rao da postoji. To i hrvatski građani 
u Sisku moraju znati i zato u drugom 
krugu trebaju dati glas Pintariću i 
stranci koja je vratila dug, rekao je.

Zastupnik je odgovorio da nije 
toliko nezadovoljan odgovorom ko-
liko je tužan. Spomenuta košarica 
iznosi 3574 kuna. Za umirovljenike 
s prosječnom mirovinom mjesec 
svibanj već je završio, dodao je.

NATO i gospodarski rast

Što Vlada Republike Hrvatske 
poduzima da se članstvo u NATO-u 
u punoj mjeri iskoristi za gospodar-
ski rast, pitanje je dr.sc. Krešimira 
Ćosića (HDZ).

Potpredsjednica Vlade Republike 
Hrvatske Đurđa Adlešič odgovorila 
je da se u Hrvatskoj u gledanju član-
stva u NATO-u zanemaruju gospo-
darski aspekt i gospodarske prilike. 
Prema procjenama stručnih službi 
NATO-a pretpostavlja se da bi Hr-
vatska mogla povući oko 40 milijuna 
eura na različitim poslovima. Naš je 
cilj dostići Mađarsku koja je realizi-
rala oko 140 milijuna eura. Prvi na-
tječaji su već otvoreni, stigli su u 
Ministarstvo obrane i bit će realizi-
rani do kraja godine, vjeruje pot-
predsjednica Adlešič.



IHS
29. VI. 2009.

BROJ
508

15
AKTUALNO PRIJEPODNE

Zastupnik je rekao da tema zaslu-
žuje posebnu pažnju. Siguran je da 
će se zajedničkim naporima učiniti 
ono što je u interesu Republike Hr-
vatske i hrvatskoga gospodarstva.

Zabrana otkupa mlijeka

Zašto je došlo do zabrane otkupa 
mlijeka i što je Ministarstvo poduze-
lo u vezi s tim te kakva je sada situa-
cija, pitala je Nevenka Marinović 
(HDZ). Iz medija smo saznali da je 
došlo do privremene zabrane otkupa 
mlijeka od oko 1100 kooperanata, 
objasnila je zastupnica.

Ministar poljoprivrede, ribarstva i 
ruralnog razvoja mr.sc. Božidar 
Pankretić odgovorio je da zabrana 
više nije na snazi jer se u razgovoru s 
našim mljekarama došlo do rješenja. 
Otkupljivat će se sve količine mlije-
ka, a s mljekarima je dogovoreno da 
se višak mlijeka pretvara u mlijeko u 
prahu i maslac. Vlada Republike Hr-
vatske će putem Ministarstva to sufi-
nancirati s 40 milijuna kuna. U trav-
nju je otkup mlijeka povećan za 6 
posto u odnosu na prošlu godinu re-
kao je, među ostalim, ministar.

I mi smo bili iznenađeni kad su 
nas poljoprivrednici obavijestili o 
zabrani, dodao je. U Ministarstvu 
postoji Savjet u koji su uključeni i 
mljekari i proizvođači, i tamo se 
inače rješavaju svi problemi (ovaj 
put, nažalost ne). Izuzetno je bitno 
da nam sektor mljekarstva bude 
konkurentan, naglasio je ministar.

Zastupnica je bila zadovoljna od-
govorom.

Hrvati u svijetu

Mr.sc. Ivan Bagarić (HDZ) upitao 
je hoće li Vlada Republike Hrvatske 
pripremiti najavljenu strategiju i za-
kon koji će sustavno regulirati i una-
prijediti međuodnos Hrvatske i Hrva-
ta u svijetu. I to, imajući u vidu i da je 
Republika Hrvatska članica NATO-a, 
sutra članica Europske unije.

Odgovarajući na pitanje predsjed-
nik Vlade Republike Hrvatske dr.sc. 

Ivo Sanader podsjetio je na sudjelo-
vanje Hrvata koji žive izvan Hrvat-
ske, u stvaranju samostalne države i 
obrani u Domovinskom ratu. Naveo 
je da imamo tri skupine Hrvata izvan 
Hrvatske: iseljene Hrvate koji pri-
vremeno ili trajno žive u europskim i 
prekomorskim državama, autohtone 
hrvatske manjine koje žive u Srbiji, 
Mađarskoj itd. te Hrvate u BiH kao 
konstitutivan narod. Najmanje što 
možemo učiniti za njih je da napravi-
mo strategiju još učinkovitije pomoći 
i interakcije između Republike Hr-
vatske i hrvatskoga naroda koji živi 
izvan Hrvatske, rekao je.

Mi smo nedjeljiv narod koji živi u 
mnogim državama, ali smo jedan 
narod. Nadam se i želim u to čvrsto 
vjerovati da će politika svake hrvat-
ske državne vlasti voditi računa da 
su svi ti Hrvati nedjeljiv dio i sastav-
nica hrvatskoga naroda bez obzira na 
to u kojim državama žive. Da neće 
više nikoga biti tko će sutra tražiti da 
oni izgube pravo glasa jer ne plaćaju 
porez u Hrvatskoj, istaknuo je pre-
mijer. Istina je da je ova Republika 
Hrvatska bila i jest rezultat zajednič-
kog napora i truda Hrvata u Hrvat-
skoj i Hrvata izvan Hrvatske. I zato 
ćemo u ovom mandatu donijeti spo-
menutu strategiju koja će se temeljiti 
na hrvatskom Ustavu, na pozitivnim 
dokumentima međunarodnih institu-
cija, prije svega UN-a, Vijeća Europe 
i Europske unije, rekao je.

Zastupnik je izrazio zadovoljstvo 
odgovorom.

Međunarodne tjeralice

Miljenko Dorić (HNS) uputio je 
pitanje ministru pravosuđa Ivanu 
Šimonoviću. Osvrnuo se na među-
narodne tjeralice koje je Republika 
Hrvatska raspisala za velikim bro-
jem osoba koje su osumnjičene za 
ratne zločine. Zastupnik Dorić je 
upitao zašto Ministarstvo pravosuđa 
nije reagiralo u 40% slučajeva kada 
je bilo obaviješteno o uhićenju ili 
lociranju osumnjičenih osoba koje 
je dobivao od Interpola.

Ministar pravosuđa Ivan Šimono-
vić je kazao da su izneseni podaci 
netočni.

Miljenko Dorić nije bio zadovo-
ljan odgovorom.

Radnici bez plaća

Tonino Picula (SDP) upitao je 
predsjednika Vlade Republike Hr-
vatske dr. sc. Ivu Sanadera koliko u 
ovom trenutku radnika u RH odlazi 
na posao, a da zato ne dobiva plaću.

Predsjednik Vlade Republike Hr-
vatske dr. sc. Ivo Sanader kazao je da 
Vlada Republike Hrvatske poduzima 
i poduzimat će sve da očuva radna 
mjesta i to ostaje njen ključni prioritet. 
Vlada Republike Hrvatske pozvat će 
Hrvatsku udrugu poslodavaca i druge 
poduzetnike da se zajedno s Vladom 
bore za svako radno mjesto.

Tonino Picula kazao je da izlaz iz 
te situacije jednim dijelom vidi u 
prihvaćanju SDP-ovog Prijedloga 
zakona koji je upućen Saboru, a ko-
jim bi se neplaćanje plaća izjednači-
lo s kaznenim djelom.

Radna mjesta

Zastupnica Željka Antunović 
(SDP) upitala je predsjednika Vlade 
koliko građana u Hrvatskoj dnevno 
ostaje bez posla.

Predsjednik Vlade Republike Hr-
vatske dr. sc. Ivo Sanader osvrnuo 
se na nedavni posjet misije Međuna-
rodnog monetarnog fonda Republici 
Hrvatskoj te je kazao da je MMF dao 
pozitivnu ocjenu Vladi s obzirom na 
aktualnu krizu. Ključna zadaća Vla-
de je izići iz krize i sačuvati što više 
radnih mjesta, kazao je premijer.

Željka Antunović nije bila zado-
voljna odgovorom.

Pregovori s Europskom unijom

Marija Pejčinović Burić (HDZ) 
svoje pitanje uputila je ministru vanj-
skih poslova i europskih integracija 
Gordanu Jandrokoviću. Kako idu pri-
preme za zadnju fazu pregovora za 
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članstvo Hrvatske u Europskoj uniji, 
što se trenutačno radi na poglavljima 
koja su otvorena, koja se trebaju otvo-
riti ili koja su privremeno zatvorena?

Ministar vanjskih poslova i europ-
skih integracija Gordan Jandroko-
vić ocjenjuje da su pristupni prego-
vori s Europskom unijom ušli u za-
vršnu fazu i vjeruje da će do kraja 
2009. godine Hrvatska uspjeti zavr-
šiti pregovarački proces. Do sada su 
otvorena 22 poglavlja, a zatvoreno 
je 7 poglavlja. Republika Hrvatska 
je spremna za otvaranje još 9 po-
glavlja i za zatvaranje 4 poglavlja. 
Takva statistika uzrokovana je is-
ključivo slovenskom blokadom, za 
koju očekuje da će se uskoro riješiti, 
kazao je ministar Jandroković.

Marija Pejčinović Burić bila je 
zadovoljna odgovorom.

Ekološka poljoprivreda

Zastupnik Zdravko Kelić (HSS) 
osvrnuo se na Forbesov popis eko-
loški najčišćih zemalja svijeta u ko-
jem se Hrvatska nalazi na 20. mjestu. 
To je vrlo visoko mjesto i otvara 
nove prostore za odgovarajući vid 
proizvodnje u poljoprivredi suklad-
no ekološkim uvjetima. Vidite li u 
Hrvatskoj potencijal za pokretanje 
takve vrste proizvodnje, pitao je za-
stupnik Kelić ministra Pankretića.

Ministar poljoprivrede, ribarstva i 
ruralnog razvoja Božidar Pankretić 
ekološku proizvodnju u poljoprivredi 
vidi kao veliku šansu za Hrvatsku. Po-
trebno je raditi na afirmaciji takvog vi-
da proizvodnje kako bi se povećao broj 
ekoloških proizvođača, kazao je mini-
star. U Ministarstvu se za ekološku 
proizvodnju izdvaja 30% više sredstava 
nego za konvencionalnu proizvodnju, 
zaključio je ministar Pankretić.

Zdravko Kelić bio je zadovoljan 
odgovorom.

Vladine mjere za razvoj 
hrvatskog gospodarstva

Zlatko Koračević (HNS) uputio je 
pitanje potpredsjedniku Vlade Repu-

blike Hrvatske Damiru Polančecu. 
„Imate li stratešku procjenu do kada 
ćete umrtviti hrvatsko gospodarstvo”?

Potpredsjednik Vlade Republike 
Hrvatske Damir Polančec kazao je 
da Vlada Republike Hrvatske podu-
zima mjere sukladno okolnostima 
gospodarske krize, kako bi stvorila 
uvjete u kojima se hrvatsko nacio-
nalno gospodarstvo može razvijati. 
Jedna od najznačajnijih mjera je re-
balans Državnog proračuna kojim se 
za 5 i pol milijuna kuna smanjila 
rashodovna strana proračuna kako 
bi se utjecalo na likvidnost.

Zlatko Koračević nije bio zado-
voljan odgovorom, kazavši da su 
navedene mjere na „nivou pisma 
namjere”.

Vanjski dug Republike 
Hrvatske – smanjen ili uvećan?

Zastupnik Mario Habek (SDP) 
upitao je predsjednika hrvatske Vla-
de zna li koliki je hrvatski vanjski 
dug i koliko je dug povećan od kada 
je on premijer.

Predsjednik hrvatske Vlade, dr.sc. 
Ivo Sanader je uvodno podsjetio 
zastupnika da su HDZ i koalicijski 
partneri pobijedili na ovim lokalnim 
izborima i da je to znak da građani 
podržavaju politiku Vlade. U na-
stavku je napomenuo da je udio hr-
vatske države u vanjskom dugu bio 
33% u trenutku kada je preuzimao 
vlast, a da danas taj udio iznosi 19%, 
što odgovara smanjenju od gotovo 
50%.

Zastupnik Habek je na to premije-
ru odgovorio da on ili ne zna odgo-
vor ili da ne želi odgovoriti na pita-
nje. U trenutku kada je HDZ preuzi-
mao vlast hrvatski vanjski dug izno-
sio je kaže, 20 milijardi eura u prote-
klih 5 godina taj dug je udvostručen, 
na 40 milijardi eura i da je situacija 
lošija nego ikad prije.

Cijena kubičnog metra plina

Zastupnica Nadica Jelaš (SDP) je 
svoje pitanje također uputila pred-

sjedniku hrvatske Vlade, upitavši ga 
zna li cijenu kubičnog metra plina 
koju plaćaju hrvatska kućanstva?

Premijer dr.sc. Ivo Sanader je na 
pitanje odgovorio da cijenu plina 
određuju gradovi, odnosno komu-
nalna poduzeća. Nastavivši, zastu-
pnicu Jelaš je upozorio da zastupnici 
Kluba zastupnika SDP-a svojim pi-
tanjima pokušavaju promijeniti do-
jam o proteklim izborima ali da je 
njihov rezultat jasan, a to je da su 
HDZ, HSS, HSLS i drugi njihovi 
partneri pobijedili.

Zastupnica Jelaš je premijeru na 
to rekla da nije odgovorio na pitanje 
podsjetivši ga da je cijena plina uve-
ćana s 2 kune po kubiku, koliko je 
iznosila do početka ove godine, na 2 
kune i 43 lipe po kubiku. Dodala je 
u ovo recesijsko vrijeme lakše dizati 
cijene nego osmisliti antirecesijski 
program kako bi se zaštitio standard 
hrvatskih građana.

Braniteljska prava i povlastice 
za kupnju vozila

Josip Đakić (HDZ) je upitao mi-
nistricu obitelji, branitelja i međuge-
neracijske solidarnosti i potpred-
sjednicu hrvatske Vlade o kakvim se 
izmjenama radi u Zakonu o izmje-
nama Zakona o pravima hrvatskih 
branitelja?

Ministrica Jadranka Kosor je 
zastupniku odgovorila da se izmjene 
Zakona o pravima hrvatskih branite-
lja odnose prvenstveno na povlastice 
za uvoz vozila. Dodavši da će ubu-
duće povlasticu imati isključivo 
100% invalidi, rekla je da se ostala 
stečena prava neće mijenjati, ali da 
više s braniteljskom povlasticom 
neće biti moguće kupiti ferrari.

Zastupnik je zahvalio na odgovoru.

Zaštita potrošača

Zastupnika Franju Lucića (HDZ) 
zanimalo je koje se točno izmjene 
očekuju u Prijedlogu zakona o iz-
mjenama i dopunama Zakona o za-
štiti potrošača koji je Vlada nedavno 
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uputila u proceduru u Sabor. Pitanje 
je uputio potpredsjedniku hrvatske 
Vlade i ministru gospodarstva, rada 
i poduzetništva Damiru Polančecu.

Ministar Damir Polančec je za-
stupniku rekao da će izmijenjeni 
Zakon o zaštiti potrošača biti u pot-
punosti usklađen s pravnom stečevi-
nom Europske unije te ćemo ispuniti 
sve uvjete za zatvaranje pregovarač-
kog poglavlja o zaštiti potrošača. 
Ministar je još dodao da se u izmije-
njenom Zakonu uvodi tzv. institut 
kolektivne zaštite potrošača, regulira 
se isticanje cijena na proizvodu i 
završno, određuje se da deklaracija 
na proizvodu i dalje mora sadržavati 
zemlju podrijetla.

Zastupnik Lucić je zahvalio na 
odgovoru zaključivši da su izmjene 
zakona usmjerene isključivo ka za-
štiti potrošača.

Pošto kilovat električne 
energije?

Zastupnica Brankica Crljenko 
(SDP) je upitala predsjednika hrvat-
ske Vlade zna li koliko košta kilo-
vatsat električne energije?

Dr.sc. Ivo Sanader uputio je pro-
tupitanje zastupnici – zna li „da su u 
nedjelju oni izgubili izbore i da su ih 
izgubili i prije godinu i po dana”?

Zastupnica Crljenko je na to pre-
mijeru poručila da je on tu da na pi-
tanja odgovora, a ne da ih postavlja. 
Dodatno je rekla premijeru da cijena 
kilovata u Hrvatskoj stalno raste, 
kao što raste i broj nezaposlenih.

Obvezno srednje školstvo – 
Hrvatska bez premca?

Zastupnica Ivanka Roksandić 
(HDZ) je pitanje uputila ministru 
znanosti, obrazovanja i sporta, Dra-
ganu Primorcu, upitavši ga u kojoj 
je fazi nacionalni projekt obveznog 
srednjeg školstva?

Zahvalivši na pitanju, ministar 
Dragan Primorac je zastupnici 
iznio niz podataka o uspješnosti pro-
grama, ponajprije činjenicu da sve 
manji broj srednjoškolaca prekida 
srednju školu. Potkrijepivši to do-
datno iznosima koje je Republika 
Hrvatska izdvojila za obrazovanje, 
kao npr. 320 milijuna kuna za prije-
voz, 50 milijuna kuna za smještaj i 
više od milijardu kuna za udžbenike, 
ministar je zaključio da smo najveći 
i najpropulzivniji obrazovni sustav u 
ovom dijelu Europe. Nastavivši s 
podacima o broju zaposlenih profe-
sora, nadograđenih školskih ili škol-
sko-sportskih objekata te posljedič-
nom povećanju broja studenata, Pri-
morac je istaknuo da smo prema tim 
podacima ispred Austrije, Mađarske, 
Italije i svih država u regiji. I ne sa-
mo to, rekao je završno ministar, 
usvoji li Sabor predložene izmjene 
Ustava, prema kojima bi srednjoš-
kolsko obrazovanje postalo obvezno 
za sve stanovnike, Republika Hrvat-
ska bi postala lider u obrazovanju u 
cijeloj Europskoj uniji.

Zastupnica je zahvalila ministru 
na odgovoru i izrazila zadovoljstvo 
postignutim rezultatima.

Poticaji malom i srednjem 
gospodarstvu

Zastupnik Davor Huška (HDZ) 
upitao je ministra gospodarstva, rada 
i poduzetništva i potpredsjednika 
hrvatske Vlade, Damira Polančeca, 
koliko se ove godine izdvojilo za 
poticaje i o kojima se konkretno pro-
jektima radi?

Potpredsjednik hrvatske Vlade i 
ministar gospodarstva, rada i podu-
zetništva, Damir Polančec je za-
hvalio na pitanju, izjavivši uvodno 
da su natječaji za poduzetnike bili 
otvoreni do 23. svibnja. Za te su na-
tječaje u Ministarstvu osigurali 340 
milijuna kuna, dodao je ministar. 

Kriteriji za dodjelu potpora su bili 
vrlo jasni, rekao je dalje Polančec, a 
prednost je dana jedinicama lokalne 
samouprave s višom stopom neza-
poslenosti, odnosno s nižim BDP-om 
po stanovniku. Dio sredstava je na-
mijenjen malim i srednjim poduzet-
nicima usmjerenima na izvoz, a dio 
je bio namijenjen industrijski inten-
zivnim sektorima, poput tekstilne i 
kožno-prerađivačke industrije, rekao 
je završno ministar, dodavši još da u 
suradnji s drugim ministarstvima 
potpomažu i drvnu industriju.

Zastupnik je izrazio zadovoljstvo 
odgovorom i zahvalio ministru u ime 
svih malih i srednjih poduzetnika.

Pokrivaju li udžbenici u 
dovoljnoj mjeri Domovinski 
rat?

„Mislite li da je tzv. Jugoslavenska 
narodna armija s Vladom SR Srbije 
izvršila agresiju na Hrvatsku s ciljem 
stvaranja Velike Srbije? Ako je to 
istina, trebaju li sva djeca u Hrvat-
skoj učiti tu istinu iz svih udžbeni-
ka?” upitao je ministra znanosti, 
obrazovanja i športa Dragana Pri-
morca zastupnik Boro Grubišić 
(HDSSB).

Ministar Dragan Primorac je za-
hvalio na pitanju i rekao zastupniku 
da to jest istina i da tu istinu prenose 
udžbenici povijesti prema nastav-
nom planu i programu. Citiravši 
članke iz nekoliko udžbenika povi-
jesti, ministar je potvrdio da se u tim 
udžbenicima JNA predstavlja kao 
agresorska vojska.

Zastupnik Grubišić nije bio zado-
voljan odgovorom, napomenuvši da je 
iznenađen i zaprepašten nekim udžbe-
nicima kojima se služe djeca u Slavo-
niji te upitao ministra zašto se takvi 
udžbenici ne povuku iz upotrebe.

Time je Aktualno prijepodne za-
vršeno.

S.Š; J.Š; M.Ko. Đ.K; I.Č; V.G.
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Na 11. sjednici Sabor je – hitnim 
postupkom – izmijenio Zakon o 
zaštiti potrošača iz 2003. Svrha – 
dodatno usklađivanje s pravnom 
stečevinom Europske unije u toj 
oblasti kako bi se potrošačima u 
Hrvatskoj osigurala jednaka 
pravna zaštita kao i onima u ze-
mljama EU. Za razliku od vlada-
jućih, koji su svesrdno podržali 
predložene izmjene, dio oporbe 
smatra da je novelirani Zakon lo-
šiji od dosadašnjeg jer „više štiti 
trgovce nego potrošače”.

Rasprava na plenarnoj sjednici 
provedena je 22. svibnja, a glaso-
vanje 24. lipnja.

Tamara Obradović Mazal, dr-
žavna tajnica u Ministarstvu gos-
podarstva, rada i poduzetništva, 
uvodno je konstatirala da je sustav 
zaštite potrošača u Hrvatskoj prote-
klih šest godina znatno poboljšan (u 
tom segmentu djelujemo kao da smo 
već u Europskoj uniji) zbog čega 
smo i dobili pozitivnu ocjenu europ-
skih pregovarača. Naime, danas po-
trošači nisu samo brojke, već na neki 
način djeluju kao korektiv tržišta.

Predloženim izmjenama postoje-
ćeg Zakona iz 2003. aktivira se ko-
lektivna zaštita potrošača, kao učin-
kovit mehanizam zaštite njihovih 
kolektivnih interesa u postupku pred 
Trgovačkim sudom. Taj bi institut 
trebao omogućiti kupcima koji pri-
mijete nepoštenu poslovnu praksu 

da u svoje ime, a u interesu svih po-
trošača (npr. udruge za zaštitu potro-
šača) podižu tužbe protiv trgovaca 
koji postupaju u suprotnosti s propi-
sima o zaštiti potrošača.

Zakonom se, nadalje, propisuje 
obveza da se način isticanja malo-
prodajnih i cijena za jedinicu mjere 
proizvoda, odnosno usluga, uredi 
pravilnikom. Ako je to moguće ma-
loprodajna cijena treba biti istaknuta 
i na polici i na proizvodu, osim kad 
je riječ o smrznutim, sitnim proizvo-
dima i sl. Odredit će se i liste proi-
zvoda za koje će trgovci morati, uz 
maloprodajnu, istaknuti i cijenu za 
jedinicu mjere proizvoda. Postojeći 
zakon se dodatno usklađuje s direk-
tivama Europskog parlamenta i Vi-
jeća o prodaji na daljinu, o nepošte-
noj poslovnoj praksi i dr. Usklađena 
je i odredba vezana uz materijalne 
nedostatke na proizvodu, kao i jam-
stvo za ispravnost prodane stvari 
(ostavljen je razuman rok za popra-
vak, odnosno zamjenu neispravnog 
proizvoda).

U suradnji s nevladinim udrugama 
za zaštitu potrošača izborili smo se 
za to da u prijelaznom razdoblju na 
proizvodima u Hrvatskoj i dalje bu-
de naznačena zemlja podrijetla. 
Zbog gospodarske krize smanjena je 
kazna za trgovce koji nemaju ista-
knutu obavijest o proizvodu (sa 100 
na 200 tisuća kuna). Rad savjetova-
lišta za zaštitu potrošača i dalje će se 

sufinancirati iz Državnog proračuna, 
ali zahtijevamo da i lokalne zajedni-
ce u tome sudjeluju, zaključila je 
državna tajnica.

RADNA TIJELA
Prije rasprave na plenarnoj sjedni-

ci predloženi Zakon razmotrila su i 
poduprla nadležna saborska radna 
tijela.

Odbor za zakonodavstvo podnio 
je više amandmana na tekst Konač-
nog prijedloga zakona, uglavnom 
pravno-tehničke naravi (članci 66. – 
68. i 74.). Među ostalim, predložio 
je i dopunu odredbe u kojoj stoji da 
obavijest o proizvodu mora biti na-
pisana hrvatskim jezikom i latinič-
nim pismom, riječima: „ili drugim 
jezikom, znakovima, simbolima, 
piktogramima i sličnim, lako ra-
zumljivim potrošaču” (usklađiva-
nje s propisima EU).

Odbor za Ustav, Poslovnik i po-
litički sustav podržao je ponuđena 
rješenja bez rasprave, dok je Odbor 
za gospodarstvo predložio aman-
dmanske korekcije članka 54. Nai-
me, založio se za zadržavanje važe-
ćeg rješenja prema kojem se sredstva 
za troškove mirenja u potrošačkim 
sporovima, odnosno u postupcima 
pred sudovima časti Hrvatske gos-
podarske komore i Hrvatske obrt-
ničke komore, osiguravaju u Držav-
nom proračunu. Nije logično da se 

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

Djelotvornija zaštita potrošača

Prikaz rasprave
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novac za tu namjenu osigurava te-
meljem javnog natječaja, stoji u 
obrazloženju Odbora.

Odbor za europske integracije 
utvrdio je da je Konačni prijedlog 
zakona usklađen s pravnom stečevi-
nom Europske unije te da ispunjava 
obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i 
pridruživanju.

AMANDMANI
U nastavku spomenimo i aman-

dmane koje je Zdenko Franić 
(SDP) uložio na tekst predloženog 
Zakona. Predložio je izmjenu članka 
24. stavak 1. postojećeg Zakona, uz 
obrazloženje da je dosad bilo poseb-
no teško ostvariti prava potrošača u 
domeni usluga koje zakonodavac 
nije nabrojio (npr. usluge upravitelja 
zgrada, osiguravajućih društava, ba-
naka, javnih parkirališta i dr.) Smatra 
da se potrošaču ne smije naplatiti 
usluga koja nije obavljena, te da mu 
davatelj usluga ne može obustaviti 
isporuku bez pravomoćne sudske 
presude. Trgovac koji pruža unapri-
jed plaćenu uslugu ne bi smio ogra-
ničiti rok do kojega ona treba biti 
iskorištena (npr. tramvajske karte 
kupljene prije poskupljenja). Zalo-
žio se i za osnivanje povjerenstava 
za reklamacije potrošača, kao dru-
gostupanjskih tijela, u sjedištu dava-
telja javnih usluga. Predložio je, 
među ostalim, da zakonodavac ob-
veže tijela lokalnih jedinica da osi-
guraju uvjete za rad udruga za zaštitu 
potrošača na njihovu području.

RASPRAVA

Zakon više štiti trgovce nego 
potrošače

Svjedoci smo svakodnevnih prije-
vara potrošača, pa čak i putem javnih 
medija koje financiraju porezni ob-
veznici, konstatirao je dr.sc. Zdenko 
Franić, glasnogovornik Kluba za-
stupnika SDP-a. Primjerice, HRT i 
druge televizije reklamiraju nadrili-

ječništvo, čudotvorne preparate za 
mršavljenje, prodaju talismana za 
sreću i sl. Nažalost, predloženi Za-
kon je u mnogim segmentima lošiji 
od dosadašnjeg jer više štiti trgovce 
nego potrošače. Naime, ostavlja mo-
gućnost da maloprodajna cijena ne 
mora biti napisana na proizvodu ili 
ambalaži ako je istaknuta na prodaj-
nom mjestu, odnosno polici. Dekla-
racije proizvoda će i dalje biti nečit-
ke i pisane „mikroskopskim” slovi-
ma, negodovao je zastupnik. Trgovci 
neće morati imati knjigu žalbe, a nije 
preciziran ni „primjereni rok” za 
popravak neispravnih proizvoda ko-
je kupac vrati. Predlagatelj nije uva-
žio niti jedan od pedesetak prijedlo-
ga Saveza udruga potrošača, prigo-
vorio je dalje. Primjerice, nije zabra-
nio slanje oglasnih i promidžbenih 
poruka putem telefona, SMS-a, in-
terneta i dr. kada to potrošač nije 
izričito odobrio. Zakon ne štiti po-
trošače od kvazi akcijskih prodaja 
(ne uvjetuje isticanje ranije cijene), 
niti kod kupnje stanova, automobila 
i dr. Zbog navedenih razloga Zakon 
bi trebalo uputiti u treće čitanje, ka-
ko bi se temeljito preradio, i to uz 
sudjelovanje udruga za zaštitu po-
trošača koje su najpozvanije da nas 
zaštite od loših roba i usluga na hr-
vatskom tržištu.

Naglasak na prevenciji

Do prije nekoliko godina naši po-
trošači nisu imali gotovo nikakvu 
zaštitu a onda je krenula velika akci-
ja koju je poticala i Europska unija 
svojim direktivama, podsjetio je 
Krunoslav Markovinović, pred-
stavnik Kluba zastupnika HDZ-s. 
Pohvalio je gospodina Iliju Rkmana 
i gospođu Jadranku Kolarević koji 
su pomogli u osnivanju udruga za 
zaštitu potrošača, te ekipu u Mini-
starstvu gospodarstva koja je, u su-
radnji s drugim ministarstvima, 
2007. organizirala „Godinu potroša-
ča”. Iako predložene izmjene pred-
viđaju mogućnost pokretanja po-
stupka za kolektivnu zaštitu potroša-

ča pred trgovačkim sudom, naglasak 
bi trebalo staviti na prevenciju, upo-
zorava zastupnik. Naime, trgovci bi 
trebali biti bolje educirani o potro-
šačkim pravima i svojim obvezama, 
kao i odgovornosti za djelovanje na 
tržištu, što u konačnici ide u korist i 
jednima i drugima.

U nastavku je izrazio zadovoljstvo 
činjenicom da se predviđa donošenje 
pravilnika kojim će se urediti istica-
nje maloprodajne i cijene za jedinicu 
mjere. Osvrnuo se i na izmijenjenu 
zakonsku odredbu koja omogućuje 
trgovcu koji je prekršio pravo potro-
šača da to ispravi roku od 8 dana 
(temeljem rješenja inspektora). Ako 
se radi o manjem prekršaju prvi put 
ne bi bio kažnjen, ali tu pogodnost 
bi mogao iskoristiti samo jednom 
godišnje. Na kraju je izjavio da će 
zastupnici HDZ-a prihvatiti Zakon 
jer smatraju da će njegovim donoše-
njem zaštita potrošača u Hrvatskoj 
biti na još višoj razini. Krajnji je cilj 
da hrvatski potrošači uživaju sva 
prava kao i oni u Europskoj uniji, 
naglašava zastupnik.

Po mišljenju Dragutina Lesara 
(nezavisni) trgovce bi trebalo obve-
zati da za neispravni proizvod koji 
šalju na popravak potrošaču daju za-
mjenski (to je u zemljama EU uobi-
čajena praksa). Isticanje cijene na 
proizvodu mora biti pravilo, s izuzet-
kom robe koja se prodaje u rasutom 
stanju i sl. gdje to nije moguće napra-
viti, smatra zastupnik. Zatražio je da 
se vodi računa o tome da se cijenom 
ne prikriva rok upotrebe proizvoda 
koji je naznačen na deklaraciji. Pred-
ložio je i uvođenje sankcija za trgovce 
koji maltretiraju potrošače raznim ti-
skanim materijalom koji je zakonom 
zabranjen. Založio se i za osnivanje 
Agencije za zaštitu potrošača s barem 
4 regionalna ureda (postojeća savje-
tovališta koja osnivaju udruge ostala 
su anonimna). Na kraju je izjavio da 
će njegov stav o predloženom Zako-
nu ovisiti o tome hoće li predlagatelj 
uvažiti spomenute amandmane.

U pojedinačnoj raspravi su sudjelo-
vali: Ingrid Antičević – Marinović 
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(SDP), Gordan Maras (SDP), Ne-
venka Majdenić (HDZ), dr.sc. Zden-
ko Franić (SDP), dr.sc. Goran Marić 
(HDZ), Davor Bernardić (SDP) i 
dr.sc. Miljenko Dorić (HNS).

U završnom izlaganju državna taj-
nica je napomenula da Zakon ne mo-
že biti magična formula za rješavanje 
problema s kojima se naši potrošači 
suočavaju na centralnoj i lokalnoj ra-
zini, bez da se istodobno ne interve-
nira u niz drugih zakona. Pojasnila je 
da predlagatelj nije mogao uvažiti ni 
sve zahtjeve udruga za zaštitu potro-
šača, jer bi to derogiralo odredbe Za-
kona o obveznim odnosima.

Izjašnjavanje

U nastavku sjednice, 24.lipnja, 
provedeno je izjašnjavanje o pod-
nesenim amandmanima. Najprije 
se glasovalo o prijedlogu Kluba 
zastupnika SDP-a, da se predlože-
ni Zakon proslijedi u treće čitanje 
(nije prošao). Potom je predstavni-
ca predlagatelja, Tamara Obrado-

vić Mazal, informirala zastupnike 
da je Vlada nakon zaključenja ra-
sprave podnijela amandmane na 
vlastiti prijedlog (članci 9, 66, 68 i 
74.). Pojasnila je da je u pregovori-
ma s Europskom komisijom posti-
gnut dogovor da do ulaska u Eu-
ropsku uniju deklaracije na proi-
zvodima za hrvatsko tržište trebaju 
biti napisane na hrvatskom jeziku i 
latiničnom pismu (u protivnom sli-
jede sankcije). To ne isključuje 
mogućnost uporabe i drugih jezika 
i znakova lako razumljivih potro-
šačima, napominje gospođa Obra-
dović Mazal (zastupnici su jedno-
glasno prihvatili sva četiri Vladina 
amandmana).

U nastavku se očitovala i o aman-
dmanima ostalih podnositelja. Izvi-
jestila je da je predlagatelj uvažio 
samo jedan amandman Dragutina 
Lesara, onaj na članak 17.(u nešto 
izmijenjenom obliku), dok je od di-
jela svojih zahtjeva zastupnik odu-
stao. Naime, uvažio je njeno obra-
zloženje da su pitanja na koja je 

upozorio regulirana Zakonom o ob-
veznim odnosima ili člankom 111. 
Zakona. Amandmani na kojima je 
inzistirao nisu dobili podršku većine 
zastupnika.

Ni dr.sc. Zdenko Franić nije bio 
puno bolje sreće. Naime, Vlada je 
odbila sve njegove amandmane (9), 
a njenom mišljenju priklonila se i 
većina zastupnika.

Sastavnim dijelom konačnoga za-
konskog teksta postali su amandma-
ni Odbora za gospodarstvo na čla-
nak 54. (u formulaciji Vlade) te 
Odbora za zakonodavstvo na čla-
nak 66. (djelomično prihvaćen) i 67. 
(uvažen u potpunosti). Od ostalih 
prijedloga predstavnik Odbora je 
odustao, jer su pokriveni amandma-
nima Vlade.

Ishod rasprave – novelirani Za-
kon o zaštiti potrošača donesen je 
većinom zastupničkih glasova (75 
„za”, 21 „protiv” i 2 „suzdržana”), 
zajedno s prihvaćenim amandma-
nima.

M.Ko.

Zastupnici su na 11. sjednici, 21. 
svibnja 2009, raspravljali o Ko-
načnom prijedlogu zakona o bio-
gorivima u prijevozu. Zakonom se 
potiče proizvodnja i potrošnja bi-
ogoriva u Republici Hrvatskoj te 
se usklađuje hrvatsko zakonodav-
stvo s pravnom stečevinom Eu-
ropske unije. Korištenje biogoriva 
osim što pridonosi zaštiti okoliša, 
povećava i sigurnost opskrbe 
energijom.

O PRIJEDLOGU
U prikazu zakonskog prijedloga 

poslužili smo se izlaganjem pred-
stavnika predlagatelja Lea Begovi-

ća, državnog tajnika Ministarstva 
gospodarstva, rada i poduzetništva.

Predloženim zakonom usklađuje 
se hrvatsko energetsko zakonodav-
stvo s pravnom stečevinom Europ-
ske unije, posebice s Direktivom 
Europskog parlamenta iz 2003. Bio-
goriva su od posebnog interesa, kako 
za Europsku uniju, tako i za Repu-
bliku Hrvatsku, jer osim doprinosa 
zaštiti okoliša, njihova proizvodnja 
pridonosi diverzifikaciji energetskih 
izvora. Zakonom o biogorivima ure-
đuju se pitanja proizvodnje, trgovi-
ne, skladištenja i korištenja biogori-
va u prijevozu.

Zakon uvodi sustav poticanja pro-
izvodnje biogoriva u Hrvatskoj kako 

bi se nadomjestili viši troškovi proi-
zvodnje domaćih biogoriva u odnosu 
na cijene biogoriva na svjetskom tr-
žištu i time potakla domaća proi-
zvodnja. Poticaje za proizvodnju bi-
ogoriva nije potrebno osigurati u dr-
žavnom proračunu, jer je predviđeno 
njihovo financiranje iz posebne na-
knade za biogoriva koja će se plaćati 
na svaku litru prodanog dizela i ben-
zina u Hrvatskoj, kazao je državni 
tajnik. Naknadu će prikupljati distri-
buteri dizelskih goriva i motornih 
benzina te će je prosljeđivati Hrvat-
skom operateru tržišta energije 
(HROTE), koji će tako prikupljena 
sredstva raspodjeljivati proizvođači-
ma biogoriva.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Veća proizvodnja i korištenje biogoriva
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Zakonom se distributerima dizel-
skih goriva i motornih benzina uvodi 
obveza stavljanja godišnjeg mini-
muma udjela biogoriva na tržište di-
zelskih goriva i motornih benzina. 
Također je predviđena naknada za 
nestavljanje na tržište ukoliko distri-
buter propusti ispuniti obvezu stav-
ljanja biogoriva na tržište, a ona se 
uplaćuje na poseban račun Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinko-
vitost.

Prijedlogom zakona propisuje se 
obveza donošenja programskih i 
planskih dokumenata na različitim 
razinama, počevši od razine države, 
preko područne samouprave i veli-
kih gradova sve do razine obveznika 
stavljanja biogoriva na tržište.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podu-

pire donošenje Zakona i ne protivi 
se prijedlogu da se Zakon donese po 
hitnom postupku. Na tekst Konač-
nog prijedloga Odbor podnosi neko-
liko amandmana kojima se pravno i 
nomotehnički dorađuje izričaj. Od-
bor za zaštitu okoliša, Odbor za 
regionalni razvoj, šumarstvo i 
vodno gospodarstvo, Odbor za lo-
kalnu i područnu (regionalnu) sa-
moupravu, Odbor za poljoprivre-
du, ribarstvo i ruralni razvoj te 
Odbor za gospodarstvo predložili 
su Hrvatskome saboru donošenje 
predloženog Zakona. Odbor za ra-
zvoj i obnovu također je predložio 
donošenje Zakona uz nekoliko 
amandmana nomotehničke prirode. 
Odbor za europske integracije 
utvrdio je da je Konačni prijedlog 
usklađen s pravnom stečevinom Eu-
ropske unije.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi državnog taj-

nika Lea Begovića, izvješće Odbora 

za zaštitu okoliša podnijela je pred-
sjednica Odbora Marijana Petir, 
nakon čega je uslijedila rasprava po 
klubovima zastupnika.

Potrebna temeljita izmjena

Mirela Holy predstavila je stavo-
ve Kluba zastupnika SDP-a, koji 
će biti suzdržan prilikom glasovanja 
o Zakonu o biogorivima za prijevoz. 
Razlog je taj što njegovo donošenje 
kasni 4 godine u usporedbi s drugim 
europskim zemljama. Kao slabe toč-
ke Prijedloga Klub navodi „pretjera-
no administriranje i birokratiziranje, 
odsustvo jasne vizije i cilja, potpuno 
neadekvatno riješen ključni uvjet za 
uspješno uvođenje većih količina 
biogoriva za prijevoz na tržište, a to 
je financijsko kompenziranje razlike 
u cijeni između biogoriva i mineral-
nih goriva. „Također, Klub smatra 
da predlagatelj nedovoljno uvažava 
činjenicu da proizvodnja biogoriva 
može biti pravi motor razvoja gos-
podarski nedovoljno razvijenih ru-
ralnih područja države, a upućuju 
zamjerku i zbog neosnivanja agenci-
je za biogoriva.

Smatraju da bi zakon trebao nazna-
čiti glavni cilj poticanja proizvodnje i 
primjene biogoriva, a to je domaća 
proizvodnja biogoriva, iz domaćih 
sirovina i poglavito za domaće trži-
šte. Stoga ističu da je potrebna teme-
ljita izmjena teksta Prijedloga.

Održiv razvoj u oblasti 
prijevoza

U ime Kluba zastupnika HDZ-a 
Krešo Filipović naglasio je da je 
hrvatsko zakonodavstvo, kada je u 
pitanju energetika i zaštita okoliša, u 
velikoj mjeri već usklađeno s prav-
nom stečevinom EU. Preostalo je 
potpuno uređenje područja biogori-
va i usklađivanje s Direktivom Eu-
ropskog parlamenta iz 2003. godine, 

koja je temeljni dokument Europske 
unije u području korištenja biogori-
va i drugih obnovljivih izvora ener-
gije za prijevoz kao zamjene za di-
zelska i benzinska goriva.

Krajnja svrha zakona je ostvariva-
nje ciljeva održivog razvoja u oblasti 
prijevoza. To su: smanjenje negativ-
nih utjecaja na okoliš, poboljšanje 
sigurnosti opskrbe gorivom na eko-
loški prihvatljiv način te zadovolja-
vanje potrebe potrošača za gorivom. 
Klub će bezrezervno podržati dono-
šenje Zakona.

Kvalitetno iskorištenje 
neobrađenih površina

Stavove Kluba zastupnika 
HSS-a, koji će podržati donošenje 
Zakona, iznijela je Marijana Petir. 
Zastupnica je predstavila pozitivan 
primjer kako su neobrađene poljo-
privredne površine u Sisačko-mo-
slavačkoj županiji iskorištene za 
proizvodnju uljane repice, čije ulje 
je sirovina za proizvodnju biodizela. 
Rezultat proizvodnog ciklusa je taj 
da 20 autobusa u Gradu Zagrebu 
danas vozi na biodizel iz ulja uljane 
repice uzgojene namjenski u Sisač-
ko-moslavačkoj županiji. Ono što je 
najvažnije, u posljednje 4 godine 
kroz taj projekt je zaposleno tri tisu-
će radnika u poljoprivredi.

Državna tajnica Ministarstva gos-
podarstva, rada i poduzetništva, Ta-
mara Obradović Mazal, očitovala 
se o podnesenim amandmanima Od-
bora za zakonodavstvo i Odbora za 
razvoj i obnovu koje će Vlada pri-
hvatiti pa oni postaju sastavni dio 
Konačnog prijedloga zakona.

Zastupnici su na 11. sjednici, 22. 
svibnja 2009. godine, većinom gla-
sova, sa 67 glasova „za” i 21 „suz-
držanim”, donijeli Zakon o biogo-
rivima za prijevoz, zajedno s pri-
hvaćenim amandmanima.

S.Š.
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Zastupnici su o izmjenama Za-
kona o pravima hrvatskih brani-
telja iz Domovinskog rata i člano-
va njihovih obitelji raspravljali na 
11. sjednici 21. svibnja.

Izmjenama Zakona pristupilo se 
prvenstveno radi usklađivanja Za-
kona s pravnom stečevinom Europ-
ske unije i nije se zadiralo u prava 
koja su branitelji do sada stekli.

O PRIJEDLOGU
U braniteljska prava neće se zadi-

rati – rekao je uvodno državni tajnik 
u Ministarstvu obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti, gos-
podin Krunoslav Mesarić obrazla-
žući zastupnicima prijedlog izmjena 
Zakona. Naglasio je da se predlože-
nim izmjenama pristupilo u prvom 
redu radi usklađivanja Zakona s 
pravnom stečevinom Europske uni-
je. Nastavivši izlaganje, zastupnici-
ma je u kratkim crtama pojasnio da 
su izmjene vezane uz porezne i ca-
rinske olakšice, zloporabe tih olakši-
ca i željom da se malverzacijama 
vezanim uz njih stane nakraj.

RADNA TIJELA
Raspravu o izmjenama Zakona 

proveli su: Odbor za zakonodav-

stvo; Odbor za ratne veterane; 
Odbor za europske integracije. 
Odbor za zakonodavstvo je na pri-
jedlog izmjena Zakona uložio dva 
amandmana. Onaj nomotehničke 
naravi je predstavnik predlagatelja 
prihvatio te je postao sastavni dio 
Prijedloga zakona. Drugi aman-
dman, koji je predviđao brisanje 
jednog od članaka postojećeg Zako-
na, predlagatelj je odbio jer bi se 
njegovim usvajanjem stvorila mo-
gućnost da Zakon u konačnici bude 
neusklađen s pravnom stečevinom 
Europske unije.

RASPRAVA
Nakon uvodnog izlaganja pred-

stavnika predlagatelja uslijedila je 
rasprava po klubovima zastupnika 
koju je u ime Kluba zastupnika 
SDP-a otvorio Ivica Pančić. Zastu-
pnik je uvodno zaključio da su iz-
mjene usmjerene smanjenju zlopo-
rabe braniteljskih povlastica, pogla-
vito oko kupnje i preprodaje vozila 
na povlasticu. U nastavku je zastu-
pnike podsjetio da se početkom 
mandata Račanove Vlade pokušalo 
učiniti isto, no da su tada zbog toga 
proglašeni izdajicama. Zastupnik je 
zatim zaključio da slični SDP-ovi 
prijedlozi općenito ne budu prihva-

ćeni, dok se HDZ-ovi uglavnom 
prihvaćaju. Ipak, nastavio je Pančić, 
SDP će podržati Vladin prijedlog 
izmjena Zakona jer smatraju da sta-
nje u državi treba srediti i regulirati.

Nakon toga za riječ se, u ime Klu-
ba zastupnika HDZ-a, javio zastu-
pnik Josip Đakić uvodno istaknuvši 
da su promjene Zakona nužne s ob-
zirom na to da se moraju uskladiti s 
propisima Europske unije. U nastav-
ku je naglasio da izmjene ni u kojem 
slučaju ne idu na štetu branitelja, već 
u njihovu korist. Na kraju je poručio 
zastupnicima iz SDP-a da branitelji 
na izborima pokazuju kome i koliko 
vjeruju.

U pojedinačnoj raspravi su zatim 
sudjelovali Ingrid Antičević-Mari-
nović (SDP) i Petar Mlinarić 
(HDZ).

Nakon rasprave završnim se rije-
čima zastupnicima obratio državni 
tajnik, Krunoslav Mesarić zaklju-
čivši da je Vladin prijedlog izmjena 
Zakona dobro prihvaćen od sabor-
skih zastupnica i zastupnika.

Glasovanju o predloženim iz-
mjenama Zakona zastupnici su 
pristupili 22. svibnja. Izmjene Za-
kona su prihvatili većinom gla-
sova, s 82 glasa „za” i 7 „suzdr-
žanih”.

V.G.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRAVIMA 
HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Sprečavanje zloporabe poreznih i 
carinskih olakšica
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ZAKONI O MUZEJIMA/KNJIŽNICAMA

Zastupnici su o Konačnom pri-
jedlogu zakona raspravljali na 11. 
sjednici 21. svibnja 2009.

Predložene izmjene Zakona o 
HAZU vezane su uz članstvo u 
Akademiji, predsjedništvo i man-
dat članova predsjedništva.

O PRIJEDLOGU
U ime predlagatelja zastupnicima 

je Konačni prijedlog zakona obra-
zložio državni tajnik u Ministarstvu 
obrazovanja, znanosti i sporta, dr.sc. 
Dražen Vikić Topić. Državni tajnik 
je zastupnicima ukratko opisao kako 
se postajalo članom HAZU-a prema 
odredbama starog, a kako bi to tre-
balo biti prema odredbama izmije-
njenog zakona. Posebno se osvrnuv-
ši na članove suradnike, koje je do 
sada definirao Statut HAZU-a, dr-
žavni je tajnik kao novinu istaknuo 
prijedlog da ih se sada definira kroz 
Zakon čime bi se izjednačio njihov 
položaj s onim ostalih članova. Do-
dao je da je predlagatelj Konačnog 
prijedloga zakona odlučio usvojiti 
amandman Odbora za obrazovanje, 
znanost i kulturu prema kojemu bi 
članovi suradnici postali trajnim, 
doživotnim članovima HAZU-a na-
kon desetogodišnjeg reizbora. Na 
kraju je kao staru „novinu” koja se 

predlaže ugraditi u zakon naveo po-
novno uvođenje četverogodišnjeg 
mandata članova Predsjedništva 
HAZU-a.

RADNA TIJELA
Raspravu o Konačnom prijedlogu 

zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o Hrvatskoj akademiji zna-
nosti i umjetnosti proveli su: Odbor 
za zakonodavstvo te Odbor za 
obrazovanje, znanost i kulturu. 
Odbor za obrazovanje, znanost i 
kulturu je na Konačni prijedlog za-
kona dao amandman koji definira 
status članova suradnika, prema ko-
jem njima nakon desetgodišnjeg 
članstva u HAZU-u i reizbora član-
stvo automatski postaje stalno. 
Predlagatelj je prihvatio amandman 
te je on postao sastavnim dijelom 
Zakona.

RASPRAVA
Nakon uvodnog izlaganja predla-

gatelja, državnog tajnika Vikića To-
pića, zastupnicima se u ime Odbora 
za obrazovanje, znanost i kulturu 
obratio Petar Selem. Uslijedila je 
rasprava po klubovima zastupnika 
koju je otvorio prof.dr.sc. Miljenko 
Dorić u ime Kluba zastupnika 

HNS-a. Uvodno je istaknuo da će 
Klub podržati Konačni prijedlog za-
kona. U nastavku je zastupnicima 
prenio stavove Kluba vezane uz 
Akademiju i rad znanstvenika re-
kavši da kod odabira znanstvenika 
kriteriji trebaju biti sve stroži. Složio 
se s predlagateljem i zaključcima 
Odbora za obrazovanje, znanost i 
kulturu kako nakon desetgodišnjeg 
suradničkog članstva i njihova reiz-
bora, članovi suradnici trebaju po-
stati stalni punopravni članovi HA-
ZU-a. Na kraju je još dodao kako bi 
bilo dobro kada bi se HAZU uklju-
čio u rješavanje nagomilanih eko-
nomskih problema.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vali su: dr.sc. Nevio Šetić (HDZ) i 
prof.dr.sc. Krešimir Ćosić (HDZ).

Završnim se riječima u ime pred-
lagatelja zastupnicima obratio dr-
žavni tajnik dr.sc. Dražen Vikić To-
pić zahvalivši na konstruktivnoj ra-
spravi.

Zastupnici su o Konačnom pri-
jedlogu zakona o izmjenama i do-
punama Zakona o Hrvatskoj aka-
demiji znanosti i umjetnosti glaso-
vali na 11. sjednici 22. svibnja 
2009. i prihvatili ga većinom gla-
sova, (71 „za”, 1 „protiv” te 18 
„suzdržanih”).

V.G.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ 
AKADEMIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zastupnici su na 11. sjednici, 21. 
svibnja 2009., objedinjeno ra-
spravljali, po hitnom postupku, o 
Prijedlogu i Konačnom prijedlogu 
zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o muzejima te o Prijedlo-
gu i Konačnom prijedlogu zakona 

o izmjenama i dopunama Zakona 
o knjižnicama.

O PRIJEDLOZIMA
Izmjenama i dopunama obaju za-

kona izjednačava se položaj doma-

ćih i stranih fizičkih i pravnih osoba 
pri osnivanju knjižnica i muzeja kao 
ustanova. Također, detaljno se ure-
đuju stručna muzejska i knjižničar-
ska zvanja i način njihova postizanja 
sukladno novim zakonima o viso-
kom obrazovanju i o akademskim i 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
MUZEJIMA; PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ZAKONA O KNJIŽNICAMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
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stručnim nazivima i akademskom 
stupnju. Izmjenama i dopunama za-
kona o muzejima, inspektorima za-
štite kulturnih dobara pruža se ned-
vojbeni pravni temelj za obavljanje 
poslova inspekcijskog nadzora. Do-
nošenjem predloženih zakona uskla-
đuju se i propisi Republike Hrvatske 
s pravnom stečevinom Europske 
unije. Prijedlog je zastupnicima do-
datno pojasnio ministar kulture Božo 
Biškupić.

RADNA TIJELA
Slijedeća radna tijela poduprla su 

prihvaćanje predloženog Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o 
muzejima: Odbor za zakonodav-
stvo, Odbor za europske integra-
cije i Odbor za obrazovanje, zna-
nost i kulturu.

Predlagatelj je prihvatio aman-
dmane Odbora za zakonodavstvo i 
Odbora za obrazovanje, znanost i 
kulturu koje su ta radna tijela podni-
jela na jedan i drugi zakonski prijed-
log i oni su postali sastavni dio Ko-
načnog prijedloga zakona.

Prihvaćanje Zakona o izmjena-
ma i dopunama Zakona o knjižni-
cama poduprli su: Odbor za zako-
nodavstvo, Odbor za europske in-
tegracije i Odbor za obrazovanje, 
znanost i kulturu.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi ministra Biš-

kupića, u raspravi po klubovima, prvi 
je u ime Kluba zastupnika HDZ-a 
govorio Nevio Šetić. Istaknuo je 
potporu predloženim izmjenama i 
dopunama Zakona kojima će se naša 
regulativa uskladiti s propisima Eu-
ropske unije. Osvrnuo se i na stjeca-
nje kvalifikacija i utvrđivanje struč-
nog nazivlja za zaposlene u tim dje-
latnostima prema novom sustavu vi-
sokoškolskog obrazovanja. Zaključio 
je da je prilagodba potrebna te da će 
posebno koristiti jasnijoj klasifikaciji 
strukovnih zanimanja.

Zastupnik Miljenko Dorić, u ime 
Kluba zastupnika HNS-a, apelirao 
je na nadležno Ministarstvo da ubrza 
provedbu popisivanja arhivske građe 
i predmeta muzejskih zbirki kako bi 

se izbjeglo otuđivanje ili preseljenje 
vrijedne hrvatske kulturne baštine 
nakon što se liberalizira osnivanje 
muzeja i kulturnih ustanova. Tako-
đer je predložio da se potakne izrada 
suvenira baziranih na izvornim hr-
vatskim ukrasnim predmetima, čime 
bi se dodatno obogatila turistička 
ponuda Hrvatske.

Ministar kulture Božo Biškupić u 
svom je završnom osvrtu odgovorio 
da je Vlada već uložila dodatna 
sredstva za informatizaciju te odre-
dila rokove za dovršavanje popisi-
vanja i sistematizaciju arhivske gra-
đe i muzejskih zbirki.

U pojedinačnoj raspravi govorili 
su: Antun Vujić (SDP) i Šimo Đur-
đević (HDZ).

Zastupnici su, 22. svibnja 2009, 
jednoglasno (sa 91 glasom „za”), 
prihvatili Konačni prijedlog zako-
na o izmjenama i dopunama Za-
kona o muzejima te većinom gla-
sova (74 „za” i 26 „suzdržanih”), 
Konačni prijedlog zakona o izmje-
nama i dopunama Zakona o knjiž-
nicama.

A.F.

Hrvatski je sabor hitnim po-
stupkom 22. svibnja 2009. ra-
spravio predloženi zakon. Njime 
se potvrđuje Sporazum kojim 
vlade Republike Hrvatske i Slo-
vačke Republike žele na prikla-
dan način urediti pitanja prihvata 
i preuzimanja vlastitih državlja-
na i državljana trećih država, 
koji nezakonito borave na držav-
nom području druge ugovorne 
stranke.

Sporazumom između Vlade Repu-
blike Hrvatske i Vlade Slovačke 
Republike o predaji i prihvatu osoba 
kojih je boravak nezakonit, uređena 
su pitanja neposredne suradnje u 

svezi s prihvatom vlastitih državlja-
na te državljana trećih država koji 
ne ispunjavaju, ili više ne ispunjava-
ju, uvjete boravka i utvrđuju se ele-
menti i uvjeti bitni za prihvat osoba. 
Njegovim stupanjem na snagu pre-
staje važiti Sporazum između vlada 
dviju država o predaji i primanju 
građana vlastitih država, koji je pot-
pisan u Bratislavi u travnju 1994, a 
predstavljao je pravni temelj za su-
radnju na tom području.

Donošenje predloženog Zakona 
hitnim postupkom podržala su nad-
ležna radna tijela: Odbor za zako-
nodavstvo te Odbor za unutarnju 
politiku i nacionalnu sigurnost.

Uvodno je govorio državni tajnik 
Ministarstva unutarnjih poslova 
Ivica Buconjić. Izvijestio je da 
broj osoba kojih je boravak neza-
konit u Hrvatskoj godinama opada. 
Nakon 2000, kada je u Hrvatskoj 
zatečeno 24180 stranih državljana 
u nezakonitom boravku, taj se broj 
stalno smanjivao pa je lani bilo 
2013 takvih osoba, a i ove godine u 
prva četiri mjeseca zabilježen je 
pad tog broja u odnosu na isto raz-
doblje prošle godine. Hrvatska tako 
sve više ispunjava standarde za 
primjenu schengenskog graničnog 
režima, za što je, kaže, zadnjih ne-
koliko godina nabavljeno puno 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU 
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O PREDAJI I PRIHVATU 
OSOBA KOJIH JE BORAVAK NEZAKONIT
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
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MEĐUNARODNI SPORAZUMI

opreme nužne za uspješno nadzira-
nje granice.

Mr. sc. Marija Pejčinović-Burić 
objasnila je zašto Klub zastupnika 
HDZ-a podržava donošenje predlo-
ženog zakona. Prije godinu dana 
Europski je parlament potvrdio jed-
nu direktivu kojom se zemljama 
schengenskog prostora daje okvir za 
postupanja pri povratu ilegalnih use-
ljenika koji dolaze iz trećih zemalja. 
Pritom je temeljno načelo Unije – 
dobiti ujednačen standard koji jamči 
sigurnost vlastitih građana, ali i po-

štovanje ljudskih prava osoba za 
koje se traži povrat. U tom duhu i s 
tom namjerom je predložen Spora-
zum, rekla je zastupnica.

Zakon treba podržati jer se predlo-
ženim sporazumom ujednačava 
standard na području migracijske 
politike, rekao je dr. sc. Miljenko 
Dorić u ime Kluba zastupnika 
HNS-a. Ustvrdio je da neke odredbe 
Sporazuma ne može razumjeti u 
kontekstu prethodnog teksta pa je s 
tim u vezi od predstavnika predlaga-
telja zatražio da mu ih pojasni.

Učinio je to državni tajnik Ivica 
Buconjić rekavši, među ostalim, da 
su odredbe Sporazuma plod prego-
vora i usuglašavanja s pravnim po-
retkom Republike Hrvatske i Repu-
blike Slovačke.

Zastupnici su jednoglasno, sa 87 
glasova „za”, donijeli Zakon o po-
tvrđivanju Sporazuma između 
Vlade Republike Hrvatske i Vlade 
Slovačke Republike o predaji i 
prihvatu osoba kojih je boravak 
nezakonit.

J.Š.

O zakonskom prijedlogu Hrvat-
ski je sabor raspravljao, hitnim 
postupkom, 22. svibnja 2009. Za-
konom se potvrđuje Sporazum iz-
među Republike Hrvatske i Eu-
ropske unije o sudjelovanju Repu-
blike Hrvatske u Misiji Europske 
unije za uspostavu vladavine pra-
va na Kosovu, EULEX KOSOVO.

Sporazumom se uspostavlja potre-
ban pravni okvir i uređuju osnovna 
pitanja vezana uz sudjelovanje Re-
publike Hrvatske u Misiji Europske 
unije za uspostavu vladavine prava 
na Kosovu. Uređuju se: okvir sudje-
lovanja u Misiji, pravni položaj oso-
blja, postupanje glede klasificiranih 
podataka, lanac zapovijedanja i od-
govornosti, financijski aspekti, pita-
nje sklapanja provedbenih dogovora 
te mehanizam u slučaju neispunjava-
nja obveza iz Sporazuma te mehani-
zam rješavanja eventualnih sporova.

Odbor za zakonodavstvo i Od-
bor za unutarnju politiku i nacio-
nalnu sigurnost podupiru donošenje 
Zakona.

Kako je uvodno obrazložio Ivica 
Buconjić, državni tajnik Ministar-

stva unutarnjih poslova, za sada je-
dan, a kasnije još tri hrvatska poli-
cajca, trebali bi pomoći u uspostavi 
vladavine prava na Kosovu. Sudje-
lovanje u misiji EULEX tumači kao 
dokaz da su policija i MUP Hrvat-
ske u posljednjih nekoliko godina 
prošli velik put u profesionalizaciji. 
Trenutno Hrvatska ima 14 policij-
skih službenika u ukupno pet mi-
rovnih misija, a svi su pokazali vi-
sok stupanj profesionalnosti i odgo-
vornosti i svugdje zauzimaju vodeća 
mjesta, zaključio je Buconjić. Po-
zvao je zastupnike da podrže dono-
šenje Zakona.

Republika Hrvatska se opredijelila 
da će pružati svoj doprinos uspostavi 
mira i pravnog poretka u Europi i 
svijetu, a sudjelovanje, u ovom slu-
čaju hrvatskih policijskih službeni-
ka, daljnja je prilika za jačanje ugle-
da Hrvatske u svijetu. Stoga će Klub 
zastupnika HDZ-a podržati predlo-
ženi zakon, objasnio je Berislav 
Rončević.

Iako podupire predloženi zakon, 
Miljenko Dorić (Klub zastupnika 
HNS-a) smatra da Hrvatska ne bi 

trebala pomagati Kosovo samo kroz 
misiju Europske zajednice. „Mi mo-
žemo i sami neposredno pomagati 
Kosovo, jer bi Zagreb trebao puno 
bolje poznavati tamošnje prilike od 
Bruxellesa”.

Predlagatelj navodi da provedbom 
Zakona ne nastaju posebne financij-
ske obveze za koje bi trebalo osigu-
rati dodatna sredstva u Državnom 
proračunu Republike Hrvatske. Me-
đutim, u Sporazumu članak 5. piše 
da će Republika Hrvatska snositi sve 
troškove u vezi sa svojim sudjelova-
njem u operaciji na Kosovu, osim 
troškova koji podliježu zajedničkom 
financiranju. Zastupnika je zanimalo 
zašto se obrazloženje i taj dio zakon-
skog teksta bitno razilaze.

Zastupnici su 22. svibnja 2009., 
jednoglasno (87 glasova „za”), do-
nijeli Zakon o potvrđivanju Spo-
razuma između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske unije o su-
djelovanju Republike Hrvatske u 
Misiji Europske unije za usposta-
vu vladavine prava na Kosovu, 
EULEX KOSOVO.

J.Š.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU 
REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U 
MISIJI EUROPSKE UNIJE ZA USPOSTAVU VLADAVINE PRAVA NA KOSOVU, EULEX 
KOSOVO
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
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O zakonskim prijedlozima vođe-
na je objedinjena rasprava 22. 
svibnja 2009. Smisao ugovora je 
uspostaviti pravni okvir za osigu-
ranje zaštite klasificiranih podata-
ka koji zajednički nastaju ili se 
razmjenjuju između ugovornih 
stranaka, utvrditi istoznačne stup-
njeve tajnosti podataka i obveze u 
pogledu nacionalnih mjera za za-
štitu klasificiranih podataka, odre-
diti nadležna tijela za provedbu tih 
ugovora te mehanizme prijenosa 
podataka i postupanja s njima.

Zakonske je prijedloge zastupnici-
ma uvodno obrazložio Dražen Boš-
njaković, državni tajnik Ministar-
stva pravosuđa. U studenom lani 
Vlada Republike Hrvatske potpisala 
je ugovor s Vladom Republike Ma-
kedonije, a mjesec dana kasnije i s 
predstavnicima Vijeća ministara 
Republike Albanije. Ugovorima se 
regulira razmjena i uzajamna zaštita 
klasificiranih podataka kojima je 
potreban određeni stupanj zaštite, 
način kako se ta zaštita ostvaruje, 
određuju se nadležna sigurnosna ti-
jela za provedbu ugovora, način rada 
stručnjaka koji su uključeni u aktiv-
nosti koje sadrže klasificirane po-
datke ili materijale. Bošnjaković na-

pominje da je nedavno Hrvatski sa-
bor donio zakon kojim je takav 
ugovor potvrđen između Republike 
Hrvatske i Republike Bugarske, a u 
pripremi je cijeli set zakonskih pri-
jedloga koji reguliraju pitanja zaštite 
klasificiranih podataka između Re-
publike Hrvatske i drugih država.

Donošenje predloženih zakona 
podržala su nadležna radna tijela: 
Odbor za zakonodavstvo, Odbor 
za Ustav, Poslovnik i politički su-
stav, Odbor za informiranje, in-
formatizaciju i medije, Odbor za 
pravosuđe te Odbor za unutarnju 
politiku i nacionalnu sigurnost.

Klub zastupnika HDZ-a podržat 
će oba predložena zakona kao logi-
čan slijed cjelovitog uređenja po-
dručja informacijske sigurnosti, 
prenijela je Ana Lovrin. Već tije-
kom prošle i pretprošle godine Hr-
vatska je donijela cijeli paket zakon-
skih i podzakonskih propisa kojima 
se na jedinstven i cjelovit način ure-
đuje područje informacijske sigur-
nosti: Zakon o tajnosti podataka, 
Zakon o informacijskoj sigurnosti, 
Zakon o sigurnosnim provjerama, 
Uredbu o mjerama informacijske si-
gurnosti. Hrvatska je potpisnica niza 
međunarodnih ugovora i konvencija 

kojima se regulira suradnja država u 
razmjeni podataka i informacija, 
poglavito u borbi protiv korupcije i 
organiziranog kriminala, sprječava-
nju pranja novca i financiranju tero-
rizma, procesuiranju ratnih zločina, 
ali i u nizu civilno-pravnih odnosa. 
Stoga se neminovno pokazala i po-
treba da država bilateralnim ugovo-
rima dogovara specifične odnose i 
pravila uzajamne zaštite klasificira-
nih podataka.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vao je samo Ivo Grbić (HDZ).

O zakonskim se prijedlozima 
glasovalo 22. svibnja 2009. Naj-
prije je Hrvatski sabor hitnim po-
stupkom i većinom glasova (90 
glasova „za” i 1 „suzdržanim”) 
donio Zakon o potvrđivanju Ugo-
vora između Vlade Republike Hr-
vatske i Vlade Republike Make-
donije o razmjeni i uzajamnoj za-
štiti klasificiranih podataka.

A zatim su zastupnici hitnim po-
stupkom i jednoglasno (89 glasova 
„za”) donijeli i Zakon o potvrđiva-
nju Ugovora između Vlade Repu-
blike Hrvatske i Vijeća ministara 
Republike Albanije o uzajamnoj 
zaštiti klasificiranih podataka.

J.Š.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU 
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O RAZMJENI I 
UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA; PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG 
ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA 
MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zastupnici su o predloženim iz-
mjenama i dopunama Zakona o ar-
hivskom gradivu i arhivima rasprav-
ljali na 11. sjednici 21. svibnja 2009.

Predloženim izmjenama Zakon 
o arhivskom gradivu i arhivima 

usklađuje se s pravnom stečevi-
nom Europske unije. Time bi se bi 
se stranim državljanima omogući-
lo osnivanje specijaliziranih i pri-
vatnih arhiva pod istim uvjetima 
kao i hrvatskim državljanima.

O PRIJEDLOGU

U ime predlagatelja, Konačni pri-
jedlog zakona o izmjenama i dopu-
nama Zakona o arhivskom gradivu i 
arhivima zastupnicima je dodatno 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I 
ARHIVIMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske



IHS
29. VI. 2009.

BROJ
508

27
REZOLUCIJA O BORBI PROTIV HEPATITISA

obrazložio ministar kulture mr.sc. 
Božo Biškupić. Sukladno direktivi 
Europskog parlamenta i Vijeća pred-
loženim se izmjenama Zakona ukla-
njaju prepreke za strane pravne i fi-
zičke osobe prilikom osnivanja spe-
cijaliziranih i privatnih arhiva u Re-
publici Hrvatskoj, rekao je ministar. 
Dodavši da se time izjednačuju hr-
vatski i strani državljani, ministar je 
istaknuo da izmijenjeni Zakon neće 
sadržavati diskriminacijske odredbe 
prema bilo kojoj kategoriji budućih 
osnivača arhiva.

Zastupnicima se zatim obratio 
prof.dr.sc. Miljenko Dorić u ime 
Odbora za obrazovanje, znanost i 
kulturu te istaknuo da je Odbor do-
nio jednoglasnu odluku kojom pred-
lažu Hrvatskom saboru prihvaćanje 
izmjena i dopuna Zakona o arhiv-
skom gradivu i arhivima. Prvenstve-
no radi usklađivanja Zakona s prav-
nom stečevinom Europske unije, re-
kao je Dorić, ali i zbog usklađivanja 
s nedavno izmijenjenim Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju te Zakonom o akadem-
skim i stručnim nazivima i akadem-
skom stupnju.

RADNA TIJELA
O prijedlogu izmjena i dopuna Za-

kona o arhivskom gradivu i arhivima 
raspravljali su: Odbor za zakono-
davstvo, Odbor za europske inte-
gracije; Odbor za obrazovanje, 

znanost i kulturu. Po završetku ra-
sprave, sva tri odbora su predložila 
prihvaćanje Konačnog prijedloga 
zakona, s time da su na predložene 
izmjene i dopune amandmane podni-
jeli Odbor za zakonodavstvo te Od-
bor za obrazovanje, znanost i kulturu. 
Amandmani Odbora za zakonodav-
stvo bili su nomotehničke prirode, a 
amandmani Odbora za obrazovanje 
vezani su uz usklađivanje Zakona o 
arhivskom gradivu i arhivima sa Za-
konom o akademskim i stručnim na-
zivima i akademskom stupnju.

RASPRAVA
Nakon uvodnog izlaganja ministra 

Bože Biškupića potpredsjednik Od-
bora za obrazovanje, znanost i kul-
turu Miljenko Dorić predstavio je 
Izvješće Odbora. Uslijedila je ra-
sprava po klubovima zastupnika ko-
ju je u ime Kluba zastupnika 
HDZ-a otvorio dr.sc. Nevio Šetić. 
Klub će podržati prihvaćanje izmije-
njenog Zakona, pogotovo imajući u 
vidu činjenicu da je predlagatelj pri-
hvatio amandmane Odbora za zako-
nodavstvo i Odbora za znanost, 
obrazovanje i kulturu.

Osvrnuo se na predložena rješenja 
te naglasio da će se detaljno uređi-
vanje stručnih arhivskih zvanja i na-
čina na koji se postižu, ubuduće 
propisivati pravilnikom koji će do-
nijeti ministar kulture na prijedlog 
Hrvatskog arhivskog vijeća.

Zastupnicima se potom obratio 
zastupnik dr.sc. Antun Vujić, u ime 
Kluba zastupnika SDP-a uvodno 
istaknuvši da je neprijeporna potreba 
za usklađivanjem Zakona o arhiv-
skom gradivu i arhivima s pravnom 
stečevinom Europske unije i da će u 
tome predlagatelj imati podršku 
SDP-a. No ipak, kaže, neke su stvari 
ostale nedomišljene i Klub zastupni-
ka SDP-a drži da nositelji funkcija u 
arhivima moraju biti birani u skladu 
sa zakonom, a ne samo s Pravilni-
kom. Iz tog razloga, rekao je završno 
Vujić, SDP će podržati Konačni pri-
jedlog Zakona o arhivskom gradivu 
i arhivima, ali pod uvjetom da se 
odgovorne funkcije u arhivskoj stru-
ci vežu uz odgovarajući studij i ako 
u zakonu bude definirano koje su to 
profesije i zvanja.

Nakon rasprave po klubovima za-
stupnika uslijedila je pojedinačna 
rasprava u kojoj je sudjelovala samo 
Suzana Bilić Vardić (HDZ).

Zastupnici su o Konačnom pri-
jedlogu zakona o izmjenama i do-
punama Zakona o arhivskom 
gradivu i arhivima glasovali na 11. 
sjednici 22. svibnja. Amandmani 
koje su podnijeli Odbor za zako-
nodavstvo i Odbor za znanost, 
obrazovanje i kulturu, a koje je 
predlagatelj prihvatio, postali su 
sastavni dio Konačnog prijedloga 
zakona. Zakon je prihvaćen jed-
noglasno, sa 90 glasova „za”.

V.G.

Hrvatski je sabor na 11. sjednici 
20. svibnja 2009. razmotrio Pri-

jedlog rezolucije s Prijedlogom 
zaključka, koju mu je predložio 

njegov Odbor za zdravstvo i soci-
jalnu skrb. Uz Rezoluciju dostav-

PRIJEDLOG REZOLUCIJE O BORBI PROTIV VIRUSNIH HEPATITISA S PRIJEDLOGOM 
ZAKLJUČKA
Predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb

Suzbijanje virusnih hepatitisa 
javnozdravstvena briga
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ljen je i Prijedlog zaključka, kojim 
se preporuča Vladi Republike Hr-
vatske da sukladno Rezoluciji, a u 
cilju njene što učinkovitije primje-
ne, odredi odgovarajuće proved-
bene mjere. Predlagatelj smatra 
da će donošenje Rezolucije i Za-
ključka dovesti do poboljšanja i 
usavršavanja sustava, kao i opće-
nito povoljnijeg ozračja za borbu 
protiv te opake bolesti.

O REZOLUCIJI
Uz tekst Rezolucije dostavljen je i 

Prijedlog zaključka kojima se, među 
ostalim, predlaže da se osiguraju jed-
naki uvjeti za dijagnosticiranje i lije-
čenje u svim županijama, u liječenje 
uključe nevladine udruge, zakonskim 
propisima bolesnicima s hepatitisom 
B i C omogući pravo na rad, a u borbu 
protiv hepatitisa uključe i lokalne za-
jednice. Naglašena je i važnost provo-
đenja svih oblika prevencije te potreba 
poboljšanja sustava prijavljivanja vi-
rusnog hepatitisa na razini primarne 
zdravstvene zaštite, i u bolnicama. 
Predloženo je da se krvna kontrola 
unaprijedi uvođenjem novih metoda 
prihvaćenih u Europskoj uniji.

RADNA TIJELA
Donošenje Rezolucije podupro je 

Odbor za zakonodavstvo, uz pri-
jedlog da se prije objave u „Narod-
nim novinama” njezin tekst odvoji 
od predloženog Zaključka, koji će se 
dostaviti Vladi Republike Hrvatske.

RASPRAVA

Javnozdravstveni problem

U ime predlagatelja, o Prijedlogu 
rezolucije govorili su dr. sc. Andrija 
Hebrang (HDZ), predsjednik Od-
bora za zdravstvo i socijalnu skrb te 
potpredsjednik Odbora dr. sc. Rajko 
Ostojić (SDP).

Virusni hepatitis infektivna je bo-
lest jetre, rekao je dr. sc. Andrija 

Hebrang, a najčešće se spominju 
infekcije virusima hepatitisa A, B i 
C. Veličinu problema najbolje osli-
kava podatak da je, prema procjeni 
Svjetske zdravstvene organizacije, u 
kontaktu s virusom B hepatitisa bilo 
oko 2 milijarde ljudi, oko 400 mili-
juna su nositelji hepatitisa B virusa. 
Virusom C hepatitisa u svijetu je 
zaraženo oko 180 milijuna ljudi, ali 
je stvarni broj daleko veći jer 80 po-
sto nositelja virusa ne zna da u sebi 
nosi taj opaki virus. Oni šire C hepa-
titis u svoju okolinu pa se godišnje u 
svijetu zarazi 3 do 4 milijuna ljudi, 
dok ih je u Europi zaraženo oko 12 
milijuna. Europski parlament je još 
2007. donio Izjavu o hepatitisu C, u 
kojoj tu bolest naziva „tihim uboji-
com”. Broj zaraženih hepatitisom A 
u Hrvatskoj smanjio se sa 14.000 
koliko ih je bilo 1966. na svega 29 
novooboljelih lani, ali zabrinjava 
broj oboljelih od hepatitisa B i C. 
Godišnje se u Hrvatskoj otkrije iz-
među 300 i 400 novozaraženih viru-
som hepatitisa C te između 100 i 
200 virusom hepatitisa B. Prijedlo-
gom rezolucije traži se da se virusni 
hepatitis prepozna kao javnozdrav-
stveni problem u Hrvatskoj a u rje-
šavanju se predlaže multidiscipli-
narni pristup tj. suradnja svih nad-
ležnih institucija, državne i lokalne 
uprave, a i šire javnosti. Hrvatska je 
dala svoj doprinos u suzbijanju te 
opake bolesti, ali konačna pobjeda 
još nije postignuta. U toj borbi liječ-
nička struka je kvalitetno odradila 
svoj dio posla, rekao je zastupnik 
Hebrang.

U nastavku je govorio dr. sc. Raj-
ko Ostojić (SDP). Europski je par-
lament prepoznao važnost virusnog 
hepatitisa C, očekujući da će 2017. i 
2019. biti vršne godine epidemije 
hepatitisa C u Europi. Hrvatska ta-
kođer izlazi sa sličnim dokumentom 
tj. svojim Prijedlogom rezolucije uz 
preporuku Vladi Republike Hrvat-
ske da sukladno Rezoluciji, predloži 
provedbene mjere. Pozvao je zastu-
pnike da prihvate Rezoluciju, u ime 
Kluba zastupnika HDZ-a to je uči-

nila Karmela Caparin. Usvajanje 
rezolucije i izrada akcijskog plana 
pridonijet će jačanju javne svijesti o 
velikoj pošasti virusnog hepatitisa i 
pružiti smjernice u učinkovitom 
programu prevencije i edukacije o 
bolesti te poboljšati rad na ranoj di-
jagnostici primjenom novih metoda 
prihvaćenih u Europskoj uniji.

U ponovnom istupu – ovaj put u 
ime Kluba zastupnika SDP-a – dr. 
sc. Rajko Ostojić istaknuo je da će 
taj Klub, kao i dosad, podržati akte 
koji se tiču zdravlja naših građana. 
Upozorio je na važnost edukacije 
školske djece o zaraznim bolestima i 
s tim u vezi založio se da se zdrav-
stveni odgoj što prije vrati u školski 
sustav.

Edukacija

Klub zastupnika HNS-a također 
će podržati usvajanje rezolucije, 
rekao je dr. sc. Miljenko Dorić. U 
Prijedlogu zaključka možda je tre-
balo jasno navesti da edukacija o 
bolesti treba ići u dva pravca (edu-
kacija liječnika, stomatologa i dru-
gih profesionalaca te edukacija 
građana). U zaključcima nema ništa 
o tome kako provesti edukaciju, a 
tu je npr. potpuno ispuštena uloga 
medija. Predlagatelj sugerira da 
Vlada kroz provedbene mjere ob-
veže jedinice lokalne i područne 
samouprave na donošenje akcijskih 
planova u borbi protiv virusnog he-
patitisa putem županijskih zavoda 
za javno zdravstvo. Logičnije i efi-
kasnije bi bilo, kaže, da Republički 
zavod za javno zdravstvo odredi 
strategiju, a implementaciju provo-
de županije. Ostane li predloženo, 
dobit ćemo dvadeset strategija i isto 
toliko akcijskih planova, upozorava 
zastupnik.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vali su: mr. sc. Ivan Bagarić (HDZ), 
Stjepan Milinković (HDZ), dr. sc. 
Željko Jovanović (SDP), dr. sc. 
Rajko Ostojić (SDP), dr. sc. Roma-
na Jerković (SDP), Ingrid Antiče-
vić-Marinović (SDP).
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Državni tajnik Ministarstva zdrav-
stva i socijalne skrbi dr. Ante Zvo-
nimir Golem pozdravio je, u ime 
Vlade Republike Hrvatske, donoše-
nje Rezolucije i predloženih zaklju-
čaka. Vlada očekuje da se organizira 
i tematska sjednica o važnosti liječe-
nja pacijenata s malignim bolestima 
i jednako tako predloži akcijski plan 
borbe protiv karcinoma.

U ime predlagatelja, dr. sc. Andri-
ja Hebrang zahvalio je zastupnici-
ma na iskazanoj podršci Prijedlogu 
rezolucije i izrazio zadovoljstvo što 
su u raspravi nadišli političke i stra-
načke podjele. U raspravi je postoja-
la samo stranka zaštite ljudskog 
zdravlja i života, ustvrdio je najaviv-
ši tematsku raspravu o karcinomu i s 
tim u vezi istoimenu rezoluciju.

Zastupnici su, 22. svibnja 2009., 
jednoglasno (sa 84 glasa „za“), 
donijeli Rezoluciju o borbi protiv 
virusnih hepatitisa, a većinom gla-
sova (87 glasova „za” i 1 „suzdr-
žan”) i Zaključak koji je u svezi s 
Rezolucijom također predložio 
Odbor za zdravstvo i socijalnu 
skrb.

J.Š.

Damir Sesvečan, predsjednik 
Mandatno-imunitetnog povjeren-
stva, predstavio je sljedeće prijedlo-
ge izvješća:

Mandatno-imunitetno povjeren-
stvo predlaže Hrvatskom saboru 
donošenje odluke: o prestanku mi-
rovanja zastupničkog mandata za-
stupnice Danice Hurse i prestanku 
obnašanja zastupničke dužnosti 

zamjenika zastupnice Željka Vin-
celja.

Zastupnici su 20. svibnja 2009. 
jednoglasno sa 82 glasa „za” doni-
jeli odluku.

Mandatno-imunitetno povjeren-
stvo predlaže Hrvatskom saboru do-
nošenje odluke: ukida se imunitet 
zastupniku Branimiru Glavašu te se 
daje odobrenje za pritvor protiv za-

stupnika Glavaša po zahtjevu Župa-
nijskoga suda u Zagrebu zbog kri-
vičnih djela ratnog zločina protiv 
civilnog stanovništva iz članka 120. 
stavak 1. Osnovnog krivičnog zako-
na Republike Hrvatske.

Zastupnici su 20. svibnja 2009. 
sa 79 glasova „za”, 1 „protiv” i 1 
„suzdržanim” donijeli odluku.

I.Č.

IZVJEŠĆA MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
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Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić 
primio predsjednika Republike Albanije Bamira 
Topija

(Zagreb, 21. svibnja 2009.) Predsjednik Hrvatskoga sa-
bora Luka Bebić primio je predsjednika Republike Alba-
nije Bamira Topija u sklopu njegovog službenog posjeta 
Republici Hrvatskoj. Dvojica su dužnosnika razgovarala 
o ukupnim bilateralnim odnosima koji su prijateljski, a 
nakon što su Hrvatska i Albanija zajedno primljene u NA-
TO, dvije su države postale partneri. Zaključeno je kako 
je članstvo u NATO-u od velikog značenja za održavanje 
mira i stabilnosti na području jugoistočne Europe.

Predsjednik Sabora izrazio je punu podršku Hrvatske 
Albaniji na putu u Europsku uniju istaknuvši da Hrvatska 
aktivno radi na pružanju pomoći zemljama ovog dijela 
Europe u procesu približavanja Europskoj uniji i NATO-u. 
S albanskim je predsjednikom razgovarao i o reformi pra-
vosuđa, borbi protiv organiziranog kriminala te korupcije, 
kao i o liberalizaciji viznog režima za albanske državljane.

Predsjednik Sabora Luka Bebić primio 
predsjednika češkog parlamenta Premysla Sobotku

(Zagreb, 21. svibnja 2009.) Predsjednik Senata 
Češke Premysl Sobotka izjavio je u Zagrebu da bi 

prijedlog povjerenika EU-a za proširenje Ollija Reh-
na, o rješavanju graničnog spora između Hrvatske i 
Slovenije, trebalo prihvatiti „takvog kakav jest” i 
izrazio zadovoljstvo što ga je nedavno prihvatio Hr-
vatski sabor.

„Kompromisni prijedlog Europske komisije trebalo bi 
prihvatiti takvog kakav jest i drago mi je da je Hrvatski 
sabor dao suglasnost”, izjavio je Sobotka nakon razgovo-
ra s predsjednikom Sabora Lukom Bebićem. Predsjednik 
Senata Češke, trenutačne predsjedateljice Unijom, dodao 
je da će Hrvatska „u vrlo kratkom vremenu” postati čla-
nicom EU-a, nakon čega će suradnja Zagreba i Praga biti 
vrlo važna.

Dvojica dužnosnika razgovarala su o bilateralnim 
odnosima ustvrdivši da su oni prijateljski i bez otvore-
nih pitanja. „Naš je jedini problem ubrzanje pristupa-
nja Hrvatske u EU”, rekao je Sobotka dodajući da će o 
hrvatsko-slovenskom sporu koji blokira pristupne pre-
govore razgovarati s kolegama iz srednje Europe i 
ostalima. Bebić je zahvalio Češkoj na potpori u pristu-
panju EU-u i NATO-u i posebno pozdravio stav Praga 
kako je potrebno jačati suradnju EU-a s jugoistokom 
Europe.

Protokolarne aktivnosti
Predsjednika Hrvatskoga sabora

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić i predsjednik Republike 
Albanije Bamir Topi

Predsjednik Luka Bebić s predsjednikom češkog parlamenta
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Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić 
primio u oproštajni posjet veleposlanika 
Francuske Republike Françoisa Saint-Paula

(Zagreb, 28. svibnja 2009.) Predsjednik Hrvatskoga 
sabora Luka Bebić primio je u oproštajni posjet velepo-
slanika Francuske Republike u Republici Hrvatskoj Fra-
nçoisa Saint-Paula. Izraženo je obostrano zadovoljstvo 
razvojem bilateralnih odnosa koji su zadnjih godina di-
gnuti na višu razinu, te se u pozitivnom smislu promije-
nila slika Hrvatske u Francuskoj kao i slika Francuske u 
Hrvatskoj.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Bebić zahvalio je Fran-
cuskoj na potpori ulasku Hrvatske u Europsku uniju i 
NATO. Podržao je daljnju suradnju u okviru Frankofoni-
je i Unije za Mediteran istaknuvši kako one imaju dale-
kosežni značaj za povezivanje različitih zemalja, kultura 
i civilizacija, posebice na području Sredozemlja. Francu-
ski veleposlanik Saint-Paul posebno je izrazio zadovolj-
stvo razvojem gospodarskih odnosa, te ponudio suradnju 
i stručnu pomoć Francuske Hrvatskoj na području ener-

getike. Izrazio je podršku što skorijem ulasku Hrvatske u 
Europsku uniju kao i uvjerenje u pozitivan ishod pristu-
pnog procesa, naglasivši kako se tu radi o zajedničkom 
cilju.

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA

Predsjednik Hrvatskoga sabora Bebić primio veleposlanika 
Francuske Republike Françoisa Saint-Paula

Protokolarne aktivnosti
saborskih dužnosnika

POTPREDSJEDNICI HRVATSKOGA SABORA

Potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks primio 
glavnog tajnika NATO-a Jaapa de Hoopa 
Scheffera

(Zagreb, 7. svibnja 2009.) Potpredsjednik Hrvatskoga 
sabora Vladimir Šeks glavnom je tajniku NATO-a česti-
tao na visokom hrvatskom odličju koje mu je uručeno 
„za predani rad i zasluge za Hrvatsku”. Istaknuo je kako 
je Hrvatska ulaskom u NATO ostvarila jedan od svoja 
dva najvažnija vanjskopolitička cilja te je glavnom tajni-
ku NATO-a zahvalio na podršci koju je pružao Hrvatskoj 
na tom putu, prije svega u procesu ratifikacije Protokola 
o proširenju Sjevernoatlantskog ugovora na Hrvatsku u 
nacionalnim parlamentima država članica NATO-a. Pot-
predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks potvrdio 
je da je Hrvatska predana načelu kolektivne obrane, što 
je osnovna svrha i najvažnija zadaća Saveza, kao i da 

Potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks i glavni tajnik NATO-a Jaap 
de Hoop Scheffer
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ostaje odlučna u namjeri da svojim angažmanom prido-
nese stabilnosti jugoistočne Europe.

Glavni tajnik NATO-a Jaap de Hoop Scheffer rekao je 
kako je članstvo u NATO-u „bitan element za sigurnost i 
stabilnost u ovom dijelu regije”, iznijevši mišljenje kako 
članstvo u NATO-u i Europskoj uniji u tom pogledu idu 
zajedno i trebaju biti blisko povezani. Istaknuo je kako 
su „euroatlantske integracije relevantne za cijelu regiju, 
bez iznimki” te izrazio nadu da će se spor između Make-
donije i Grčke oko imena države riješiti u dobrosusjed-
skom duhu. Pohvalio je Hrvatsku jer je u nekoliko za-
dnjih godina obavila veliki posao, posebice što se tiče 
prevladavajućeg javnog mišljenja u Hrvatskoj prema 
članstvu u NATO-u. Rekao je kako su hrvatski vojnici u 
Afganistanu, na Kosovu i drugim misijama u cijelosti 
integrirani u NATO-ove strukture i pridonose širenju si-
gurnosti u svijetu.

Potpredsjednika Hrvatskog sabora izvijestio je kako 
NATO ulazi u važnu fazu utvrđivanja novog strateškog 
koncepta, o kojemu bi 28 veleposlanika Sjevernoatlant-
skog vijeća trebalo raspravljati s članovima Parlamentar-
ne skupštine NATO-a na proljetnom zasjedanju PS NATO 
u Oslu od 22. do 26. svibnja ove godine.

Potpredsjednica Sabora Antunović primila 
filipinskog ministra vanjskih poslova Romula

(Zagreb, 11. svibnja 2009.) Potpredsjednica Hrvatskog 
sabora Željka Antunović primila je ministra vanjskih po-
slova Republike Filipini Alberta G. Romula u sklopu 
njegovog službenog posjeta Republici Hrvatskoj. Pot-
predsjednica Hrvatskog sabora Antunović uvodno je 
izrazila nadu da će ovaj posjet filipinskog ministra vanj-
skih poslova Hrvatskoj potaknuti tješnju bilateralnu su-
radnju. Hrvatska i Filipini su zemljopisno udaljeni, ali u 
odnosima dviju zemalja nema nikakvih političkih nespo-
razuma i postoje svi preduvjeti za bolju suradnju na svim 

područjima, rekla je potpredsjednica Sabora istaknuvši 
posebno područje gospodarske suradnje kao i suradnju te 
razmjenu podrški u međunarodnim organizacijama. Ka-
zala je kako je Hrvatska, kao europska zemlja, okrenuta 
procesu pridruživanja Europskoj uniji, te je izrazila uvje-
renje da će usuglašavanje hrvatskog zakonodavstva eu-
ropskom pridonijeti boljoj suradnji ne samo s EU-om, 
nego i s cijelim svijetom.

Filipinski ministar vanjskih poslova je izrazio zadovolj-
stvo svojim posjetom Hrvatskoj istaknuvši kako između 
Hrvatske i Filipina postoje brojne sličnosti i područja za-
jedničkog interesa. Tijekom posjeta filipinskog ministra 
Hrvatskoj bit će potpisani Ugovor o kulturnoj suradnji te 
Memorandum o suglasnosti o suradnju na području spor-
ta, no ministar Romul je izrazio želju za uspostavom in-
tenzivnije političke i gospodarske suradnje.

Zastupnik Tonino Picula je rekao kako udaljenost ne 
može biti nikakav alibi za izostanak suradnje kao i da ovu 
godinu, koja je obilježena svjetskom recesijom, treba isko-
ristiti kako bi Hrvatska i Filipini razmislili o njihovim 
strategijama u vanjskoj trgovini i razvili nove mogućnosti 
suradnje te definirali i neke nove odnose na međunarodnoj 
sceni. Filipinski se ministar vanjskih poslova Albert G. 
Romul suglasio kako ovo nije vrijeme za protekcionizam, 
te da, naprotiv, države trebaju trgovati jedna s drugom i 
investirati. Izrazio je interes za suradnju s lukama Rijeka i 
Ploče kao i ideju da u Hrvatsku što prije dođe delegacija 
gospodarstvenika i vladinih dužnosnika kako bi se razmo-
trile mogućnosti intenziviranja gospodarske suradnje.

Potpredsjednik Sabora Neven Mimica primio 
glavnog ekonomista u Europskoj banci za obnovu 
i razvoj Petera Sanfeya

(Zagreb, 19. svibnja 2009.) Potpredsjednik Hrvatskoga 
sabora i predsjednik Odbora za europske integracije Neven 

Potpredsjednica Sabora Željka Antunović razgovarala s filipin-
skim ministrom vanjskih poslova Romulom Potpredsjednik Sabora Neven Mimica i Peter Sanfey
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Mimica primio je glavnog ekonomista u Europskoj banci za 
obnovu i razvoj (EBRD) Petera Sanfeya. Sastanku je nazo-
čila i šefica Ureda EBRD-a za Hrvatsku Charlotte Ruhe.

Razmijenjena su stajališta o aktivnostima koje Repu-
blika Hrvatska čini u pregovaračkom procesu s Europ-
skom unijom. Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Neven 
Mimica predstavio je gostima dinamiku pregovora s EU, 
kao i aktivnosti u procesu provođenja reformi. Kao naj-
važnija područja reformi, Mimica je istaknuo pravosudni 

sustav, borbu protiv korupcije te restrukturiranje brodo-
gradnje. Osvrnuo se i na ulogu Hrvatskoga sabora u pri-
lagodbi hrvatskoga zakonodavstava pravnoj stečevini 
Europske unije. Bilo je riječi i o statusu pojedinih prego-
varačkih poglavlja te mjerilima za otvaranje poglavlja. 
Razgovaralo se i o globalnoj ekonomskoj krizi, a Peter 
Sanfey kazao je da je Hrvatska strateški vrlo važna ze-
mlja za projekte Europske banke za obnovu i razvoj, po-
sebice u ovom kriznom razdoblju.

DUŽNOSNICI HRVATSKOGA SABORA

Vesna Pusić i Milorad Pupovac primili 
ravnateljicu Odjela za sjevernu, južnu i istočnu 
Europu u Ministarstvu vanjskih poslova 
Australije Jane Duke

(Zagreb, 12. svibnja 2009.) Središnja tema sastanka 
bila je uloga i način rada Nacionalnog odbora u procesu 
pristupanja Hrvatske Europskoj uniji te prava manjina i 
proces povratka i reintegracije izbjeglica. Predsjednica 
Odbora Vesna Pusić objasnila je da je Nacionalni odbora 
osnovan 2005. godine kao rezultat konsenzusa svih par-
lamentarnih stranaka o pristupanju Hrvatske EU. Upo-
znavši goste s ulogom Odbora kao sustava parlamentar-
nog nadzora pristupnih pregovora, ukratko je iznijela 
trenutačnu fazu pregovaračkog procesa. Sugovornici su 
se osvrnuli i na posljednji prijedlog povjerenika Europ-
ske komisije za proširenje Ollija Rehna za rješavanje 
spora između Hrvatske i Slovenije. Europska perspektiva 
važan je čimbenik stabilnosti i dobra strategija razvoja, i 
za Hrvatsku i za ostale zemlje regije, naglasila je pred-
sjednica Odbora Vesna Pusić.

Predsjednik Odbora za međuparlamentarnu suradnju 
Milorad Pupovac izrazio je žaljenje što su rebalansom 

proračuna smanjena sredstva namijenjena povratku i stam-
benom zbrinjavanju izbjeglica te obnovi kuća. Vesna Pusić 
i Milorad Pupovac složili su se da Hrvatsku očekuju naj-
zahtjevnije reforme i pregovori za poglavlje 8 – Tržišno 
natjecanje i poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava.

Ivan Bagarić sastao se s ravnateljicom Odjela za 
sjevernu, južnu i istočnu Europu u Ministarstvu 
vanjskih poslova Australije Jane Duke

(Zagreb, 12. svibnja 2009.) Predsjednik Odbora za Hr-
vate izvan Republike Hrvatske Ivan Bagarić primio je 
ravnateljicu Odjela za sjevernu, južnu i istočnu Europu u 
Ministarstvu vanjskih poslova Australije Jane Duke. Sa-
stanku je nazočila i veleposlanica Australije Tracy Reid 
te vanjski član Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvat-
ske Vice Batarelo.

Ravnateljica Odjela za sjevernu, južnu i istočnu Euro-
pu u Ministarstvu vanjskih poslova Australije Jane Duke 
kazala je da su bilateralni odnosi dviju zemalja prijatelj-
ski i bez otvorenih pitanja. Jane Duke uputila je čestitke 
Hrvatskoj za članstvo u NATO-u, a podupire i članstvo 
Hrvatske u Europskoj uniji.

Vesna Pusić i Milorad Pupovac s dužnosnicom Ministarstva vanj-
skih poslova Australije Jane Duke

Predsjednik Odbora Ivan Bagarić sastao se s ravnateljicom Odjela 
za sjevernu, južnu i istočnu Europu u Ministarstvu vanjskih poslo-
va Australije Jane Duke



HRVATSKI SABOR

IHS
29. VI. 2009.

BROJ
508

34
Predsjednik Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvat-

ske Ivan Bagarić osvrnuo se na položaj hrvatske zajedni-
ce u Australiji. Istaknuo je da je Australija prijateljska 
zemlja za sve Hrvate. Međuparlamentarna suradnja Au-
stralije i Hrvatske je na zadovoljavajućoj razini, ali još 
uvijek postoje otvorene mogućnosti za daljnje intenzivi-
ranje, kazao je Bagarić. U nastavku je predsjednik Odbo-
ra Bagarić izvijestio veleposlanicu Reid o aktivnostima 
Hrvatsko-australske međuparlamentarne skupine prija-
teljstva, čiji je voditelj. Razgovaralo se i o mogućim as-
pektima jačanja gospodarske suradnje te suradnje na po-
dručju turizma. Gošće iz Australije istaknule su da se 
broj Australaca koji turistički dolaze u Hrvatsku poveća-
va svake godine.

Slavko Linić primio u posjet potpredsjednika 
Skupine prijateljstva Koreja – Hrvatska u 
parlamentu Republike Koreje Sang-euna Parka

(Zagreb, 14. svibnja 2009.) Predsjednik Hrvatsko-ko-
rejske međuparlamentarne skupine prijateljstva Slavko 
Linić primio je u posjet potpredsjednika Skupine prija-
teljstva Koreja-Hrvatska u parlamentu Republike Koreje 
Sang-euna Parka.

Sugovornici su uvodno konstatirali da su odnosi dviju 
zemalja dobri, ali i da postoji veliki prostor za unapređe-
nje suradnje na svim poljima. Sang-eun Park izvijestio je 
domaćina da je ove godine formirana Korejsko-hrvatska 
skupina prijateljstva u korejskom parlamentu. Sugovor-

nici su se složili da su skupine prijateljstva, ali i parla-
mentarna suradnja općenito, dobar temelj za uspostavlja-
nje povoljnog okruženja za razvoj gospodarske razmjene 
i privlačenja investicija.

Predsjednik Hrvatsko-korejske međuparlamentarne 
skupine prijateljstva Slavko Linić rekao je da je Hrvatska 
iznimno zainteresirana za iskustva Republike Koreje u 
sektoru brodogradnje koja u Hrvatskoj prolazi kroz težak 
period restrukturiranja. Na sastanku je pokrenuta inicija-
tiva organiziranja većeg susreta hrvatskih i korejskih po-
duzetnika u cilju intenziviranja gospodarske suradnje u 
sektoru brodogradnje te na infrastrukturnim projektima 
kao što je izgradnja LNG terminala.

Slavko Linić primio u posjet zastupnika u parlamentu Republike 
Koreje Sang-euna Parka

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA

Marija Lugarić primila indijskog veleposlanika 
Singha

(Zagreb, 12. svibnja 2009.) Voditeljica Hrvatsko-indij-
ske međuparlamentarne skupine prijateljstva Hrvatskoga 
sabora Marija Lugarić primila je u radni posjet velepo-
slanika Republike Indije u Republici Hrvatskoj Pradeepa 
Singha.

Odnosi dviju država ocijenjeni su tradicionalno vrlo 
dobrima i bez otvorenih pitanja. Sugovornici su se složili 
kako je potrebno poduzeti intenzivnije aktivnosti da bi se 
iskoristile velike mogućnosti razvoja gospodarske, kul-
turne i znanstvene suradnje. Središnja tema sastanka bilo 
je konkretiziranje daljnjih koraka u cilju povećavanja tr-
govinske razmjene i investicija. U okviru te teme razgo-
varalo se o pripremi sporazuma o izbjegavanju dvostru-
kog oporezivanja, o viznom režimu za poduzetnike te o 
mogućim zajedničkim nastupima dviju država prema 
trećim tržištima. Kao najatraktivnija područja suradnje 
izdvojena su: proučavanje i eksploatacija nafte i plina, 

infrastrukturni projekti, turizam, prehrambena industrija 
i, naravno, IT sektor.

Veleposlanik Pradeep Singh izvijestio je voditeljicu 
Hrvatsko-indijske međuparlamentarne skupine prijatelj-

Marija Lugarić i indijski veleposlanik Singh
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stva Mariju Lugarić o programu stipendiranja Vlade Re-
publike Indije za strane državljane, među kojima je, na-
glasio je, predviđena kvota i za državljane RH. Zastupni-
ca Marija Lugarić obećala je daljnji angažman članova 
Hrvatsko-indijske međuparlamentarne skupine prijatelj-
stva na razvoju parlamentarne diplomacije između dviju 
zemalja te aktivnu potporu započetim projektima.

Potpredsjednik Sabora Neven Mimica primio u 
oproštajni posjet francuskog veleposlanika 
Saint-Paula

(Zagreb, 18. svibnja 2009.) Potpredsjednik Hrvatskoga 
sabora i predsjednik Odbora za europske integracije Ne-
ven Mimica primio je u oproštajni posjet veleposlanika 
Francuske Republike u Republici Hrvatskoj Francoisa 
Saint-Paula. Sugovornici su suglasni da su bilateralni 
odnosi dviju zemalja vrlo dobri i prijateljski. Veleposla-
nik Saint-Paul kazao je da Francuska podržava napore 
Hrvatske za pristup Europskoj uniji. Hrvatska treba na-
staviti sa započetim reformama kako bi što skorije ostva-
rila članstvo u Uniji, istaknuo je veleposlanik.

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Neven Mimica za-
hvalio je na iskazanoj podršci i dosadašnjoj uspješnoj 
suradnji na raznim područjima. Neven Mimica izvijestio 
je veleposlanika Saint-Paula o trenutačnoj fazi pregova-
račkog procesa te aktivnostima koje RH provodi na po-
dručju reformi. Razgovaralo se i o intenziviranju gospo-
darske suradnje s posebnim naglaskom na francuskim 
investicijskim projektima u Republici Hrvatskoj.

Potpredsjednik Sabora Neven Mimica primio 
slovačkog veleposlanika Romana Supeka

(Zagreb, 22. svibnja 2009.) Potpredsjednik Hrvat-
skoga sabora Neven Mimica i veleposlanik Roman 
Supek sastali su se povodom odgode najavljenog su-

sreta predsjednika Odbora za europske integracije Ne-
vena Mimice i predsjednika Odbora za europske poslo-
ve slovačkog parlamenta Milana Urbánija. Sastanak je 
odgođen zbog unutarnjih političkih razloga u Republici 
Slovačkoj, a sljedeći termin sastanka dogovoren je za 
početak jeseni.

U nastavku sastanka odnosi dviju zemalja ocijenjeni 
su prijateljskima, s velikim potencijalom širenja surad-
nje na gospodarskom planu. Slovačka će, istaknuo je 
veleposlanik Supek, i dalje pružati potporu Hrvatskoj na 
putu za članstvo u EU. Potpredsjednik Sabora Neven 
Mimica rekao je da je u saborskoj proceduri trenutačno 
11 europskih zakona koji se planiraju usvojiti tijekom 
ove saborske sjednice. Do kraja godine, dodao je, plani-
ra se usvajanje preostalih dvadesetak zakonskih prijed-
loga kojima bi se zaključio proces usklađivanja hrvat-
skog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. U 
okviru razgovora o zastoju pregovaračkog procesa Ne-
ven Mimica izrazio je nadu da će pregovarački proces 
biti odvojen od graničnog pitanja koje se treba rješavati 
na pravnim temeljima.

Vesna Pusić primila veleposlanika Francuske 
Republike u RH Françoisa Saint-Paula

(Zagreb, 27. svibnja 2009.) Predsjednica Nacionalnog 
odbora za praćenje pregovora o pristupanju Republike 
Hrvatske Europskoj uniji Vesna Pusić primila je u opro-
štajni posjet veleposlanika Francuske Republike u Repu-
blici Hrvatskoj Françoisa Saint-Paula. Francuski velepo-
slanik sa zadovoljstvom se osvrnuo na mandat proveden 
u Hrvatskoj, ustvrdivši da su odnosi Francuske i Hrvat-
ske odlični i intenzivni na svim poljima, s perspektivom 
daljnjeg povezivanja dvaju naroda.

Vesna Pusić zahvalila je francuskom veleposlaniku na 
odličnoj suradnji, angažmanu i trudu koji je uložio tije-
kom mandata u Republici Hrvatskoj, a koji je pridonio 
još boljim sveukupnim odnosima Hrvatske i Francuske. 
Obostrano je utvrđeno da su, ne samo politički odnosi 
između Hrvatske i Francuske, već i ekonomski, u uzla-
znom trendu i zaslužuju odličnu ocjenu. Francuska je 
treća zemlja po investicijama u Republici Hrvatskoj, ali 
je i među prvim trima zemljama koje hrvatska javnost 
percipira najpozitivnijima, pokazuju posljednja istraživa-
nja javnog mnijenja. Pozitivan razvoj odnosa rezultat je i 
francuskog predsjedanja Europskom unijom koje je u 
Hrvatskoj ocijenjeno najvišom ocjenom.

Razgovaralo se i o trenutačnim preprekama u pregova-
račkom procesu Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji 
te aktivnostima koje Hrvatska poduzima kako bi ih pre-
mostila. Francuska će i dalje činiti sve da Hrvatska u što 
kraćem vremenu zaključi pregovore i priključi se Uniji 
kao punopravna članica.

S.Š.; I.Č.; A.F.
Potpredsjednik Sabora Mimica sa slovačkim veleposlanikom 
Romanom Supekom
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