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11. SJEDNICA HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik Sabora Luka Bebić primio
predsjednika Narodne Republike Kine
Hua Jintaoa

HRVATSKI SABOR

2
SADRŽAJ

3
7

– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O JAVNOM
BILJEŽNIŠTVU

24

– KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

16

– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOVSTVU

– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O KAZETNOM
STRELJIVU

25

18

– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU

19

– PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA
REPUBLIKE HRVATSKE

26

20

– POSLOVNO IZVJEŠĆE O RADU FONDA HRVATSKIH
BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA
NJIHOVIH OBITELJI ZA 2008. GODINU

27

– IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVIMA
HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG
RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, ZA
RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2008.

29

– IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA
OSOBE S INVALIDITETOM ZA VREMENSKO
RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA
2008. GODINE

30

– GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE NARODNE BANKE
ZA 2008. GODINU

32

– PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI PREDSJEDNIKA
HRVATSKOGA SABORA

34

– PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI SABORSKIH
DUŽNOSNIKA

36

– DOPUNE DNEVNOG REGA
– RAD SABORSKIH TIJELA

– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
POSTUPANJU I UVJETIMA GRADNJE RADI
POTICANJA ULAGANJA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA O
PREUZIMANJU ZAKONA O RJEŠAVANJU SUKOBA
ZAKONA I SUKOBA NADLEŽNOSTI U IZVRŠAVANJU
KAZNENIH SANKCIJA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
ZRAČNOM PROMETU

21

22
23

– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZVRŠAVANJU RADA ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI I
UVJETNE OSUDE SA ZAŠTITNIM NADZOROM U
PREKRŠAJNOM POSTUPKU
24
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DOPUNE DNEVNOG REDA

3
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

Dopune dnevnog reda
Dopuna dnevnoga reda
3. lipnja 2009.
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O ZAŠTITI NA RADU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O RUDARSTVU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O LOVSTVU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM
MATERIJALU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O AKREDITACIJI
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O SLUŽBENOJ STATISTICI
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU RADA ZA OPĆE DOBRO
NA SLOBODI I UVJETNE OSUDE SA ZAŠTITNIM NADZOROM U PREKRŠAJNOM POSTUPKU

– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O OZNAKAMA IZVORNOSTI,
OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG
PODRIJETLA I OZNAKAMA
TRADICIONALNOG UGLEDA
POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI
I DOPUNI ZAKONA O ODVJETNIŠTVU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI
I DOPUNI ZAKONA O JAVNOM
BILJEŽNIŠTVU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O TRŽIŠTU KAPITALA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI
ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI
ZAKONA O INSTITUCIJAMA
ZA ELEKTRONIČKI NOVAC
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJEBROJ
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–

–

–

–

–

–

–

NAMA ZAKONA O KREDITNIM
INSTITUCIJAMA
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROVEDBENOG
PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2007. GODINE
PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE
HRVATSKE 2009. GODINE
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU
NACIONALNE ZAKLADE ZA
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
ZA 2008. GODINE – predlagatelj
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU STAJALIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE O SUDJELOVANJU HRVATSKE KAO
PROMATRAČA U RADU I DRUGIM AKTIVNOSTIMA AGENCIJE EUROPSKE UNIJE ZA TEMELJNA PRAVA
IZVJEŠĆE O RADU ISTRAŽNOG
POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA U VEZI NABAVE 39 VOJNIH KAMIONA OD
MINISTARSTVA OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE U PROSINCU 2004. GODINE
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU MIROSLAVA ŠEPAROVIĆA, ČLANA VIJEĆA ZA
GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO OBAVJEŠTAJNIH
AGENCIJA IZ REDA DIPLOMI-
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RANIH PRAVNIKA – predlagatelj
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
– IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE
AKADEMIJE ZNANOSTI I
UMJETNOSTI – podnositelj Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti;
– GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HBOR-A ZA 2008.
GODINU – podnositelj Hrvatska
banka za obnovu i razvitak
– IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE
ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA 2008.GODINU – podnositelj Agencija za zaštitu osobnih podataka

Dopuna dnevnoga reda
17. lipnja 2009.
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O MIRENJU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEDICINSKOJ OPLODNJI
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI
TRŽIŠNOG NATJECANJA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TROŠARINAMA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O OSIGURANJU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
AGENCIJI ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA
– PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI

– PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU SANKCIJA IZREČENIH MALOLJETNICIMA ZA KAZNENA DJELA I PREKRŠAJE
– PRIJEDLOG ZAKONA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA
PROIZVODE I OCJENJIVANJU
SUKLADNOSTI
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O KAZNENOM POSTUPKU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O
ŽIČARAMA ZA PRIJEVOZ
OSOBA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O USKLADIŠTENJU I SKLADIŠNICI ZA
ŽITARICE I INDUSTRIJSKO
BILJE
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU
IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA
OBNOVU I RAZVOJ ZA „PROJEKT SKLADIŠTENJA PLINA
PLINACRO”
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU
IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA
„PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA”
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI
I DOPUNI ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU,S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA – predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
– PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI –
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–
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–

–

–

predlagatelj Klub zastupnika
HNS-a
IZVJEŠĆE O RADU ZA 2008.
GODINU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST REPUBLIKE HRVATSKE – predlagatelj
Nacionalno vijeće za znanost
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRVATSKE RADIO TELEVIZIJE – predlagatelj
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG
OLIMPIJSKOG ODBORA ZA
2008. GODINU – podnositelj Hrvatski olimpijski odbor
GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2008.
HRVATSKE AGENCIJE ZA
NADZOR FINANCIJSKIH
USLUGA – podnositelj Hrvatska
agencija za nadzor financijskih
usluga
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE – predlagatelj Predsjednik Republike Hrvatske.

Dopuna dnevnoga reda
23. lipnja 2009.
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O STRATEŠKOJ PROCJENI OKOLIŠA
UZ KONVENCIJU O PROCJENI
UTJECAJA NA OKOLIŠ PREKO
DRŽAVNIH GRANICA
– KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA
– PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU
– PRIJEDLOG ZAKONA O
UPRAVNIM SPOROVIMA
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– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O TRŽIŠTU PLINA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O OTPADU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O
RAZUMIJEVANJU IZMEĐU
REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U „MEHANIZMU ZAJEDNICE ZA CIVILNU ZAŠTITU”
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UREDU
ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I
ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O POSEBNIM UVJETIMA ZA
STAVLJANJE BRAŠNA NA TRŽIŠTE
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA U VEZI S NACIONALNIM
PROGRAMOM ZA HRVATSKU
U OKVIRU PROGRAMA IPA –
KOMPONENTA POMOĆ U
TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA ZA 2008. GODINU
– KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI
– PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI
– PRIJEDLOG STRATEGIJE
ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE
– IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA
U 2008. GODINI
– IZVJEŠĆE O STANJU I RADU
KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2008. GODINU

– PRIJEDLOZI ODLUKA O RAZRJEŠENJU DOSADAŠNJEG I
O IMENOVANJU NOVOG ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
– PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU DVA SUCA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE –
predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ROKOVIMA PLAĆANJA OBVEZA DRŽAVNIH I JAVNIH PODUZEĆA,
DRŽAVNOG PRORAČUNA I
DRUGIH DRŽAVNIH INSTITUCIJA – predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
– PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR – predlagatelj zastupnik Dragutin Lesar
– PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE – predlagatelj zastupnik Dragutin Lesar
– PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI – predlagatelj zastupnik Dragutin Lesar
– IZVJEŠĆE O PROMICANJU
SVIJESTI O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA PROGRAMIMA HR-a I HTV-a TE NA
HRT-u (RAZDOBLJE 2008–
2009.) – podnositelj Programsko
vijeće HRT-a

Dopuna dnevnoga reda
2. srpnja 2009.
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTIMA U ZDRAVSTVU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJEBROJ
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–
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–

–

–

–

–

–

–

–

NAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I
POVREMENOM OBALNOM
POMORSKOM PROMETU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O PRAVNOM POLOŽAJU MEĐUNARODNIH VOJNIH ZAPOVJEDNIŠTAVA USPOSTAVLJENIH
NA TEMELJU SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU
STRANAKA SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA O
PRAVNOM POLOŽAJU NJIHOVIH SNAGA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O USTROJSTVU I DJELOKRUGU SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE
OSTAVKA DR.SC. IVE SANADERA NA DUŽNOST PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
IZVJEŠĆE O RADU ODBORA
ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE
ZA 2008 GODINU – podnositelj
Odbor za predstavke i pritužbe;
IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA
ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2008. GODINU –
podnositelj Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
PRIJEDLOG REZOLUCIJE O
ZLOĆUDNIM TUMORIMA –
predlagatelj Odbor za zdravstvo i
socijalnu skrb;
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU
UPRAVNOG VIJEĆA HINE OD
1. SVIBNJA 2008. DO 30. TRAVNJA 2009. GODINE – podnositelj
Upravno vijeće HINE
IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
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ZA 2008. – podnositelj Hrvatski
zavod za mirovinsko osiguranje
– PRIJEDLOG KANDIDATA ZA
IZBOR ČLANOVA DRŽAVNOG
SUDBENOG VIJEĆA – predlagatelj Odbor za pravosuđe

Dopuna dnevnoga reda
6. srpnja 2009.
– PREDSTAVLJANJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I IZGLASAVANJE POVJERENJA VLADI
REPUBLIKE HRVATSKE

–

–

–

Dopuna dnevnoga reda
9. srpnja 2009.
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST
– PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE
NJEMAČKE O SURADNJI NA
SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG I TEŠKOG KRIMINALA
– PRIJEDLOG ZAKONA O PRONALAŽENJU, OBILJEŽAVANJU I

–

ODRŽAVANJU GROBOVA ŽRTAVA KOMUNISTIČKIH ZLOČINA
NAKON DRUGOG SVJETSKOG
RATA, predlagatelji Klub zastupnika
HDZ-a i Klub zastupnika HSS-a
IZVJEŠĆE O PROVEDBI „NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE 2007–2008.”
PRIJEDLOG NACIONALNOG
PROGRAMA PROTUMINSKOG
DJELOVANJA REPUBLIKE
HRVATSKE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA
predlagatelj Odbor za turizam
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE
HRVATSKE

Dopuna dnevnoga reda
10. srpnja 2009.

–

–

–

–

–

– PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 11. SRPNJA DANOM SJEĆANJA NA GENOCID
U SREBRENICI

Dopuna dnevnoga reda
13. srpnja 2009.
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SMA-
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–

NJENJU MIROVINA ODREĐENIH PREMA ZAKONU O
PRAVIMA I DUŽNOSTIMA
ZASTUPNIKA U HRVATSKOM
SABORU
PRIJEDLOG I KONAČNI
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI,
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UDŽBENICIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU KONAČNI PRIJEDLOG
ZAKONA O PODRUČJIMA I
SJEDIŠTIMA PREKRŠAJNIH
SUDOVA
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O „NAGRADI IVAN FILIPOVIĆ”

RAD SABORSKIH TIJELA
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Rad saborskih tijela
lipanj 2009.
3. lipnja 2009.
Odbor za razvoj i obnovu
• 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 IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2008. GODINU
Odbor za europske integracije
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOVSTVU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
AKREDITACIJI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
SLUŽBENOJ STATISTICI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA
• PRIJEDLOG RUDARSKOG ZAKONA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZVRŠAVANJU RADA ZA OPĆE DOBRO NA
SLOBODI I UVJETNE OSUDE SA ZAŠTITNIM
NADZOROM U PREKRŠAJNOM POSTUPKU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
OZNAKAMA IZVORNOSTI, OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA TRA-

•

•

•

•

•

•

DICIONALNOG UGLEDA POLJOPRIVREDNIH I
PREHRAMBENIH PROIZVODA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ODVJETNIŠTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA JAVNOM BILJEŽNIŠTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU

Odbor za pomorstvo, promet i veze
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZRAČNOM
PROMETU
• PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA
AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOG GOSPODARSTVA
Odbor za obranu
• IZVJEŠĆE O RADU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA U VEZI
NABAVE 39 VOJNIH KAMIONA OD STRANE
MINISTARSTVA OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE U PROSINCU 2004. GODINE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O ZRAČNOM PROMETU
• PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O KAZNENOM STRELJIVU
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Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije
suzbijanja korupcije
• RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH MJERA U PODRUČJU ODGOVORNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI
• RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH MJERA U PODRUČJU ODGOVORNOSTI MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA
Odbor za ratne veterane
• PRIJEDLOZI ODLUKA O RAZRJEŠENJU DOSADAŠNJEG PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA I O IMENOVANJU NOVOG
PREDSJEDNIKA POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA
Odbor za rad i socijalno partnerstvo
• IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA
OSOBE S INVALIDITETOM ZA VREMENSKO
RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA
2008. GODINE
• IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG PRAVOBRANITELJA ZA 2008. GODINU;
• IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE
ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2008.
GODINU
• PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2008. GODINU
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI
Odbor za ravnopravnost spolova
• PRIJEDLOG ZAKONA O POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O NADLEŽNOSTI, MJERODAVNOM PRAVU, PRIZNANJU,
OVRSI I SURADNJI U ODNOSU NA RODITELJSKU ODGOVORNOST I O MJERAMA ZA ZAŠTITU DJECE
• GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SPREMNOSTI OBRAMBENOG SUSTAVA, PROVOĐENJA KADROVSKE
POLITIKE I UKUPNOM STANJU U ORUŽANIM
SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008.
GODINU, S IZVJEŠĆEM O STANJU OBRAMBENIH PRIPREMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA
2008. GODINU

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POSTUPANJU I UVJETIMA GRADNJE RADI
POTICANJA ULAGANJA
• PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2008. GODINU

4. lipnja 2009.
Odbor za rad i socijalno partnerstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU
• IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA
DJECU ZA 2008. GODINU
Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
• FORMULACIJA AMANDMANA U SVEZI ZAKONA O KNJIŽNICAMA
• IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE
ZNANOSTI I UMJETNOSTI U GODINI 2008. – sažetak
Odbor za pomorstvo, promet i veze
• IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNOG PROGRAMA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. GODINU
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOG GOSPODARSTVA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
SLUŽBENOJ STATISTICI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OZNAKAMA IZVORNOSTI, OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA TRADICIONALNOG UGLEDA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
• IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNOG PROGRAMA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. GODINU
• PORAST NASILJA MEĐU MLADIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ – predlagatelj Klub zastupnika
SDP-a
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• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA – predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
• GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE
AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2008. GODINU
• PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O
HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI
• UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a
• IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA
OSOBE S INVALIDITETOM ZA VREMENSKO
RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA
2008. GODINE, predlagatelj: Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
• 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
Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno
gospodarstvo
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA
Odbor za zaštitu okoliša
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RUDARSTVU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENA I DOPUNAMA ZAKONA O LOVSTVU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOG GOSPODARSTVA
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
OZNAKAMA IZVORNOSTI, OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA TRADICIONALNOG UGLEDA POLJOPRIVREDNIH I
PREHRAMBENIH PROIZVODA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA
Odbor za gospodarstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
AKREDITACIJI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RUDARSTVU

15. lipnja 2009.
• Tematska sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje
provedbe Strategije suzbijanja korupcije na temu:
„Sloboda medija i borba s korupcijom”.

16. lipnja 2009.
• Tematska sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu
skrb. Predloženi dnevni red je:
• TEMATSKA RASPRAVA – SVEOBUHVATNI PRISTUP ZLOĆUDNIM BOLESTIMA
• PRIJEDLOG REZOLUCIJE O ZLOĆUDNIM TUMORIMA
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RUDARSTVU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O
INSTITUCIJAMA ZA ELEKTRONIČKI NOVAC
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
ZAKONA O IZVRŠAVANJU RADA ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI I UVJETNE OSUDE SA ZAŠTITNIM NADZOROM U PREKRŠAJNOM POSTUPKU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ODVJETNIŠTVU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O JAVNOM BILJEŽNIŠTVU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
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•

•

•
•

VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I
PRAVOSUDNOM ISPITU
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOVSTVU, S KONAČNIM
PRIJEDLOGOM ZAKONA
PRIJEDLOG ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU, S KONAČNIM
PRIJEDLOGOM ZAKONA
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOG GOSPODARSTVA

Odbor za europske integracije
• PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU STAJALIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE O SUDJELOVANJU HRVATSKE KAO PROMATRAČA U RADU I
DRUGIM AKTIVNOSTIMA AGENCIJE EUROPSKE UNIJE ZA TEMELJNA PRAVA
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU SANKCIJA IZREČENIH MALOLJETNICIMA ZA KAZNENA DJELA I PREKRŠAJE
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIRENJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O MEDICINSKOJ OPLODNJI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DRŽAVNOJ POTPORI POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA
• PRIJEDLOG ZAKONA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O PRIJEDLOG ZAKONA O TROŠARINAMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
AGENCIJI ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI
Odbor za pravosuđe
• PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE;
prethodno mišljenje Odbora;
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZVRŠAVANJU RADA ZA OPĆE DOBRO NA

SLOBODI I UVJETNE OSUDE SA ZAŠTITNIM
NADZOROM U PREKRŠAJNOM POSTUPKU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ODVJETNIŠTVU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O JAVNOM BILJEŽNIŠTVU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU

17. lipnja 2009.
Odbor za financije i državni proračun
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O INSTITUCIJAMA ZA
ELEKTRONIČKI NOVAC
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA
• GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HBOR-A
ZA 2008. GODINU Podnositelj: Hrvatska banka za
obnovu i razvitak
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
SLUŽBENOJ STATISTICI
• IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI
REPUBLIKE HRVATSKE 2007. GODINE
• PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE
HRVATSKE 2009. GODINE
Odbor za razvoj i obnovu
• GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HBOR-a
ZA 2008. GODINU podnositelj: Hrvatska banka za
obnovu i razvitak
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RUDARSTVU
Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo
• NASTAVAK RASPRAVE I UTVRĐIVANJE AMANDMANA NA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA
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• NASTAVAK RASPRAVE I UTVRĐIVANJE AMANDMANA NA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA
Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske
• IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI
REPUBLIKE HRVATSKE 2007. GODINE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE
2009. GODINE
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA
Odbor za ravnopravnost spolova
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
SLUŽBENOJ STATISTICI
• IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2007. GODINE;
• PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG
PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2009. GODINE
–otkazano–
Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno
gospodarstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOVSTVU
• PRIJEDLOG ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU
Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RUDARSTVU
• IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG PRAVOBRANITELJA
ZA 2008. GODINU, predlagatelj: Pučki pravobranitelj.
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, predlagatelj: Klub zastupnika IDS-a;

• PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM POREZU
NA KAMATE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI predlagatelj: Klub zastupnika HSLS-a i HSU-a.
–odgođeno–
Mandatno-imunitetno povjerenstvo
• RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA MIROVANJE ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA IVANA
VUČIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA IVANA BOGOVIĆA
• RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA MIROVANJE ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA dr.sc.
VLADIMIRA ŠIŠLJAGIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA
ZASTUPNIKA IVANA DRMIĆA
Odbor za pomorstvo, promet i veze
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU
Odbor za zaštitu okoliša
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOG GOSPODARSTVA
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih
manjina
• PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU
STAJALIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE O SUDJELOVANJU HRVATSKE KAO PROMATRAČA U RADU I DRUGIM AKTIVNOSTIMA
AGENCIJE EUROPSKE UNIJE ZA TEMELJNA
PRAVA
• IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU
OSOBNIH PODATAKA ZA 2008. GODINU – podnositelj: Agencija za zaštitu osobnih podataka
• GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE
ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
ZA 2008. GODINU – podnositelj: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Odbor za turizam
• PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠĆA DRŽAVNOG
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008.
GODINU
• PREDSTAVKA I POTICAJ ZA IZMJENU I DOPUNU ZAKONA O OGRANIČENJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA – podnositelj: Miroslav
Folnegović-Hulec, predsjednik Udruge hrvatskih restoratera
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Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RUDARSTVU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOVSTVU
• PRIJEDLOG ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA
DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA,
GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Odbor za pravosuđe
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU
• IMENOVANJE SUDACA ŽUPANIJSKIH SUDOVA
– mišljenje Odbora

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
• UTVRĐIVANJE TEKSTA JAVNOG POZIVA ZA IZBOR
PET ČLANOVA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a
• IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU
OSOBNIH PODATAKA ZA 2008. GODINU
Odbor za pomorstvo, promet i veze
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ŽIČARAMA ZA PRIJEVOZ OSOBA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE
ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA ”PROJEKT OBNOVE
RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II”

18. lipnja 2009.
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
• KANDIDACIJSKI POSTUPAK ZA IZBOR DVA
SUCA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
Odbor za vanjsku politiku
(Sjednica je zatvorena za javnost.)
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O USKLADIŠTENJU I SKLADIŠNICI ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DRŽAVNOJ POTPORI POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI-Predlagatelj: Klub zastupnika IDS-a;
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POSEBNOM POREZU NA KAMATE Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
• PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA
O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI- Predlagatelj:
Klub zastupnika HSLS-a i HSU-a

Odbor za predstavke i pritužbe
• IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE
I PRITUŽBE ZA 2008.GODINU
• RAZMATRANJE PREDSTAVKI KARAKTERISTIČNOG SADRŽAJA
Odbor za obitelj, mladež i šport
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠENJU SANKCIJA
IZREČENIH MALOLJETNICIMA ZA KAZNENA
DJELA I PREKRŠAJE
• PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2008.
GODINU, predlagatelj: Hrvatski olimpijski odbor
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
(postupanje u nekoliko predmeta)

19. lipnja 2009.
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE
BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA „PROJEKT
SKLADIŠTENJA PLINA PLINACRO”
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE
BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA „PROJEKT
OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II”
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• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
AGENCIJI ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ŽIČARAMA ZA PRIJEVOZ OSOBA
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O USKLADIŠTENJU I SKLADIŠNICI ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
• PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA
I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA
• PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
HRVATSKOGA SABORA
• PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I VEZE HRVATSKOGA SABORA
• PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA
FONDA ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE
• PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA O PRESTANKU I PRIZNAVANJU PRAVA NA PLAĆU I ZASTUPNIČKI PAUŠAL
• PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU DONESENIH RJEŠENJA DRŽAVNIM DUŽNOSNICIMA O PRIZNAVANJU PRAVA NA PLAĆU OD 1. TRAVNJA 2009.
Odbor za gospodarstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE
BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA „PROJEKT
SKLADIŠTENJA PLINA PLINACRO”
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA
• PRIJEDLOG ZAKONA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI
• GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE
BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) ZA
2008. GODINU
Nacionalni odbor
(Sjednica je zatvorena za javnost)

23. lipnja 2009.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O MEDICINSKOJ OPLODNJI
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIRENJU
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU SANKCIJA IZREČENIH MALOLJETNICIMA ZA KAZNENA DJELA I PREKRŠAJE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA
• PRIJEDLOG ZAKONA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU
• PRIJEDLOG ZAKONA O MEDICINSKOJ OPLODNJI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O TROŠARINAMA
Odbor za rad i socijalno partnerstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIRENJU
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DRŽAVNOJ POTPORI POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
Odbor za ravnopravnost spolova
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O MEDICINSKOJ OPLODNJI
Odbor za pravosuđe
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIRENJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZVRŠAVANJU SANKCIJA IZREČENIH MALOLJETNICIMA ZA KAZNENA DJELA I PREKRŠAJE
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA
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Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
• GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE
ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
ZA 2008. GODINU – podnositelj: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU SANKCIJA IZREČENIH MALOLJETNICIMA ZA KAZNENA DJELA I PREKRŠAJE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O MEDICINSKOJ OPLODNJI

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I
EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U „MEHANIZMU ZAJEDNICE ZA CIVILNU ZAŠTITU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O UREDU ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O UREDU ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O CARINSKOJ
SLUŽBI

Odbor za europske integracije
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM
VIJEĆU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O UPRAVNIM SPOROVIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O STRATEŠKOJ PROCJENI OKOLIŠA UZ KONVENCIJU O
PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ PREKO DRŽAVNIH GRANICA

24. lipnja 2009.

29. lipnja 2009.

Odbor za financije i državni proračun
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O TROŠARINAMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE
BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA „PROJEKT
SKLADIŠTENJA PLINA PLINACRO”
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA
„PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG
PRAVCA”
• GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2008. HRVATSKE
AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA; Podnositelj: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O STRATEŠKOJ PROCJENI OKOLIŠA UZ KONVENCIJU O
PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ PREKO DRŽAVNIH GRANICA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA U VEZI S NACIONALNIM PROGRAMOM ZA HRVATSKU U OKVIRU PROGRAMA IPA – KOMPONENTA POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA ZA 2008.
GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I
EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U ”MEHANIZMU ZAJEDNICE ZA CIVILNU ZAŠTITU

Odbor za predstavke i pritužbe
• IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE
I PRITUŽBE ZA 2008.GODINU
• DONOŠENJE ZAKLJUČAKA O RASPRAVLJENIM PREDSTAVKAMA
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• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU
• PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTPADU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE BRAŠNA
NA TRŽIŠTE
• PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U
OBITELJI
Odbor za pravosuđe
• PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU
• PRIJEDLOG KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA
DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DRŽAVNOJ POTPORI POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

30. lipnja 2009.
Odbor za razvoj i obnovu
• PRIJEDLOG STRATEGIJE ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE
• IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA
O OTOCIMA U 2008. GODINI
Odbor za gospodarstvo
• PRIJEDLOG STRATEGIJE ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA
Odbor za financije i državni proračun
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O CARINSKOJ
SLUŽBI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA U VEZI S NACIONALNIM PROGRAMOM ZA HRVATSKU U OKVIRU PROGRAMA IPA – KOMPONENTA POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA ZA 2008.
GODINU
• GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2008. HRVATSKE
AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA – Podnositelj: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
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Prikaz rasprave
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NA
RADU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Ulaganje u zaštitu na radu dugoročno
isplativa investicija
Nakon kraće rasprave na 11.
sjednici, 17. lipnja, Sabor je – hitnim postupkom – izmijenio Zakon
o zaštiti na radu. Kako je uvodno
naglasila predstavnica predlagatelja, riječ je o dodatnom usklađivanju s propisima Europske unije,
radi stvaranja pretpostavki za privremeno zatvaranje Poglavlja 19.
– Socijalna politika i zapošljavanje
u pretpristupnim pregovorima.
Krajnji je cilj osiguranje djelotvornijeg sustava zaštite zdravlja
radnika i sigurnosti na radu.

O PRIJEDLOGU
Državna tajnica u Ministarstvu
gospodarstva, rada i poduzetništva
Tamara Obradović Mazal informirala je zastupnike da je na zahtjev
Europske komisije predlagatelj morao redefinirati, odnosno precizirati
neke od ranije ugrađenih pravnih
instituta, te postupke vezane uz obavješćivanje, savjetovanje i suodlučivanje radnika.
Predloženim su precizirane obveze poslodavca na području zaštite na
radu te utvrđene osobe zadužene za
provedbu tih mjera i uvjeti koje moraju ispunjavati. Uvodi se obveza
provođenja preventivnih mjera zaštite zdravlja na radu i to na svim

razinama rukovođenja i u svim radnim procesima. Ozakonjuje se pravo
svih radnika, a ne samo onih koji
rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, da svake tri godine mogu
zatražiti zdravstveni pregled radi
ocjene mogućih utjecaja uvjeta rada
na njihovo zdravlje. Propisana je
obveza poslodavca da mora imati
osobu zaduženu za provedbu aktivnosti zaštite na radu, ali i pravo radnika da kod svakog poslodavca, (bez
obzira na njegovu veličinu) mogu
imati povjerenika za zaštitu na radu.
Prema predloženom, poslodavci
će morati posjedovati procjenu opasnosti odnosno štetnosti uvjeta rada
na zdravlje i sigurnost radnika (po
novome će je moći izraditi i sami).
Dodatno su precizirane njihove, ali i
obveze radnika u slučaju izvanrednih okolnosti, odnosno neposrednih
opasnosti (pružanje prve pomoći te
gašenje požara i spašavanje unesrećenih. Preciznije su uređene obveze
i prava na području odgovornosti za
štetu koju bi radnik mogao pretrpjeti
zbog ozljede ili bolesti u svezi s radom. Predlaže se da poslodavac odgovara po načelu objektivne odgovornosti koja se može otkloniti ili
umanjiti u slučaju više sile.
Sukladno zaključku Sabora predviđena je mogućnost dodjele posebBROJ
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nih nagrada i priznanja za zasluge u
razvoju i provedbi sustava zaštite
zdravlja i sigurnosti na radu.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podupro je donošenje Zakona uz sugeriranje nekoliko pravno-tehničkih korekcija (članci 20, 25. i 36.) Predložene zakonske izmjene podržao je i
matični Odbor za rad i socijalno
partnerstvo. U raspravi na sjednici
toga radnog tijela istaknuto je da će
provođenje tzv. ciljanih liječničkih
pregleda radnika u određenim vremenskim razmacima pridonijeti poboljšanju njihova zdravstvenog stanja a u konačnici i smanjenju troškova bolovanja. Odbor za europske
integracije utvrdio je da je Konačni
prijedlog zakona usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te
da ispunjava obveze iz Sporazuma o
stabilizaciji i pridruživanju.

Ulaganje u zdravlje radnika
višestruko se isplati
Klub zastupnika HDZ-a podržava predložene izmjene koje bi trebale pridonijeti zaštiti zdravlja radnika
i sigurnosti na radnom mjestu, izjavio je Boris Kunst. Nažalost, uza
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svu kvalitetu zaštitnih sredstava koja
danas postoje svake godine u nesrećama na radu stradava oko 25 tisuća
radnika raste i broj profesionalno
oboljelih (2007. – 107 a 2008. –
189). Danas na bolovanje zbog bolesti uzrokovanih uvjetima na radnom
mjestu u prosjeku odlazi 30 posto
radnika. Zbog toga inspekcija zaštite
na radu mora biti izuzetno agresivna
u nadzoru poslodavaca kod kojih je
zdravlje radnika posebno ugroženo
(npr. u prerađivačkoj industriji, graditeljstvu, šumarstvu, itd.).
Zastupnici HDZ-a pozdravljaju
uvođenje mogućnosti besplatnih
zdravstvenih pregleda radnika jednom u tri godine na teret HZZO-a
odnosno zaštite na radu. Apeliraju,
međutim, na sindikate i poslodavce
da kolektivnim ugovorima omoguće
barem još jedan preventivni pregled.
Svako investiranje u zdravlje radnika
višestruko se isplati i poslodavcu i
državi, napominje zastupnik. Očekujemo da će uvođenje većih ovlasti
povjerenika zaštite na radu, jačanje
inspekcijskog nadzora te provođenje
preventivnih zdravstvenih pregleda
bitno pridonijeti sprječavanju ozljeda
na radu i profesionalnih oboljenja,
odnosno poboljšanju općeg zdravstvenog stanja radnika. To je najveća
vrijednost predloženih zakonskih izmjena, zaključio je Kunst.
Još prije dva mjeseca potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor, izjavila
je da je naš Zakon o zaštiti na radu u
potpunosti prilagođen zakonodavstvu Europske unije, a danas ponovo
mijenjamo 36 članaka tog propisa,
konstatirala je uvodno Biljana Borzan, u ime Kluba zastupnika
SDP-a. Najavila je da će Klub podržati predložene izmjene „jer je svaki
korak u poboljšanju sigurnosti i zaštite radnika na radu dobrodošao”.
Nažalost, podaci pokazuju da unatoč
naporima stručnjaka zaštite na radu,
sindikata, poslodavaca i radnika
svake godine na radnom mjestu
smrtno strada 25 do 50 ljudi (samo u
prva četiri ovogodišnja mjeseca život je izgubilo 9 radnika).

Preventivne mjere provodi
manje od 10 posto poslodavaca
Po mišljenju zastupnika SDP-a,
veliki je problem nedovoljna osviještenost o važnosti sigurnosti na radu.
Naime, radnici nerijetko izbjegavaju
uporabu zaštitnih sredstava jer nisu
svjesni opasnosti, a mjere prevencije
provodi manje od 10 posto poslodavaca u Hrvatskoj. Očito su im ulaganja za tu namjenu preskupa, a mnogi
uopće nemaju procjenu opasnosti. O
nedostatku interesa da se stvore bolji
uvjeti na radnom mjestu svjedoči i
„briljantna” ideja prošle Vlade koja
je u okviru Programa HITROREZ
ukinula tu obvezu.
Nesreće na radu mogu se spriječiti
dobrom organizacijom rada, informiranjem radnika o mogućnostima zaštite, povećanjem broja inspektora
kojih sada nema dovoljno, kao ni specijalista medicine rada, i sl. Iznimno
je važno da Vlada i poslodavci shvate
da je ulaganje u zaštitu na radu zapravo investiranje, a ne trošak, i da će
korist od toga imati i radnici i poslodavci i država, naglašava zastupnica.
Klubovi zastupnika HSLS-a i
HSU-a s velikim će zadovoljstvom
poduprijeti predloženi Zakon, iako
se radi o kozmetičkim izmjenama,
izjavio je Silvano Hrelja. U Zakonu
nije ništa sporno, ali još uvijek nije
razrađen sustav plaćanja doprinosa
relativno mladom HZZO-u zaštite
zdravlja na radu. Među ostalim,
upozorio je na nepreciznu formulaciju odredbe koja predviđa da se
radniku jednom u tri godine na njegov zahtjev mora osigurati zdravstveni pregled. Kako reče, raduje ga
uvođenje priznanja i nagrada pravnim i fizičkim osobama za unapređenje zaštite na radu.
U nastavku je podsjetio na zaključke koje je Sabor donio u prošlom
mandatu, na inicijativu Kluba zastupnika HSU-a. Naime, zastupnici su
obvezali Ministarstvo gospodarstva,
rada i poduzetništva da svake godine
donese nove smjernice za unapređenje sustava zaštite na radu, a Vladu
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da ustanovi institut godišnje nagrade
za postignuća u toj oblasti. Vlada je
dobila zaduženje i da izradi prijedlog
nacionalne politike zaštite na radu za
razdoblje od 2007. do 2011., dok je
saborskom Odboru za rad, socijalnu
politiku i zdravstvo preporučeno da
održi tematsku sjednicu o toj problematici. Nažalost, posljednja dva zaključka nisu realizirana, konstatirao
je zastupnik.

Troškovi preventivnih pregleda
na teret HZZO-a
Ni u uvjetima krize ne bi se smjelo
štedjeti na sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika, upozorio je Damir Kajin, predstavnik Kluba zastupnika
IDS-a. Uostalom, povrede na radu
koštaju Državni proračun stotine
milijuna kuna (troškovi liječenja,
bolovanja, gubitak radne sposobnosti) Trošak preventivnih pregleda
trebao bi preuzeti HZZO, a ne da se
prebacuje na poslodavce koji se ionako lome pod teretom brojnih poreza, doprinosa i parafiskalnih nameta. Mali poslodavci nerijetko su u
gorem položaju nego radnici koji su
kod njih zaposleni, tvrdi zastupnik.
Naime, rade po 16 sati dnevno, za
obveze odgovaraju cijelom svojom
imovinom, prijeti im nelikvidnost,
sve je veća i konkurencija. Gospodarstvo je došlo pred zid a poslodavcima se svakim danom nameću nove
obveze, negodovao je dalje. O tome
– kaže – svjedoče i previsoke kazne
predviđene za prekršitelje Zakona.
Primjerice, poslodavce koji ne odrede ovlaštenike ili ne zaposle stručnjake zaštite na radu čekaju novčane
kazne u visini od 10 do 40 tisuća
kuna. Očito je da hrvatsko gospodarstvo na sadašnjem stupnju razvoja ne može pratiti takve standarde. A
što se tiče zabrane rada trgovina nedjeljom pustimo ljude da rade i nakon 14 sati, pod uvjetom da taj rad
radnicima bude adekvatno plaćen.
U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: Ingrid Antičević-Marinović
(SDP), Božica Šolić (HDZ), Boris
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Kunst (HDZ), Ljubica Lukačić
(HDZ), mr.sc. Bruno Kurelić
(SDP), Stjepan Milinković (HDZ),
dr.sc. Rajko Ostojić (SDP), Daniel
Srb (HSP), Marin Brkarić (IDS) i
Luka Denona (SDP).
Rasprava je zaključena završnim
osvrtom predstavnice predlagatelja,
Tamare Obradović Mazal.
U nastavku sjednice, 19. lipnja,
uslijedilo je izjašnjavanje o podnese-

nim amandmanima. Državna tajnica
je izvijestila zastupnike da je predlagatelj prihvatio amandmane Odbora
za zakonodavstvo, te zahtjev Ljubice Lukačić, za usklađivanje terminologije s Konvencijom UN-a o
pravima osoba s invaliditetom. Navedeni amandmani su automatski
postali sastavnim dijelom konačnoga
zakonskog prijedloga. Glasovalo se
jedino o amandmanu zastupnika De-

none, koji se založio za izjednačavanje prava povjerenika radnika za zaštitu na radu s pravima članova radničkih vijeća. Vlada nije prihvatila
taj amandman a njenom mišljenju
priklonila se i većina zastupnika.
Novelirani Zakon o zaštiti na
radu izglasan je većinom zastupničkih glasova (104 „za” i 4 „suzdržana”).
M.Ko.

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

Unaprijediti odnose u lovstvu
Zakonskim se prijedlogom ne
mijenjaju osnovne postavke važećeg Zakona o lovstvu iz 2005., već
ih se nadopunjuje, detaljnije razrađuje, odnosno dodaju se nove
kao posljedica razvoja događaja i
nastanka novih okolnosti od 2005.
Predloženim izmjenama i dopunama usklađuje se hrvatsko zakonodavstvo na ovom pravnom području sa zakonodavstvom Europske unije. Uz to, postupci vezani uz dodjelu koncesije prava lova
usklađuju se sa Zakonom o koncesijama.
Hrvatski je sabor o njemu
raspravljao 18. lipnja 2009. godine.

O PRIJEDLOGU
Osnovne odrednice zakonskog
prijedloga uvodno je obrazložio
državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i
vodnoga gospodarstva Herman
Sušnik.
Kako je istaknuo, predloženim
rješenjima Zakon o lovstvu se
usklađuje s propisima Europske
unije tj. s direktivama Vijeća i to:

Direktivom o očuvanju staništa i
divlje flore i faune (92/43/EEZ) i
Direktivom o očuvanju ptica koje
slobodno žive u prirodi (79/409/
EEZ) u dijelu gdje pregovaračka
stajališta nisu prihvatljiva za Europsku komisiju.
Važna novost odnosi se i na
usklađivanje postupka davanja
koncesija prava lova s odredbama
Zakona o koncesijama. Uređuju se
pitanja gospodarenja lovištima,
odgovornosti stručne službe za
provedbu lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači. Predloženim
se izmjenama Zakon o lovstvu uređuje nomotehnički i izričajno s obzirom na promjenu ustrojstva Ministarstva i Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne
tehnologije.

RADNA TIJELA
Donošenje predloženog Zakona
razmotrila su nadležna radna tijela.
Uz sedam amandmana kojima se
pravno i nomotehnički dorađuju
izričaji zakonski je akt podupro Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
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zaštitu okoliša, Odbor za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu te Odbor za europske integracije. Uz dva amandmana učinio je to
i Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Prvim otklanja nedorečenost odredbe
članka 7. Konačnog prijedloga zakona, a drugim dopunjuje odredbu
članka 10. stavak 10. tako da se među slučajeve izmijenjenog stanja lovišta ugradi i izgradnja igrališta za
golf.

AMANDMANI
Dva je amandmana na zakonsku
odredbu o uvjetima pod kojima se
može produljiti ugovor o zakupu državnog, odnosno zajedničkog lovišta
podnio zastupnik Vlatko Podnar
(SDP). Za Podnara optužni prijedlog
za prekršaje nije dokaz krivnje i ne
može se smatrati razlogom za neproduženje ugovora, već to može
biti samo pravomoćna presuda prekršajnog suda.
Zastupnik Marin Brkarić (IDS)
podnio je četiri amandmana na zakonski tekst, kojima traži drugačiji
tretman lovnog turizma.
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RASPRAVA
Teror divljih svinja
O stavovima Kluba zastupnika
IDS-a govorili su Damir Kajin i
Marin Brkarić.
Zastupnik Kajin je slikovito obrazložio važnost zakona na primjeru
Buzeta i štete poljoprivrednika zbog
„harača” divljih svinja. „Divlje svinje počele su nam stvarati takve
probleme da se više nikome u Buzetu ne isplati baviti poljoprivredom”.
Pojasnio je da se po zakonskim
odredbama te životinje ne smiju ubijati noću, a dolaze već do samih kuća. Problem je što svaki lovac smije
ubiti ograničeni broj divljači te što
se radi o pograničnom području pa
se ne smije pucati. Ustvrdio je da su
poljoprivrednici izloženi diktaturi
tih životinja i apsurdnih propisa koji
ih štite.
Zastupnik Brkarić pohvalio je
kvalitetu predloženih zakonskih izmjena i u ime Kluba podržao njegovo usklađivanje sa Zakonom o koncesijama te europskim zakonodavstvom. Pozvao je predlagatelja zakona da prihvati njegove amandmane koji, kaže, mogu koristiti daljnjem
razvoju i unapređenju lovstva kao
gospodarske grane.

Branko Kutija (Klub zastupnika
HDZ-a) ocijenio je da se akumulirani problemi u lovstvu u cijelosti
moraju riješiti prije ulaska Hrvatske
u Europsku uniju ako želimo „da
lovni turizam opet postane u većem
broju županija važan dio cjelokupne
turističke ponude i kao takav verificiran u njihovim razvojnim programima”. Rekao je da će Klub podržati zakonski prijedlog.

Zakon za boljitak lovstva
Učinit će to i Klub zastupnika
SDP-a smatrajući da su predložene
izmjene i dopune za boljitak lovstva,
rekao je Vlatko Podnar. S obzirom
na velik broj predloženih izmjena bilo bi bolje da je Vlada Republike
Hrvatske ponudila potpuno novi tekst
zakona o lovstvu, ocjena je Kluba.
Istog je mišljenja i Zlatko Koračević (Klub zastupnika HNS-a).
Za predložene izmjene kaže da su u
suštini dobre, a zakonski akt pruža
vrlo jasan sustav ponašanja i za lovačke udruge, posebno koncesionare
koji rade na tom području. Klub će
ga zato podržati.
Uz neke primjedbe vezane uz postupak donošenja lovnogospodarske
osnove, odgovornost za štetu nastalu
na vozilu kada dođe do naleta vozila
na divljač itd., Klub zastupnika

HSS-a podržava predloženi zakon,
rekao je Stanko Grčić.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: dr. sc. Mirela Holy (SDP),
dr. sc. Dragutin Bodakoš (SDP) i
Šimo Đurđević (HDZ).
Želja je predlagatelja da zakonima
i podzakonskim aktima očuva divljač i njena prirodna staništa, rekao
je u završnoj riječi Herman Sušnik.
U nastavku sjednice, 19. lipnja, uslijedilo je izjašnjavanje o podnesenim
amandmanima. Predstavnik predlagatelja, Herman Sušnik, informirao je
zastupnike da je Vlada uvažila sve
amandmanske zahtjeve Odbora za zakonodavstvo te Odbora za regionalni
razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo koji su postali sastavnim dijelom
zakonskog teksta. Amandmani zastupnika Vlatka Podnara i Marina Brkarića nisu dobili „zeleno svjetlo” Vladina predstavnika, nakon čega su ih oni
povukli. Jedino se glasovalo o amandmanu zastupnika Brkarića u vezi s
pisanim pozivom kojeg bi strani lovac
trebao dobiti od lovoovlaštenika kada
u Hrvatsku dolazi u lov. Glasovanjem
zastupnici su se priklonili stavu Vlade
i odbili prihvatiti taj amandman.
Potom je predloženi Zakon
izglasan sa 92 glasa „za”, 4 „protiv” i 9 „suzdržanih”, zajedno s
prihvaćenim amandmanima.
J.Š.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM
MATERIJALU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zakonska regulativa usklađena sa
zahtjevima europskog tržišta
Proizvodnja šumskoga reprodukcijskog materijala u Hrvatskoj
značajna je gospodarska djelatnost, koju dugi niz godina nije
pratila zakonska regulativa uskla-

đena sa zahtjevima europskog tržišta. Predloženim zakonskim aktom
naše se zakonodavstvo usklađuje u
području šumarstva s pravnom
stečevinom Europske unije i to s
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Direktivom Vijeća 1999/105/EZ o
stavljanju na tržište šumskoga reprodukcijskog materijala i na temelju nje donesenim uredbama i
odlukama Europske komisije.
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Hrvatski je sabor o njemu raspravljao 18. lipnja 2009.

O PRIJEDLOGU
Zakonski je prijedlog uvodno, u
ime Vlade Republike Hrvatske, obrazložio državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Herman Sušnik.
Donošenje i primjena odredbi Zakona o šumskom reprodukcijskom
materijalu iz 2005. pozitivno su djelovali na hrvatsko šumarstvo i obnovu naših šuma, napose na pravno
reguliranje proizvodnje i prometa
božićnih drvaca. No, pojedine
odredbe u dosadašnjem Zakonu, koji
je samo djelomično usklađen s Direktivom Vijeća 1999/105/EZ, potrebno je uskladiti s uredbama i odlukama Europske komisije koje su
usvojene kasnije.
Krajem 2008. Hrvatska je pristupila Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) čime su
stvoreni preduvjeti da se šumski reprodukcijski materijal, uz ispunjavanje određenih preduvjeta, može
nesmetano i pod jednakim kriterijima, koji vrijede za dobavljače s tih
tržišta, stavljati na zahtjevna tržišta
Europske unije, Sjeverne Amerike,
Novog Zelanda i dr. Cilj je predloženog zakona osigurati proizvodnju,
stavljanje na tržište i uvoz kvalitetnoga šumskoga reprodukcijskog
materijala te uređenje poslova i od-

nosa među sudionicima u proizvodnji, doradi, stavljanju na tržište,
uvozu i korištenju šumskoga reprodukcijskog materijala. Novim se zakonom stvara jasan i pojednostavljen
okvir proizvodnje i stavljanja na tržište šumskoga reprodukcijskog
materijala, što će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta u ovom
sektoru, zaključio je državni tajnik
Sušnik.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje Zakona i ne protivi
se prijedlogu da se Zakon donese
hitnim postupkom. Na tekst Konačnog prijedloga zakona Odbor je
podnio jedanaest amandmana kojima se uglavnom pravno i nomotehnički dorađuje izričaj.
Predloženi zakonski tekst poduprli
su i Odbor za regionalni razvoj,
šumarstvo i vodno gospodarstvo te
Odbor za zaštitu okoliša. Odbor za
europske integracije ustvrdio je da
je Konačni prijedlog zakona usklađen s pravnom stečevinom Europske
unije i ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

RASPRAVA
Branko Kutija je rekao da će
Klub zastupnika HDZ-a podržati
zakon. Njegovim prihvaćanjem, među ostalim, omogućit će se proi-

zvodnja kvalitetnog i staništu prilagođenoga šumskoga reprodukcijskog materijala, koji omogućava
održivo i optimalno gospodarenje
šumskim ekosustavima i njihovo
obnavljanje u skladu s načelima zaštite šumskih genetskih izvora.
Vlatko Podnar je rekao da će
Klub zastupnika SDP-a također
podržati predloženi zakon i pohvalio
predlagatelja što je za to značajno
područje, koje je potrebno jasno i
cjelovito regulirati, predložio donošenje novoga zakona umjesto izmjena i dopuna zakona iz 2005. Bilo bi
dobro ustvrdio je, među ostalim, uz
proizvodnju i stavljanje na tržište
božićnih drvaca, provedbenim propisom regulirati i proizvodnju i
stavljanje na tržište grana (dijelovi
biljaka crnogorice) za uporabu u
cvjećarstvu.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovale su dr. sc. Mirela Holy (SDP) i
Nevenka Marinović (HDZ).
Na sjednici 19. lipnja 2009. glasovalo se o predloženom zakonu. Najprije je državni tajnik Herman Sušnik prihvatio, u ime predlagatelja,
sve amandmane Odbora za zakonodavstvo koji su tako postali sastavnim dijelom zakonskog akta.
Nakon toga zastupnici su hitnim
postupkom donijeli Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu,
zajedno s prihvaćenim amandmanima (102 „za” i 2 „suzdržana”).
J.Š.

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

Zastupnici su na 11. sjednici, 21.
svibnja 2009., raspravljali, po hitnom postupku, o Prijedlogu i Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona.
Predloženim se usklađuje djelatnost radija i televizije s odredbama Zakona o koncesijama.

O PRIJEDLOGU
Prijedlog je zastupnicima izložio
ministar kulture Božo Biškupić.
Predloženim izmjenama i dopunama, rekao je, terminološki se usklađuje tekst važećeg Zakona o elektroničkim medijima sa Zakonom o
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koncesijama. Propisuje se da Vijeće
za elektroničke medije svoje odluke
donosi većinom glasova svih članova te se poslovnikom Vijeća uređuje
način donošenja odluka i potrebni
kriteriji za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja. Nadalje, svaki koncesionar morat će dostaviti ovjerenu

ZAKON O UVJETIMA GRADNJE
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izjavu da se izdavanjem koncesije
neće prekršiti uvjeti o nedopuštenoj
koncentraciji u okviru odredbi Zakona o elektroničkim medijima. U
skladu sa Zakonom o koncesijama,
Vijeće za elektroničke medije, ocjenjivat će ekonomsku opravdanost
izdavanja koncesije, kako bi se spriječilo izdavanje koncesija koncesionarima koji neće moći opstati na tržištu. Zaključno, koncesije za obavljanje djelatnosti radija i televizije
upisivat će se u upisnik koji vodi
Vijeće za elektroničke medije i u registar koncesija koje će voditi Ministarstvo financija.

RADNA TIJELA
Slijedeća radna tijela poduprla su
prihvaćanje predloženog zakona:
Odbor za zakonodavstvo, Odbor
za Ustav, Poslovnik i politički sustav te Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi ministra
Biškupića, uslijedila je rasprava
po klubovima. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ljubica Lukačić je rekla da će Klub podržati
zakonski prijedlog, naglasivši kako se radi o usklađivanju Zakona o
elektroničkim medijima sa Zakonom o koncesijama. Dodala je da
za provođenje Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u
proračunu.
U pojedinačnoj raspravi govorila
je zastupnica Suzana Bilić Vardić
(HDZ).
Zastupnik Dragutin Lesar (nezavisni), u svojem se izlaganju osvrnuo na ulogu i ovlasti Vijeća za
elektroničke medije kako je to definirano izmjenama i dopunama Zakona. Upozorio je da je neučinkovit
postojeći model praćenja ispunjavanja ugovornih obveza, posebno u

dijelu programske sheme lokalnih
radio i televizijskih postaja. Zaključio je da nadzorne mehanizme u
programskoj osnovi, tj. ispunjavanje
ugovora i zakonskih odredbi, ne bi
trebalo prepustiti Vijeću koje ni tehnički ni kadrovski nije dobro opremljeno.
Ministar kulture Božo Biškupić u
završnom je osvrtu rekao da je Vijeće za elektroničke medije regulatorno tijelo kojemu su predloženim izmjenama i dopunama definirane
ovlasti i zaduženja. Izrazio je nadu
da će, angažmanom svih zainteresiranih strana, među kojima je i Hrvatski sabor, to tijelo u potpunosti
preuzeti svoju zadaću.
Zastupnici su, 22. svibnja 2009.,
većinom glasova (90 „za” i 1 „suzdržanim”), prihvatili Konačni
prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o elektroničkim medijima.
A.F.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POSTUPANJU I UVJETIMA GRADNJE
RADI POTICANJA ULAGANJA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Do dozvole za gradnju za 45 dana
Nakon kraće rasprave na 11.
sjednici, 3. lipnja, Sabor je donio
poseban Zakon kojim se stvaraju
povoljniji uvjeti gradnje radi poticanja izravnih ulaganja, napose
stranih investitora. Riječ je o provođenju jedne od antirecesijskih
mjera Vlade, odnosno svojevrsnom pilot – projektu kojim se,
među ostalim, pojednostavljuje i
ubrzava postupak ishođenja dozvola za gradnju.

O PRIJEDLOGU
S novim Zakonom zastupnike je
upoznala Marina Matulović Dropulić, ministrica zaštite okoliša,

prostornog uređenja i graditeljstva.
Napomenula je da je njegovo donošenje jedna od Vladinih antirecesijskih mjera, budući da se predviđa
jednostavniji i brži postupak ishođenja dozvola za gradnju. Naime, za
objekte za koje je do sada trebala
lokacijska dozvola i potvrda glavnog
projekta, ubuduće bi se izdavalo samo rješenje za građenje i to u roku
od 45 dana (to se ne odnosi na obiteljske kuće i poljoprivredne objekte
površine do 600 kvadratnih metara
te velike infrastrukturne objekte od
interesa za državu). Svrha – omogućiti početak gradnje gospodarski
značajnih objekata u što kraćem roku od predaje urednog zahtjeva. Da
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bi se to postiglo, jedinice lokalne
samouprave, Hrvatske vode, HEP i
ostali nadležni subjekti morat će izdati sve potrebne posebne dozvole
ili suglasnosti (npr. za priključke na
komunalnu infrastrukturu) u roku od
8 dana. Novina je i to da plaćanje
vodnog ili komunalnog doprinosa
ubuduće više neće biti uvjet za dobivanje rješenja o građenju. U slučaju
prekoračenja zakonskih rokova odgovorne osobe čeka novčana kazna
od 2000 kuna, a pravne osobe deset
puta veća.
Riječ je o pilot-projektu koji bi se
trebao primjenjivati ove i do kraja
iduće godine, napominje ministrica.
Urodi li to očekivanim efektima, ići će
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se i na promjenu krovnog Zakona o
prostornom uređenju i gradnji te 17
popratnih propisa, najavila je na kraju.

RADNA TIJELA
U okviru pripremne rasprave o
predloženom Zakonu izjasnila su se
i nadležna saborska radna tijela.
Odbor za zakonodavstvo podupro
je njegovo hitno donošenje, a na tekst
Konačnog prijedloga zakona uložio
je više amandmana pravno-tehničke
naravi (članci 14, 28, 29, 37, 46. i
47.). Zakon je dobio podršku i matičnog Odbora za prostorno uređenje
i graditeljstvo koji je također podnio
nekoliko amandmana na ponuđeni
tekst. Među ostalim, založio se za to
da se promijeni nadležnost za donošenje rješenja za građenje objekata odnosno izvođenje radova vrijednih
70 mln. kn i više. Naime, članovi toga
radnog tijela smatraju da nema opravdanog razloga da i te poslove ne preuzmu upravna tijela velikih gradova,
Grada Zagreba, odnosno županija, a
ne resorno Ministarstvo (to je i stajalište udruga gradova i županija) . Jednakog je mišljenja i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu koji se založio i za skraćivanje
predloženog roka za izdavanje rješenja za građenje na 15 dana (istovjetne
amandmane podnio je u svoje ime
njegov predsjednik zastupnik Zvonimir Mršić. Odbori za razvoj i obnovu te za zaštitu okoliša podržali su
Zakon bez primjedbi.

RASPRAVA
Nakon što su zastupnici saslušali
uvodno izlaganje resorne ministrice,
Marine Matulović Dropulić, govorili su predstavnici parlamentarnih
klubova. Prvi se javio za riječ Gordan Maras, u ime Kluba zastupnika SDP-a. Napomenuo je da njegove
stranačke kolege podupiru sve mjere
koje bi trebale olakšati investiranje u
gospodarstvo, ali se protive tome da
se novim zakonima pokušavaju
ispraviti nedostaci temeljnih propisa.
Sukladno tome smatraju da je umjesto donošenja posebnog Zakona trebalo promijeniti Zakon o prostornom
uređenju i gradnji, jer su neke njegove odredbe neprovedive u praksi.
Stoga će – kaže – biti suzdržani kod
glasovanja o predloženom Zakonu
(riječ je tek o drugoj iz Vladinog paketa antirecesijskih mjera koja je
predstavljena puna četiri mjeseca
nakon njegova donošenja).
Po mišljenju Kluba zastupnika
HDZ-a, nastojanje predlagatelja
„da se u što kraćem roku dođe do
papira za gradnju” hrabar je izazov.
Pokaže li se u praksi da je to ostvarivo, možda će se i u neki novi zakon o prostornom uređenju i gradnji početi uvoditi promjene. Budući
da je riječ o rješavanju problema
koji zahtijeva hitne mjere, trenutno
nema vremena za temeljito noveliranje postojećeg Zakona i pratećih
propisa, napominje zastupnik Jerko
Rošin. U nastavku je upozorio na

to da je jedan od osnovnih preduvjeta za djelotvorno provođenja
novog Zakona sređivanje zemljišnih knjiga.
Uslijedila je rasprava u kojoj su
sudjelovali: dr.sc. Mirela Holy
(SDP), Borislav Matković (HDZ),
Davor Brnardić (SDP), Anđelko
Mihalić (SDP) i Ivan Hanžek
(SDP).

Izjašnjavanje
U nastavku sjednice, 5. lipnja,
provedeno je izjašnjavanje o podnesenim amandmanima (o njima se u
ime predlagatelja očitovao Davor
Mrduljaš, državni tajnik resornog
Ministarstva). Informirao je zastupnike da je predlagatelj uvažio sve
amandmane Odbora za zakonodavstvo i Odbora za prostorno uređenje
i graditeljstvo, ali ne i prijedloge zastupnika Mršića. O njegovu prvom
amandmanu nije se glasovalo, budući da je pokriven amandmanom matičnog Odbora. Kod izjašnjavanja o
drugom većina zastupnika priklonila
se mišljenju Vlade, da zahtjev za
skraćenje procedure za izdavanje
dozvola za gradnju na 15 dana nije
realan.
Ishod rasprave – Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja izglasan je sa 79
glasova „za”, 1 „protiv” i 21 „suzdržanim”, zajedno s prihvaćenim
amandmanima.
M.Ko.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA O
PREUZIMANJU ZAKONA O RJEŠAVANJU SUKOBA ZAKONA I SUKOBA NADLEŽNOSTI U
IZVRŠAVANJU KAZNENIH SANKCIJA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zastupnici su o Konačnom prijedlogu zakona raspravljali na 11.
sjednici 22. svibnja 2009. Predloženim zakonom stavlja se izvan
snage zakon koji se već dugo ne
primjenjuje.

O PRIJEDLOGU
Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Zoran Pičuljan je zastupnicima dodatno obrazložio Prijedlog
zakona. Ukratko, materija Zakona
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koji se stavlja izvan snage uređena
je drugim zakonima, bilateralnim
ugovorima i konvekcijskim pravom,
on se već dugo ne primjenjuje.
O Prijedlogu zakona raspravljali
su Odbor za zakonodavstvo i Od-

ZAKON O ZRAČNOM PROMETU
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bor za pravosuđe te su predložili
njegovo donošenje.

RASPRAVA
Nakon uvodnog izlaganja državnog tajnika za raspravu se, u ime
Kluba zastupnika SDP-a, javila

zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Zastupnica je uvodno istaknula da će Klub podržati usvajanje
Konačnog prijedloga zakona budući
da se radi o zakonu tehničke prirode.
U nastavku je kao problem istaknula
pitanje osoba koje je Hrvatska dužna
izručiti drugim zemljama, a to ne

čini, kao i pitanje osoba za koje Republika Hrvatska očekuje izručenje.
U pojedinačnoj raspravi za riječ se javio samo zastupnik Ivo Grbić (HDZ).
Zastupnici su Konačni prijedlog
zakona prihvatili 22. svibnja jednoglasno (90 glasova „za”).
V.G.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZRAČNOM PROMETU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Veća sigurnost u zračnom prometu
O zakonskom prijedlogu Hrvatski je sabor raspravljao hitnim
postupkom 3. lipnja 2009. Donošenjem Zakona omogućava se
kontinuirano usklađivanje i provođenje standarda predviđenih
međunarodnim sporazumima koji
obvezuju Republiku Hrvatsku te
primjena pravne stečevine Europske unije. Novopredloženim zakonom gospodarski i pravni odnosi
sudionika u zračnom prometu
uređeni su na temelju tržišnog i
svijetu otvorenog gospodarstva,
slobodne tržišne utakmice i izjednačavanju prava i obveza svih sudionika.

O PRIJEDLOGU
Po riječima Dražena Bregleca,
državnog tajnika Ministarstva mora,
prometa i infrastrukture, zakonski je
prijedlog najvećim dijelom usmjeren
na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s europskom pravnom
stečevinom u području zračnog prometa. Zakon će omogućiti usklađivanje s propisima Europske unije
budući da je koncipiran kao vrlo
općeniti zakon koji sadrži načelne
odredbe o svim bitnim aspektima
civilnog zrakoplovstva. Osim općih
pravila odvijanja zračnog prometa i
pristupa tržištu, Zakonom se uređuju
i opća pravila korištenja hrvatskoga

zračnog prostora, uvjeti za obavljanje prijevoza, potrebne dozvole i
svjedodžbe, napose za sigurnu uporabu zrakoplova i aerodroma, usluge
u zračnoj plovidbi, istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda, zatim izvješćivanje o događajima koji ugrožavaju sigurnost zračnog prometa,
inspekcijski nadzor sigurnosti tog
prometa te prekršaji u zračnom prometu. Propisuju se i kompetencije
Agencije za civilno zrakoplovstvo
koja će u okviru propisanih nadležnosti provoditi upravne, inspekcijske
i druge poslove koji se odnose na
civilno zrakoplovstvo u Hrvatskoj.
Predviđa se i osnivanje Agencije za
istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda kao pravne osobe s javnim
ovlastima, čime bi se osigurala organizacijska, funkcionalna i financijska neovisnost tijela za istraživanje.

RADNA TIJELA
Nadležna radna tijela poduprla su
donošenje Zakona. Odbor za zakonodavstvo učinio je to uz primjedbu
u vezi s nametanjem obveze obavljanja javne usluge na liniji za koju
zračni prijevoznik nema poslovnog
interesa, zatraživši od predlagatelja
da manjkavosti otkloni amandmanima. Upozoreno je također da zakonske odredbe ne utvrđuju na razvidan
način prijevoz sredstvima zračnoga
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prometa za slučaj potrebe hitne
zdravstvene intervencije.
U raspravi u Odboru za pomorstvo, promet i veze istaknuto je da
je Croatia airlines predložila da se
razmotre rješenja kojima se određuju naknade za pružene usluge u
zračnom prometu. Predložila je da
se naknade utvrđuju na nediskriminirajućoj i transparentnoj osnovi, uz
konzultacije s korisnicima usluga
dok bi nezavisno tijelo nadziralo
poštivanje tih odredbi i odobravalo
cjenik naknada, kako zahtijeva regulativa Europske unije.
Na kraju Odbor je podnio dva
amandmana koji se odnose na naknadu za aerodromske usluge i visinu naknade zaštitnog pregleda putnika i njihove ručne prtljage.
U Odboru za obranu smatraju da
pojedina pitanja koja su načelno
uređena Prijedlogom zakona treba
detaljno urediti podzakonskim aktima, a amandmanskom korekcijom
propisati koje su to druge komercijalne operacije (uključujući radove
iz zraka) koje može obavljati poduzetnik pod uvjetima propisanim Zakonom.
Odbor za europske integracije
ustvrdio je da je zakonski prijedlog
usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te da ispunjava obveze
iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

HRVATSKI SABOR
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RASPRAVA
Klub zastupnika SDP-a podržat
će donošenje Zakona o zračnom
prometu, jer je na korist građana i
nosi kvalitetne promjene koje će sigurnost u zračnom prometu dići na
višu razinu, izvijestio je Mario Habek. Neprihvatljivo je što u zakonskom prijedlogu više nema Hrvatskog zrakoplovnog saveza i športskog zrakoplovstva. To je ujedno i
dokaz nepoznavanja zrakoplovnih
propisa i preporuka Europske unije,
napose činjenice da ovakve zakonske akte pišu pojedinci bez iskustva

u zrakoplovstvu. Kritički se osvrnuo
na rad Uprave zračnog prometa u
sastavu resornog ministarstva, naglašavajući da je nužno izmijeniti
katastrofalno stanje u Upravi.
Zakonski je prijedlog korak naprijed za sigurnost u zračnom prometu
i Klub zastupnika HDZ-a će ga
podržati, rekao je Živko Nenadić.
U kraćem istupu Danica Hursa
je, istupajući u ime Kluba zastupnika HNS-a primijetila da je zakonski
akt najvećim dijelom usmjeren na
usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom u
području zračnog prometa, a preuzi-

manje zakonske regulative jedan je
od uvjeta pridruživanja Hrvatske
Uniji. Zatražila je od Vladina predstavnika pojašnjenje nekih odredbi
predloženog zakona.
Time je rasprava o Zakonu bila
završena. U nastavku sjednice 5.
lipnja 2009. većinom glasova, sa
101 „za” i 1 „protiv”, hitnim postupkom donesen je Zakon o
zračnom prometu, zajedno s
amandmanima Odbora za pomorstvo, promet i veze (prethodno ih je prihvatio predstavnik
predlagatelja).
J.Š.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU RADA ZA OPĆE DOBRO NA
SLOBODI I UVJETNE OSUDE SA ZAŠTITNIM NADZOROM U PREKRŠAJNOM POSTUPKU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Predloženim zakonom uređuje
se izvršavanje prekršajnih sankcija rada za opće dobro na slobodi i
uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom izrečenim punoljetnim osobama u prekršajnom postupku.
Hrvatski je sabor o njemu raspravljao 18. lipnja 2009.
Prekršajni zakon propisuje prekršajnopravne sankcije, među kojima i
rad za opće dobro na slobodi i uvjetnu
osudu sa zaštitnim nadzorom. Predviđeno je da se to uredi posebnim, sada
predloženim, zakonom. Izvršavanje
rada za opće dobro na slobodi u nadležnosti je prekršajnog suda prema
mjestu prebivališta, odnosno boravišta osuđenika, stoji u Prijedlogu.
Odbor za pravosuđe i Odbor za
zakonodavstvo predlažu donošenje
Prijedloga. Potonji Odbor podnio je dva

amandmana kojima se uređuju izričaji
odredbi (predlagatelj ih prihvatio). Odbor za europske integracije utvrdio je
da je Konačni prijedlog usklađen s
pravnom stečevinom Europske unije te
da ispunjava obveze iz Sporazuma o
stabilizaciji i pridruživanju.
Na sjednici Hrvatskoga sabora zastupnicima je Prijedlog zakona u
ime predlagatelja zakona obrazložio
mr.sc. Zoran Pičuljan, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.
Zatim je stajalište Kluba zastupnika SDP-a, koji podržava donošenje
predloženog zakona, prenijela Ingrid
Antičević-Marinović. Predloženo
rješenje je najbolji odgojni utjecaj na
počinitelje, a naš penalni sustav rasteretit će se, smatra Klub. Ovo je i prilika
da se kaže da treba ukinuti supletorni
zatvor, jer sve više ljudi neće moći

plaćati novčane kazne i opredijelit će
se za zatvorsku kaznu. A tu je i opća
pošast da se prekršitelji izruguju sustavu birajući zatvorsku umjesto novčane
kazne, jer znaju da nema mjesta u zatvorima, rekla je, među ostalim.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Danijel Srb (HSP), Damir
Sesvečan (HDZ) i Dragutin Lesar
(nezavisni). Potonji smatra da bi
trebalo potaknuti zainteresiranost
pravnih osoba za prihvat osoba na
rad za opće dobro na slobodi.
Hrvatski je sabor hitnim postupkom 19. lipnja 2009. donio Zakon o
izvršavanju rada za opće dobro na
slobodi i uvjetne osude sa zaštitnim
nadzorom u prekršajnom postupku
zajedno s prihvaćenim amandmanima (101 „za”, 2 „suzdržana”).
Đ.K.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O JAVNOM
BILJEŽNIŠTVU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Predloženim izmijenjenim Zakonom preciznije se uređuju
odredbe o uvjetima za imenovanje

javnog bilježnika te odredbe o
udaljenju javnog bilježnika iz
službe. Također, Zakon se usklaBROJ
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đuje s odredbama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i
pravosudnom ispitu.

KONVENCIJA O KAZETNOM STRELJIVU
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Hrvatski sabor je o predloženom
zakonu raspravljao 18. lipnja
2009. godine.
Prema predloženim odredbama
osoba koja je podnijela zahtjev za
imenovanje javnog bilježnika ne ispunjava uvjete za imenovanje ako je
protiv nje pokrenut kazneni postupak. Ako je protiv javnog bilježnika
pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo s predviđenom zatvorskom kaznom od najmanje 5 godina
ili teža kazna, javnog bilježnika se
može privremeno udaljiti iz službe.
Vježbenička praksa javnobilježničkog vježbenika može trajati najdulje
do četiri godine, a program stručnog
obrazovanja javnobilježničkog vježbenika donosi Hrvatska javnobilježnička komora, proizlazi iz Prijedloga.
Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe podržali su predloženi zakon. Potonje radno tijelo
amandmanom je zatražilo da se propiše rok (60 dana) u kojem Komora
donosi pravilnik o načinu financiranja stručnog obrazovanja vježbenika

(predlagatelj prihvatio amandman).
Odbor za europske integracije
utvrdio je da je Konačni prijedlog
zakona usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te da ispunjava
obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i
pridruživanju.
Na sjednici Hrvatskoga sabora,
nakon uvodnog obrazloženja predstavnika predlagatelja, državnog
tajnika u Ministarstvu pravosuđa
Dražena Bošnjakovića, govorili su
izvjestitelji klubova zastupnika. Svi
su podržali zakon.
U ime Kluba zastupnika SDP-a
javila se Ingrid Antičević-Marinović. Predloženo vrijeme za praksu
vježbenika sigurno je proisteklo iz
poznavanja problematike. Javni bilježnik ima velika ovlaštenja i svojim nepreciznim ili nestručnim radom može nanijeti nepopravljivu
štetu, pogotovo kad je riječ o ugovorima (ugovor o doživotnom uzdržavanju i sl.), rekla je.
Propisuje se da javnobilježnički
vježbenici nakon provedenog struč-

nog obrazovanja od najmanje 18
mjeseci imaju pravo pristupiti polaganju pravosudnog ispita, istaknuo
je, među ostalim, Ivo Grbić govoreći u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Stajalište Kluba zastupnika
HNS-a prenijela je Danica Hursa.
Predloženim zakonom preciznije se
regulira privremeno udaljenje javnog bilježnika iz službe po sili zakona, naznačila je, među ostalim.
U pojedinačnoj raspravi javila se
Ana Lovrin (HDZ) obrazložila je
svoj amandman na odredbe o vježbeničkoj praksi, (prihvaćen je u izmijenjenom obliku: „vježbenička
praksa javnobilježničkog vježbenika
može trajati dvije godine radi stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog
ispita”).
Hrvatski je sabor 19. lipnja
2009. godine prihvatio hitnim postupkom Zakon o izmjeni i dopuni
Zakona o javnom bilježništvu zajedno s prihvaćenim amandmanima (100 „za”, 1 „suzdržan”).
Đ.K.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O
KAZETNOM STRELJIVU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Predloženim zakonom potvrđuje se Konvencija kojoj je cilj zabrana uporabe, proizvodnje, skladištenja i prijenosa kazetnog streljiva.
Hrvatski sabor o tome je raspravljao 3. lipnja 2009. godine.
U Ocjeni stanja uz Prijedlog stoji
da Republika Hrvatska ne odobrava
uporabu kazetnog streljiva. Više je
puta upozoravala na posljedice koje
kazetno streljivo ostavlja na civilnom stanovništvu. Stranka je Konvencije, potpisala ju je 2008. godine.
Potonja je pravni okvir koji omogućava Republici Hrvatskoj reguliranje
područja koje se tiče zabrane, uporabe, proizvodnje, skladištenja ili prijenosa kazetnog streljiva. Za obveze
koje prema procjeni Ministarstva

obrane proizlaze iz primjene Konvencije u državnom proračunu Republike Hrvatske osigurano je 2,5
milijuna kuna.
Odbor za zakonodavstvo nije
imao primjedbi na predloženi zakon.
Odbor za obranu predložio je njegovo donošenje.
Na sjednici Hrvatskoga sabora
predloženi zakon obrazložio je u
ime predlagatelja dr. sc. Davor Božinović, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih
integracija. Predstavnici Republike
Hrvatske aktivno su sudjelovali u
izradi Konvencije i pripremnim sastancima. Zahvaljujući njima u konačni tekst Konvencije uvršten je i
dio o potrebi osiguranja pomoći žrtvama kazetnog streljiva, vrlo razaBROJ
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rajućeg oružja. Konvencija obvezuje
države stranke potpisnice da osiguraju čišćenje i uništenje ostataka kazetnog streljiva u roku od 10 godina,
uz mogući produžetak od 5 godina.
Potpisalo ju je 96 država, ratificiralo
sedam, a njena provedba je u djelokrugu Ministarstva vanjskih poslova
i europskih integracija te Ministarstva obrane rekao je, među ostalim,
državni tajnik.
Klub zastupnika HDZ-a daje
punu potporu potvrđivanju Konvencije ali izvijestio je dr.sc. Krešimir
Ćosić. Podsjetio je da je to streljivo
upotrjebljeno protiv Republike Hrvatske u Domovinskom ratu i da je
bilo civilnim žrtava.
Danas se nikoga u svijetu ne kažnjava zbog uporabe kazetnog stre-
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ljiva, primijetio je dr.sc. Miljenko
Dorić javljajući se u ime Kluba zastupnika HNS-a. Samo 7 država
ratificiralo je Konvenciju, ali SAD,
Rusija i Kina nisu je potpisale. Konvenciju nije potpisala ni jedna nama
susjedna država, vrlo važna za mir

na prostoru jugoistočne Europe, rekao je. Klub zastupnika HNS-a apsolutno podržava Prijedlog, ali i
upozorava da bez implementacije u
praksi neće biti pomaka.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali
su: Nevenka Marinović (HDZ), Be-

rislav Rončević (HDZ), Josip Đakić
(HDZ) i Mato Bilonjić (HDZ).
Hrvatski je sabor 5. lipnja 2009.
godine donio Zakon o potvrđivanju Konvencije o kazetnom streljivu (99 „za”, 3 „suzdržana”).
Đ.K.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM
SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Snažniji poticaj za službu u Oružanim
snagama
Rasprava o Prijedlogu zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o
službi u Oružanim snagama RH
vođena je na 11. sjednici Hrvatskoga sabora, 3. lipnja 2009. Predlaže se mijenjanje uvjeta za prijam
na dočasničku dužnost, na način
da se briše dobna granica, a osobama u sustavu Oružanih snaga
koje su starije od 30 godina omogućio bi se prijam na časničku
dužnost, ukoliko ispunjavaju ostale uvjete propisane Zakonom.

O PRIJEDLOGU
U prikazu Prijedloga poslužili smo
se uvodnim izlaganjem predstavnika
predlagatelja, državnog tajnika u
Ministarstvu obrane Željka Goršića. Izjednačuju se uvjeti za prijam u
djelatnu vojnu službu za kandidate i
kandidatkinje, a isključuje se prijam
osoba koje su vojnu obvezu regulirale civilnom službom ili odsluženjem vojnog roka izvan Hrvatske.
Vojnicima, kao kategoriji djelatnih
vojnih osoba primljenih u službu po
ugovoru, omogućilo bi se profiliranje u dočasnike sve do isteka drugog
ugovora o službi. Time bi se povećala njihova motiviranost i pozitivna
konkurencija.

Također, omogućio bi se prijam na
časničku dužnost osoba starijih od
30 godina koje su u sustavu Oružanih snaga kao što su dočasnici, vojnici i državni službenici, a koje ispunjavaju ostale uvjete za prijam. Naime, te osobe već dobro poznaju vojni
sustav i vojnički su izgrađene pa nije
potrebno u jednakoj mjeri ulagati u
njihovu dodatnu edukaciju i osposobljavanje kao kod ostalih kandidata
koji u vojnu službu ulaze prvi put
(kadeti, stipendisti). Time bi se postojeće osoblje stimuliralo za daljnje
školovanje i usavršavanje, poboljšala bi se ukupna kvalifikacijska
struktura te poštivale odredbe koje
propisuju standarde profesionalnog
razvoja, naglasio je državni tajnik.
Predložene izmjene odnose se i na
područje stegovne odgovornosti. Povećava se broj stegovnih prijestupa, a
neki postojeći predlažu se izmijeniti.
Također, predlaže se izjednačavanje u
pravima djelatnih vojnih osoba koje
se školuju u Republici Hrvatskoj, s
onima koje se upućuje u inozemstvo.

PRETHODNO MIŠLJENJE
PREDSJEDNIKA RH
Prethodno pozitivno mišljenje u
vezi s utvrđivanjem Prijedloga zakona
BROJ
509

IHS

7. IX. 2009.

i njegovim upućivanjem u saborsku
proceduru, dao je predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik
Oružanih snaga Stjepan Mesić.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje Zakona, a na tekst
Prijedloga nema primjedaba. Odbor
za obranu raspravio je Prijedlog
kao matično radno tijelo te je jednoglasno odlučio predložiti Saboru
njegovo prihvaćanje uz nekoliko
primjedbi i sugestija za poboljšana
rješenja do drugog čitanja (kriteriji
za prijem na dočasničku dužnost;
ustrojavanje vojnih škola; povratak
djelatne vojne osobe s dužnosti u tijelima državne vlasti).

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi državnog tajnika Željka Goršića uslijedila je
rasprava po klubovima zastupnika.
Stavove Kluba zastupnika HDZ-a
koji će podržati Prijedlog predstavio
je Berislav Rončević. Klub smatra da
će predloženi zakon pridonijeti daljnjoj profesionalizaciji i jačanju hrvatskih Oružanih snaga. „Proces reformi
u području obrane podrazumijeva ra-
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zvoj suvremenih, djelotvornih, dobro
obučenih, opremljenih i pokretnih
snaga”, izjavio je Rončević. Tako
ustrojene snage bit će sposobne za
angažman u okviru različitih misija i
zadaća u zemlji i inozemstvu, dodao
je. Naglasio je da je čin ulaska Hrvatske u NATO međunarodna afirmacija
i potvrda da su hrvatske Oružane snage dostigle najviše standarde.

O kvaliteti vojnostegovnih
sudova
Miljenko Dorić govorio je u ime
Kluba zastupnika HNS-a. Osvrnuo
se na problem slabije popune Oružanih snaga dočasnicima i časnicima
primijetivši da predlagatelj nije iznio
što je konkretno poduzeto da se taj
problem trajno i kvalitetno riješi.
Smatra da rješavanje tog pitanja na
način „otvaranja vrata povećanju
starosne dobi dočasnika i časnika
nije dobro za Oružane snage”.
Također, Klub ne smatra dobrim
rješenjem snižavanje kriterija za imenovanje sudaca vojnostegovnih sudova, jer će to proizvesti pad kvalitete
njihova rada. Rezimirajući stavove
Kluba, zastupnik je kazao da te probleme treba rješavati sustavnom kadrovskom i obrazovnom politikom, a ne
snižavanjem kriterija i „vatrogasnim
mjerama”. Do drugog čitanja očekuju
znatno poboljšanje teksta Prijedloga.

I Ante Kotromanović, govoreći u
ime Kluba zastupnika SDP-a, osvrnuo se na problem popune časničkog
kadra, rekavši da Hrvatska ima vrlo
iskusne dočasnike koji su prošli Domovinski rat i koji su u međuvremenu
završili škole, pa bi im trebalo omogućiti da postanu časnici „s obzirom na
njihovo višegodišnje ratno iskustvo”.
Upozorio je da su predložene izmjene već pete po redu i iako će ih
Klub poduprijeti, treba razmisliti o
izradi novog zakona. Uputio je apel
Ministarstvu obrane da razmisli o angažmanu umirovljenih časnika na razne dužnosti, što je praksa mnogih
zemalja svijeta i članica NATO-a.
„Sada imamo pustoš u kadrovima, a
imamo vrhunske časnike, borce i profesionalce koje možemo angažirati”.

Pogoršat će se dobna struktura
Stanko Grčić prezentirao je mišljenje Kluba zastupnika HSS-a koji će
podržati Vladin prijedlog, ali smatraju
da neka rješenja treba doraditi. Grčić
se osvrnuo na predložena rješenja kojima se proširuje krug osoba koje
mogu biti primljene u djelatnu vojnu
službu na dužnost djelatnog časnika i
dočasnika i to pomicanjem dobne
granice. Postavlja pitanje postoji li
opasnost da će preširokom primjenom
tih odredbi doći do pogoršanja dobne
strukture koja nije povoljna. „Možda

bi bilo bolje kada bi se u zakonu izričito navelo koja je to krajnja dobna
granica za prijam osobe u djelatnu
vojnu službu na dužnost djelatnog
časnika, odnosno dočasnika”.
Komentirao je predloženu odredbu
temeljem koje predsjednici i suci vojnostegovnih sudova ne moraju imati
položen pravosudni ispit, već je dovoljno da te osobe imaju položen državni stručni ispit. Klub smatra da ta
izmjena može dovesti do pada stručne
razine u vođenju stegovnih postupaka.
Zastupnik se osvrnuo i na stegovne
mjere, a upitnom drži onu vojničkog
pritvora te pita nije li takva odredba u
suprotnosti s Ustavom koji propisuje
da se nikome ne može oduzeti ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud.
U pojedinačnoj raspravi govorio
je samo Mato Bilonjić (HDZ).
Državni tajnik Goršić u završnom
obraćanju napomenuo je da nije potrebno strahovati da će se predloženim izmjenama poremetiti dobna ili
obrazovna struktura. Izmjene su rađene s ciljem poboljšanja stanja pa
ne treba dvojiti da će se narušiti već
postignuti standardi.
Zastupnici su 5. lipnja 2009, jednoglasno, sa 98 glasova „za”, prihvatili
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim
snagama Republike Hrvatske.
S.Š.

POSLOVNO IZVJEŠĆE O RADU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA
I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2008. GODINU
Podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Neto imovina Fonda iznosila je
31. prosinca 2008. godine 2,4 milijarde kuna. Tijekom 2008. godine
Fond je od 5,83 milijuna udjela prodao njih 1,62 milijuna. Za to je članovima Fonda, hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji,
isplaćeno više od milijardu kuna.
To proizlazi iz Izvješća o kojem
je Hrvatski sabor raspravljao 21.
svibnja 2009.

O IZVJEŠĆU
Fond je osnovan 2005. godine, a
njime upravlja Društvo Erste invest
d.o.o. U 2008. godini poslovanje
Fonda obilježio je početak isplate
udjela, isplate dividende za prošle
godine te prodaje dionica INA-e
Fond je primio dividende HT-a u
iznosu od 169.443.743,32 i INA-e u
iznosu od 10,500.000,00 kuna. KaBROJ
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matom ostvarenom na plasmane i
obrnute repo poslove kod najvećih
hrvatskih banaka Društvo je uvećalo
vrijednost Fonda za 30,2 milijuna
kuna.

MIŠLJENJE VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE
Vlada Republike Hrvatske nije
imala primjedbi na Izvješće.
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RADNA TIJELA
Odbor za ratne veterane predložio
je Hrvatskom saboru prihvaćanje Izvješće. Članovi Odbora poslovanje Fonda
ocijenili su pozitivnim te izrazili zadovoljstvo što nije ispunjena zakonska
odredba o obveznoj likvidaciji Fonda.

RASPRAVA
Vrijedan Fond
Na sjednici Hrvatskoga sabora Izvješće je predstavila potpredsjednica Vlade
Republike Hrvatske i predsjednica
Upravnog odbora Fonda Jadranka
Kosor. Fond posluje kao dobar gospodar. Radi zaštite udjela i njihove vrijednosti izmjenama Zakona o Fondu i Statuta Fonda onemogućeno je da imovina
Fonda bude predmet zaloga, ovrha i
predmet stečajne mase. Jedna od najvažnijih zakonskih izmjena je da se
isplata udjela može izvršiti samo na račun člana Fonda, hrvatskoga branitelja
ili člana njegove obitelji, ili članova njihovih obitelji nakon smrti hrvatskog
branitelja, podsjetila je. Na taj smo način
izbjegli tzv. torbarenje, zloporabu imovine hrvatskih branitelja u korist drugih
koji najčešće nisu ni vidjeli obrane Hrvatske niti su u njoj sudjelovali, rekla je.
Prošle godine počeo je iskup udjela. Nije bilo stampeda, urušavanja
Fonda, što su neki predviđali. Hrvatski branitelji su shvatili vrijednosti
Fonda, prije svega što Fond kroz
isplatu dividende omogućuje stipendije djeci hrvatskih branitelja. Odobreno 10 255 stipendija vrijednih 62
milijuna kuna). I Zaklada hrvatskih
branitelja pomaže najugroženijima.
Također, 2008. godine odlučili smo se
za prodaju 700 000 dionica INA-e, za
koje je Fond dobio 1,96 milijardi kuna. I
oko te odluke bilo je različitih spekulacija
i pokušaja katastrofalnih dezinformacija
javnosti. Međutim, i to su prepoznali hrvatski branitelji i nisu nasjeli, naglasila je
potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor.
– Da se nismo odlučili na prodaju,
s obzirom na to da je vrijednost dio-

nica padala, vjerojatno bismo smanjili vrijednost udjela najmanje
dvostruko, istaknula je. Dodala je da
je vrijednost imovine Fonda na dan
(21. svibnja) 2,3 milijarde kuna, a
vrijednost udjela 631 kunu.
Kroz stipendije ulažemo u znanje
djece hrvatskih branitelja i budućnost, navela je, među ostalim. Naglasila je nitko u Upravnom odboru
Fonda nikad za taj posao nije dobio
ni lipe i da se sve radi volonterski. A
većinu u Upravnom odboru čine
branitelji odnosno predstavnici njihovih obitelji i može se s pravom
reći da oni upravljaju Fondom.
Klub zastupnika HDZ-a prihvaća Izvješće i ocjenjuje ga izuzetno
pozitivnim, izvijestio je Josip Đakić. Klub sa zadovoljstvom može
konstatirati da je Fond najbolja varijanta koja se mogla dogoditi hrvatskim braniteljima, da stabilno funkcionira i posluje.

Stručnost i kontrola djeluju
Ako se izuzmu dvojbe oko prodaja
dionica INA-e Izvješće je primjer kako
stvari koje se zasnivaju na stručnosti
uz kontrolni mehanizam mogu djelovati, rekao je Ivica Pančić javljajući se
u ime Kluba zastupnika SDP-a. Podsjetio je na neprihvaćene prijedloge
SDP-a, pa tako i onaj da treba izraditi
kriterije za podjelu dionica odnosno
udjela. Brojku od 500 000 branitelja
smatramo nerealnom. Trebalo bi isključivo honorirati branitelje koji su s
puškom u ruci sudjelovali u obrani zemlje, rekao je, među ostalim. Klub zastupnika SDP-a prihvaća Izvješće.
Potpredsjednica Vlade Jadranka
Kosor reagirala je na primjedbu o broju branitelja te rekla da je bilo nedopustivo da do 2005. godine nije napravljen registar hrvatskih branitelja. U
vrijeme kad je gospodin Pančić bio
ministar pokušali su raditi registar pa
kad su vidjeli da su došli do brojke
koja im se nije sviđala, onda su taj registar i cijeli posao zaključali u ladicu.
Ako znate za nekog branitelja koji je
dobio status na nečastan način prijavite
BROJ
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to nadležnim institucijama. – Ne dopuštam da se bilo kada i bilo gdje više
govori o lažnim braniteljima ili o lažnim invalidima, rekla je zastupniku.
U ime Kluba zastupnika IDS-a
govorio je Damir Kajin. Moramo
priznati da je to jedan od rijetkih fondova, ako ne i jedini, koji je poslovao
korektno za razliku od Hrvatskoga
fonda za privatizaciju, rekao je. S obzirom na to da Fond ima udjele HT-a
osvrnuo se na u medijima objavljenu
aferu špijunaže Deutsche telekoma
djelatnika HT-a. Oni nas tretiraju kao
banana državu, a HT je još uvijek hrvatska tvrtka. Prodali smo im kompaniju od vitalnog nacionalnog interesa
koja ima nadzor nad elektronskom
poštom, telefonima i poslovanju svake tvrtke i postavlja se pitanje prisluškuju li i državni vrh. Moramo voditi
računa kome prodajemo naše tvrtke,
upozorio je. Predložio je da se za spomenuti slučaj formira istražno povjerenstvo Hrvatskoga sabora.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Gordan Maras (SDP),
Mato Bilonjić (HDZ), Davor Bernardić (SDP), Ivica Pančić (SDP) i
mr.sc. Ivan Bagarić (HDZ).
U završnom osvrtu Jadranka Kosor
pozvala je hrvatske branitelje da se,
unatoč katkad teško prihvatljivoj raspravi, koncentriraju na ono što je ključno i bitno. To je da Fond dobro posluje i
da učine sve da opstane. U sljedećim
razdobljima Vlada Republike Hrvatske
će prema Zakonu o privatizaciji unositi
u Fond i drugu vrijednu imovinu.
Odgovorila je i na neka pitanja iz
rasprave pa tako i ono o opstanku
Fonda kad Republika Hrvatska postane članica Europske unije. Tu nema straha jer je Zakon usklađen s
pravnom stečevinom Europske unije
a tako će biti i sa Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, naglasila je podsjetivši da
su oni najzaslužniji za slobodnu,
neovisnu, demokratsku Hrvatsku.
Hrvatski je sabor 22. svibnja
2009. prihvatio Izvješće (85 „za” i
2 „suzdržana”).
Đ.K.
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IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ
DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA
DO 31. PROSINCA 2008.
Podnositelj: Vlada Republike Hrvatske

Braniteljska prava neupitna
Nakon kraće rasprave na 11.
sjednici 21. svibnja, Hrvatski sabor
je većinom zastupničkih glasova
prihvatio Izvješće (to je bila i sugestija matičnog Odbora za ratne veterane). Naime, na temelju predočenih podataka većina zastupnika
ocijenila je da su lani u potpunosti
ispunjene zakonske obveze prema
braniteljima i članovima njihovih
obitelji zakonito se poslovalo što,
kako je rečeno, potvrđuje i Izvješće
Državne revizije za 2008.
Za ostvarivanje braniteljskih prava
(mirovine, trajna novčana prava, stambeno zbrinjavanje i dr.) iz Proračuna je
izdvojeno više od 6 mlrd. kuna. Kako
je naglasila resorna ministrica, recesija
neće utjecati na realizaciju projekata
namijenjenih poboljšanju kvalitete
življenja hrvatskih branitelja.

O IZVJEŠĆU
S opsežnim Izvješćem zastupnike je
upoznala Jadranka Kosor, potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Prema njenim riječima lani je za
ostvarivanje prava branitelja i članova
njihovih obitelji iz Proračuna izdvojeno više od 6,2 mlrd. kuna. Glavnina
tih sredstava (4,7 mlrd. ili 76,6 posto)
utrošena je za financiranje prava iz
mirovinskog osiguranja. Za trajna
novčana prava usmjereno je 833,3 mln.
kuna ili 13,4 posto, za stambeno zbrinjavanje 234 mln. kuna ili 3,77 posto,
a za financiranje prava iz zdravstvenog osiguranja 193,5 mln. kuna ili
3,12 posto. Tijekom godine primljeno
je i 1775 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć, od čega je pozitivno riješeno 955. Među ostalim, sufinancirana

je nabava ortopedskih pomagala (191)
a kupljena su i 3 automobila za najteže
invalide. Dodjelom kredita ili stanova
stambeno je zbrinuto 905 branitelja. U
proteklih pet godina izdvojeno je više
od 1,5 mlrd. za rješavanje stambenih
pitanja 5176 hrvatskih ratnih vojnih
invalida i članova obitelji poginulih,
zatočenih i nestalih branitelja. Izgradnjom posebno prilagođenih kuća ili
stanova stambeno su zbrinuti svi stopostotni invalidi (492).
Jedan od najvažnijih projekata
Ministarstva je zapošljavanje hrvatskih branitelja (dosad ih je zaposleno
više od 10 000 te osnovano 337 zadruga). Za provođenje mjera za poticanje zapošljavanja ukupno je osigurano oko 40 mln. kuna (novac se
dodjeljuje isključivo putem natječaja). U potpunosti je završeno i prevođenje prava prema novom Zakonu, koji je stupio na snagu prošle
godine, a nastavljeno je i s realizacijom projekta osiguranja besplatnih
udžbenika za djecu hrvatskih branitelja (to pravo je ostvarilo 3310 korisnika, za što je izdvojeno više od
4,6 mln. kuna). Ministarstvo sufinancira i pripremne tečajeve za upis
te djece u srednje škole i na fakultete. Lani je nastavljeno i provođenje
programa medicinske rehabilitacije
hrvatskih ratnih vojnih invalida u 4
lječilišta (7 najtežih liječilo se u barokomori u Splitu). Pilot – programom sistematskih pregleda u 2008.
bilo je obuhvaćeno 3040 osoba.
Iz Izvješća je vidljivo da smo u
potpunosti realizirali sve zakonske
odredbe koje uređuju prava branitelja, što potvrđuje i izvješće Državne
revizije koja nije imala primjedbi na
poslovanje Ministarstva u 2008. –
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konstatirala je ministrica. Iako smo
zbog recesije bili prisiljeni rebalansirati proračun, ni jedan od važnih
projekata koji su vezani uz hrvatske
branitelje neće doći u pitanje – naglasila je. Isto tako nikada nećemo
posustati u potrazi za osobama koje
su na popisu u ratu zatočenih i nestalih. U tu svrhu iniciran je zajednički
sastanak s predstavnicima Srbije,
Bosne i Hercegovine i Crne Gore,
radi razmjene informacija, kako bi se
napokon razriješila sudbina tih ljudi.

RASPRAVA
Nakon uvodnih riječi ministrice
Jadranke Kosor otpočela je rasprava
po klubovima zastupnika.
Klub zastupnika HDZ-a podupire
predloženo Izvješće u svim segmentima jer je transparentno, tako da je jasno vidljivo koliko novaca je dobila
koja udruga i za koje projekte. To potvrđuje i nalaz Državne revizije koja
je pozitivno ocijenila rad Ministarstva
u prošloj godini, izjavio je Josip Đakić. Izrazio je zadovoljstvo činjenicom da i dalje vlada partnerski odnos
između Vlade RH, resornog Ministarstva i udruga proizašlih iz Domovinskog rata, tako da su svi programi i
projekti financijski pokriveni.
U ime svojih stranačkih kolega Đakić je pohvalio djelatnike Ministarstva,
napose one koji skrbe o hrvatskim
braniteljima, na čelu s potpredsjednicom Vlade i resornom ministricom.

Prava branitelja moraju biti
trajna
Ako se o ijednoj skupini građana u
Hrvatskoj vodi računa onda su to bra-
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nitelji iz Domovinskog rata, primijetio je Damir Kajin, u ime Kluba zastupnika IDS-a. Naime, za njih država godišnje izdvaja više od 5 posto
Proračuna, što je njena trajna obveza.
Braniteljska prava treba tretirati kao
stečena prava, a ne da se kod eventualne promjene vlasti reduciraju, kao
što se to desilo borcima NOR-a, podsjeća Kajin. „Moralna je obveza nas
zastupnika da izjednačimo prava te
dvije kategorije boraca, naglašava
Kajin (za to neće biti potrebna znatna
sredstva, budući da više nema puno
živućih boraca NOR-a). Činjenica da
je registar branitelja još uvijek obavijen velom tajne, svjedoči o tome da
nema političke volje da se napravi
malo reda u korištenju tih prava, kaže
Kajin. Primjerice, trebalo bi proanalizirati kako se koriste carinske povlastice kod uvoza strojeva i opreme, a
ne da neki tajkuni, uz korištenje braniteljskih povlastica, kupuju ferrarije.
Ideesovci će glasovati za ponuđeno Izvješće, jer je korektno, iako nisu uvjereni u to da će se u uvjetima
financijske krize moći zadržati sadašnja razina braniteljskih prava,
napominje zastupnik (MMF traži
preispitivanje socijalnih prava). Činjenica da prije lokalnih izbora nisu
predlagana nova, svjedoči o odgovornosti Vlade koja je svjesna trenutka u kojem se zemlja nalazi, zaključio je Kajin.
Boro Grubišić je najavio da će i
Klub zastupnika HDSSB-a poduprijeti Izvješće. Kako reče, vrijeđaju
ga stranačke podjele koje su došle
do izražaja u raspravi o Fondu hrvatskih branitelja, s obzirom na to
da u ratu nije bilo važno odakle je
koji branitelj i kojoj stranci pripada.
Da bi mladi naraštaji bolje razumjeli

kakav je bio Domovinski rat, tko je
bio agresor na Republiku Hrvatsku i
tko ju je obranio sugerirao je da se u
školskim udžbenicima posveti više
prostora toj problematici. Slaže se s
prethodnikom da stečena prava branitelja moraju biti trajna, ali smatra
da ih treba uskratiti pojedincima
„koji se nisu borili za domovinu,
nego za imovinu”. U tom bi slučaju
naknade pravim invalidima mogle
biti znatno veće, tvrdi zastupnik.
Potaknut Kajinovim prijedlogom
za izjednačavanje prava branitelja i
boraca NOR-a, spomenuo je da se
iz Proračuna godišnje izdvaja oko
280 mln. kuna za mirovine i ostala
prava 10 tisuća boraca NOB-a. Ta
se stavka stalno povećava, iako je
od Drugog svjetskog rata već proteklo više od 60 godina. Založio se,
među ostalim, i za objavu popisa
hrvatskih branitelja. Kako reče, ponosan je na to što je bio u Hrvatskoj
vojsci i dao doprinos Domovinskom
oslobodilačkom ratu i bilo bi mu
drago da njegova djeca i unuci danas sutra pročitaju njegovo ime na
tom popisu.

Koncept nije financijski održiv
Ivica Pančić je izvijestio da Klub
zastupnika SDP-a prima Izvješće na
znanje, budući da cjelokupni koncept
zbrinjavanja hrvatskih ratnih stradalnika po njihovu mišljenju nije u skladu s načelom financijske održivosti i
pravičnosti. Naime, esdepeovci zastupaju proaktivni koncept, što znači
da svim braniteljima kojima to dopuštaju zdravlje i godine treba omogućiti da se zaposle (u proteklom razdoblju potvrdilo se da od umirovljenja
mlađih osoba nitko nema koristi).

Gdje ćemo završiti nastavi li se rapidan porast broja umirovljenih branitelja (2003. – oko 20000, a lani
38000) – pita zastupnik. O tome bi –
kaže – Ministarstvo trebalo povesti
računa, kad je već napuštena ranija
zakonska odredba prema kojoj je zahtjev za braniteljsku mirovinu mogla
podnijeti samo osoba s utvrđenim
statusom hrvatskog ratnog vojnog
invalida. Umjesto da su ti poslovi
centralizirani u Ministarstvu, omogućeno je i liječničkim povjerenstvima
unutar sustava mirovinskog osiguranja da utvrđuju je li netko stradao u
ratu ili ne. Iako se ove godine primjećuje blago smanjenje novih zahtjeva
za priznavanje statusa HRVI i njihov
broj će za koju godinu narasti na pedesetak tisuća, pa se postavlja pitanje
odakle ćemo sve to platiti, upozorava
zastupnik. U svakom slučaju treba
pronaći način da se postojeća prava
zadrže, a da se istodobno ne ugrozi
normalno funkcioniranje države.
Spomenimo i njegov prigovor
da u Izvješću nisu specificirani
iznosi sredstava dodijeljenih pojedinim braniteljskim udrugama
te sugestiju da se formira posebna
Vladina institucija koja bi se bavila ekshumacijom i identifikacijom posmrtnih ostataka ratnih
stradalnika.
Uslijedila je pojedinačna rasprava
u kojoj su sudjelovali: Ingrid Antičević-Marinović (SDP), Boris
Kunst (HDZ), dr.sc. Krešimir Ćosić (HDZ) i Mato Bilonjić (HDZ).
U nastavku sjednice, 22. svibnja,
glasovalo se o ponuđenom Izvješću. Prihvaćeno je većinom zastupničkih glasova (66 „za” i 22
„suzdržana”).
M.Ko.

IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA VREMENSKO
RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2008. GODINE
Podnositelj: Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
O Izvješću, koje pravobraniteljica za osobe s invaliditetom podnosi

u skladu sa zakonskom obvezom,
Hrvatski je sabor raspravljao 4.
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lipnja 2009. Riječ je o opsežnom
materijalu koji se odnosi na rad in-
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stitucije pravobraniteljice za osobe
s invaliditetom u drugoj polovici
prošle godine. Osim opisa poslova
vezanih uz ustrojavanje i početak
rada Ureda pravobraniteljice za
osobe s invaliditetom, u Izvješću se
iscrpno prikazuje predstavljanje
ureda po županijama, napose njegovo sudjelovanje u medijima. Iscrpno se izvješćuje i o zahtjevima
građana Republike Hrvatske.

O IZVJEŠĆU
Obrazlažući uvodno Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, rekla je da je njezin
Ured započeo radom 1. srpnja 2008.
godine. Temeljni zadatak pravobraniteljice je da štiti, prati i promiče
prava i interese osoba s invaliditetom na temelju Ustava, međunarodnih ugovora i zakona. Prema statističkim podacima, u Hrvatskoj je
oko 500 tisuća osoba s invaliditetom
i svaka od njih bi neovisno o tome
gdje živi trebala imati jednake uvjete
za ostvarivanje svojih prava.
U izvještajnom razdoblju Ured je
zaprimio ukupno 256 podnesaka, od
kojih je kao predmete otvorio njih
185, a telefonski je zatraženo i odrađeno 434 savjeta iz različitih područja. Najveći broj predmeta odnosio se
na ostvarivanje prava iz područja socijalne skrbi i mirovinskog osiguranja. Osobe s invaliditetom nemaju
povjerenja u te sustave; i smatraju ih
birokratiziranim i neosjetljivim za
svoje potrebe. Nezadovoljstvo izražavaju i nedostatkom socijalne uključenosti u život zajednice, nedovoljnu
zdravstvenu zaštitu, a žale se i na sustav obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju zbog zastarjelih i neprilagođenih udžbenika i nastavnih programa. Kao problem nameće se i
osiguravanje prevoditelja znakovnog
jezika. Nadalje, osobe s invaliditetom
izražavaju nezadovoljstvo provedbom programa zapošljavanja, upozoravajući da zbog predrasuda poslodavaca nemaju priliku pokazati svoje
radne mogućnosti. Istaknula je i spo-

ru prilagodbu postojećih poslovnih
prostora, obrazovnih ustanova i kulturnih institucija potrebama osobama
s invaliditetom (arhitektonske zapreke). U zdravstvenoj zaštititi postoje
predrasude prema osobama s invaliditetom i nije osigurana informiranost
roditelja ili odrasle osobe o invaliditetu. Žene s invaliditetom žale se i da
ih psihički zlostavljaju i omalovažavaju članovi obitelji i zajednice.
Kod osoba s invaliditetom nije
presudno samo ostvarivanje prava
nego i ravnopravno sudjelovanje u
svim područjima života zajednice,
rekla je Slonjšak.

MIŠLJENJE VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE
U vezi s Izvješćem, Vlada Republike Hrvatske ističe da je zadužila
nadležna tijela državne uprave da, u
okviru svog djelokruga, poduzmu
odgovarajuće mjere radi otklanjanja
nepravilnosti navedenih u Izvješću i
da u neposrednom kontaktu s pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom dodatno razmotre pojedine primjedbe radi njihovog što bržeg otklanjanja.

RADNA TIJELA
Odbor za rad i socijalno partnerstvo, Odbor za ravnopravnost spolova te Odbor za Ustav, Poslovnik i
politički sustav predlažu Hrvatskom
saboru da prihvati Izvješće. Potonji je
Odbor još sugerirao Saboru da zaduži
nadležna tijela državne uprave da, u
okviru svog djelokruga, poduzmu
odgovarajuće mjere radi otklanjanja
nepravilnosti navedenih u Izvješću.

RASPRAVA
Stereotipi
„Eppur si muove – ipak se kreće”,
rekla je to u ime Kluba zastupnika
SDP-a Vesna Škulić, istaknuvši da
se stvari glede položaja osoba s inBROJ
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validitetom u Hrvatskoj, kreću prema naprijed. Ipak, osobe s invaliditetom su prikrivena i izolirana manjina suočena s raznim ograničenjima, neravnopravnim sudjelovanjem
u društvu i stavljena u položaj političke bespomoćnosti. Još uvijek se
tretiraju na stereotipnim pretpostavkama koje nisu odraz njihovih individualnih sposobnosti. Često ih se
proziva da su kreatori socijalnog
klijentalizma jer žive od socijalnih
davanja, ali od čega drugog živjeti,
pita Škulić, kada se sustav obrazovanja još uvijek ne prilagođava pojedincu, odnosno mogućnostima
osoba s invaliditetom, i kada ih se
diskriminira na tržištu rada. Nezadovoljstvo je izrazila time što su rebalansom proračuna smanjena izdvajanja za rad udruga, odnosno programe
vezane uz invalide. Pozvala je da se
preispita rad Fonda za profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje invalida gdje su, kako je rekla, uočene
mnoge nepravilnosti u radu, posebno u financijama. Upozorila je na
nepoštivanje zadanih rokova za donošenje nekih mjera iz Nacionalne
strategije o izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom od
2007–2015. godine. U ime Kluba
podržala je Izvješće.
Klub zastupnika HDZ-a podržat
će Izvješće, rekla je Ljubica Lukačić. Pohvalila je rad pravobraniteljice, jer je njen „ured radio upravo
ono za što je i osnovan, a to je da
štiti, prati i promiče prava osoba s
invaliditetom. S obzirom na broj
osoba s invaliditetom u Hrvatskoj,
konstatiran broj pritužbi Uredu nije
velik što je, kaže, veseli. Učinjen je
velik napredak u izjednačavanju
mogućnosti za osobe s invaliditetom, koje su pokazale da svojim
zalaganjem mogu obavljati najodgovornije dužnosti i tako, „rušiti
najteže stereotipe u glavama ljudi”.

Donositi provedive odluke
Iz Izvješća je vidljivo da se Ured
nije bavio sam sobom, nego odno-
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sima s javnošću, što je iznimno
važno, ustvrdio je Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika HNS-a. Razlog – informacija o ulozi, zadaćama, ciljevima i
zakonskim ovlaštenjima pravobraniteljice za osobe s invaliditetom
mora doći do što je moguće većeg
broja osoba, a prije svega, onih s
invaliditetom. Naglasio je važnost
približavanja problematike osoba s
invaliditetom za to nadležnim tijelima te društvu uopće i pozvao
Vladu Republike Hrvatske da, kada
priprema zakone i druge propise,
izravno surađuju s Uredom. Klub
će podržati Izvješće.

U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: dr. sc. Romana Jerković
(SDP), Mirjana Ferić-Vac (SDP) i
Brankica Crljenko (SDP).
Završno, u petominutnoj raspravi,
u ime Kluba zastupnika SDP-a
govorila je Vesna Škulić. Ustvrdila
je kako za nju nije zanemariva brojka od određenih 434 građana koji su
se u tako kratkom roku obratili Uredu za savjet te upozorila na neke
primjere diskriminacije osoba s invaliditetom.
U završnom osvrtu Anka Slonjšak je izrazila želju da pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom svi
prepoznaju kao instituciju koja oso-

bama s invaliditetom želi i može
pomoći sudjelovanjem u donošenju
najboljih i provedivih odluka koje ih
se izravno tiču.
Zastupnici su 5. lipnja 2009. jednoglasno (sa 104 „za”) prihvatili Izvješće o radu pravobraniteljice za
osobe s invaliditetom za razdoblje
od 1. srpnja do 31. prosinca 2008.
godine. Na prijedlog Odbora za
Ustav, Poslovnik i politički sustav
zadužili su nadležna tijela državne
uprave da, u okviru svog djelokruga, poduzmu odgovarajuće mjere
radi otklanjanja nepravilnosti navedenih u Izvješću (sa 103 glasa „za”).
J.Š.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE NARODNE BANKE ZA 2008. GODINU
Podnositelj: Hrvatska narodna banka
Na 11. sjednici Hrvatskoga sabora,
19. lipnja, pred zastupnicima se našlo
i Izvješće Hrvatske narodne banke
koja je po zakonu dužna dva puta
godišnje izvijestiti Parlament o financijskom stanju, stupnju ostvarenja
stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike. Zastupnici su ocijenili da
je Centralna banka svojim djelovanjem u prošloj godini pridonijela tome da gospodarski sustav što bezbolnije prebrodi teškoće uzrokovane financijskom krizom, te uspjela očuvati stabilnost tečaja kune i cijena.
Izvješće je prihvaćeno gotovo jednoglasno, a sudionici u raspravi upozorili su na potrebu usklađenog djelovanja fiskalne i monetarne politike.

O IZVJEŠĆU
Obrazlažući Izvješće Boris Vujčić,
zamjenik guvernera HNS-a, rekao je
da će 2008. ostati zabilježena kao
godina velike financijske krize, najveće od vremena velike depresije.
Osim visoke inflacije (u prosjeku 6,1
posto) karakterizira je i najniža stopa
gospodarskog rasta nakon 1999., tako
da se bruto društveni proizvod realno
povećao za samo 2,4 posto. Tome je

najviše pridonijelo usporavanje rasta
osobne potrošnje, dok je ubrzana investicijska aktivnost djelomično
ublažila negativna kretanja. Razmjerno pozitivna kretanja zabilježena su
na tržištu rada (stopa nezaposlenosti
smanjila se na 13,2 posto) a rast plasmana banaka bio je umjeren, niži od
propisanog 12-postotnog ograničenja
središnje Banke. To potvrđuje da
mjere HNB-a nisu bile prepreka kreditiranju domaćeg privatnog sektora.
Prilagodbom mjera monetarne
politike Centralna banka pomogla je
nastojanju države da sredstva za pokrivanje proračunskog manjka osigura na domaćem tržištu. Tijekom
godine vanjski dug Republike Hrvatske povećao se za 5,9 mlrd. eura,
tako da je krajem prosinca dosegao
iznos od 39,1 mlrd. eura ili 82,6 posto BDP-a. U uvjetima visoke vanjske zaduženosti jedan od glavnih rizika je naglo pogoršanje mogućnosti
refinanciranja duga, napominje Vujčić. Zahvaljujući kontracikličkoj
monetarnoj politici vođenoj zadnjih
godina HNB je pridonijela tome da
gospodarski sustav uspije prebroditi
situaciju zaustavljanja priljeva kapitala s međunarodnog tržišta. PrimjeBROJ
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nom čitavog niza mjera Banka je
pridonijela i zaustavljanju povlačenja depozita iz domaćih banaka te
očuvala stabilnost tečaja, a time i financijsku stabilnost.
Činjenica da je hrvatski bankovni
sustav u zadnjem kvartalu 2008. zabilježio najveći priljev kredita iz
inozemstva među svim zemljama
središnje i istočne Europe (podatak
Međunarodne banke za poravnanje)
najbolje svjedoči o tome da je njegova kredibilnost zadržana i u vrijeme
vrhunca krize na međunarodnom financijskom tržištu. Međutim, monetarna politika neće i ne može stvarati
likvidnost koja bi na bilo koji način
mogla kompromitirati temeljni cilj
tečajne, cjenovne i financijske stabilnosti. Zbog toga mjerama fiskalne i
strukturne politike treba kreirati dodatne uvjete, kako za održavanje
makroekonomske stabilnosti, tako i
za povećanje potencijalne stope rasta
BDP-a, zaključio je Vujčić.

RADNA TIJELA
Prije rasprave na plenarnoj sjednici
Izvješće Centralne banke razmotrila
su nadležna saborska radna tijela.
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Članovi matičnog Odbora za financije i državni proračun istaknuli su
da predloženi dokument pruža cjelovit i potpun uvid u sva područja koja
su u ingerenciji Hrvatske narodne
banke. U raspravi na sjednici toga
radnog tijela iznijeto je i mišljenje da
je Godišnje izvješće za 2007. bilo
kvalitetnije izrađeno, posebice uvodni sažetak te dio koji se odnosi na
obavljanje izravnog nadzora poslovanja banaka te Zaključak, koji je u
Izvješću za 2008. izostavljen.
Odbor za razvoj i obnovu podupro
je Izvješće HNB-a bez rasprave. Isto
je učinila i Vlada Republike Hrvatske, koja se založila i za određene izmjene u tekstu tog dokumenta, uglavnom tehničke prirode (predstavnik
HNB-a je na sjednici matičnog Odbora obećao da će ih autori uvažiti).

RASPRAVA
Nužno usklađeno djelovanje
fiskalne i monetarne politike
Iz Izvješća je vidljivo da je protekla
godina po mnogočemu bila neuobičajena, primijetio je dr.sc. Goran
Marić, glasnogovornik Kluba zastupnika HDZ-a. Ponajprije stoga
što je u prvom polugodištu zabilježen
snažan rast opće razine cijena, dok su
se u drugom počeli osjećati negativni
učinci prelijevanja svjetske financijske krize u realnu sferu gospodarstva.
Budući da je realni sektor neodvojiv
dio ekonomskog sustava i povezan s
bankarskim sustavom dugoročno je
neodrživ odnos stabilnosti jednoga a
potpune ugroženosti drugog sektora.
Naime, dok mnogi poslovni subjekti
i stanovništvo Republike Hrvatske
grcaju u problemima najveće banke u
Hrvatskoj povećale su dobit.
U nastavku je upozorio na neke pojave u bankarskom sektoru koje nisu

gospodarski poticajne nego destimulirajuće (npr. porast pasivnih i efektivnih kamatnih stopa, raznolikost i
brojnost različitih vrsta bankarskih
naknada i sl.) Kako reče, zabrinjava
ga i stimuliranje minusa na tekućim
računima građana te nelikvidnost, kao
jedan od najvećih problema u hrvatskoj gospodarskoj aktivnosti. Nesporno je, također, da je mnogo novca završilo na tržištu kapitala i u špekulativne tvrtke. Neki investicijski fondovi
su strahovito narasli i to u uvjetima
kada drugi gospodarski subjekti nisu
mogli dobiti kredite za novu investiciju ili novu proizvodnju. Osnovni
ciljevi ekonomske politike su povećanje proizvodnje, zaposlenosti i održavanje stabilnosti razine cijena, podsjeća Marić. To se može postići samo
aktivnom ekonomskom politikom i
harmoničnim djelovanjem fiskalne i
monetarne politike, zaključio je.
Zbog čega je Izvješće HNB-a,
inače vrlo kvalitetan dokument, uvršteno na dnevni red već u „zeitnotu”
– negodovao je Zlatko Koračević,
u ime Kluba zastupnika HNS-a.
Čestitao je čelnim ljudima Banke na
odrađenom poslu, prije svega na
dobroj zaštiti od posljedica financijske krize u svijetu, koja je u Hrvatskoj multiplicirana i strukturnim i
gospodarskim problemima. Kakva
je proteklih godina bila suradnja
monetarne i fiskalne vlasti takve su
danas mogućnosti za gospodarski
rast, ustvrdio je. Moraliziranjem nad
zaradom naših poslovnih banaka
nećemo ništa konkretno napraviti za
građane, napominje dalje. Ključno
je pitanje može li HNB, u suradnji s
Vladom i Saborom, stvoriti sustav
koji će kontrolirati situaciju na kreditnom tržištu. U prvom redu treba
se jasnim pravilima odrediti prema
politici kamatnih stopa poslovnih
banaka i preuzeti dio odgovornosti
za njihovu promjenu.
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Nemamo razloga za optimizam
Izvješće Centralne banke, koje je
ove godine stiglo pred zastupnike puno brže nego prijašnjih godina, svjedoči o lošoj gospodarskoj situaciji,
koja se i dalje pogoršava, primijetio je
Davor Bernardić, u ime Kluba zastupnika SDP-a. Nemamo razloga za
optimizam jer gospodarski rast nije
bio manji od 1999., a pad industrijske
proizvodnje nikad veći. Nelikvidnost
u gospodarstvu premašuje 16 milijardi, ali naš zakonski prijedlog koji bi
pridonio rješavanju tog problema vladajući ne prihvaćaju. U zadnjih pola
godine ostalo je bez posla toliko ljudi
koliko Dubrovnik ima žitelja. Zbog
povećanja kreditnog rizika porasle su
i kamatne stope, a bilanca vanjskog
zaduživanja je 39 mlrd. eura. U drugoj polovini godine uslijedio je i realni pad plaća a javna potrošnja je među
najvećima u Europi (49 posto bruto
domaćeg proizvoda). Svjetska banka
upozorava na to da visoki javni rashodi negativno utječu na raspodjelu resursa i na gospodarski rast, te da nedovoljne strukturalne reforme slabe
napore fiskalne konsolidacije.
Za razliku od Kluba zastupnika
SDP-a, koji je poslao u proceduru
25 antirecesijskih prijedloga, Vlada
je dosad predložila samo par kreativnih zakona, navodi Bernardić. S
obzirom na rezultate koje su polučili
možda je bolje da ne radite ništa i ne
šaljete antirecesijske prijedloge, poručio je vladajućima.
Uslijedila je pojedinačna rasprava u
kojoj su sudjelovali: Gordan Maras
(SDP), Dragica Zgrebec (SDP), Josip
Leko (SDP) i Nadica Jelaš (SDP).
U nastavku sjednice, 19. lipnja,
glasovalo se o ponuđenom Izvješću.
Sukladno Mišljenju Vlade RH i radnih tijela prihvaćeno je gotovo jednoglasno (95 glasova „za” i 1 „protiv”).
M.Ko.
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Protokolarne aktivnosti
Predsjednika Hrvatskoga sabora
Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio kineskog predsjednika Hua Jintaoa

Hrvatskoj, od kojeg obje strane očekuju da će pridonijeti
produbljenju bilateralnih odnosa i jačanju suradnje, prije
svega na području gospodarstva. Pohvalio je napredak
koji je Kina postigla u zadnjih 60 godina od utemeljenja
Narodne Republike Kine, koji je zadivio svijet svojom
dinamikom i postignućima. Govoreći o mogućnostima
suradnje u području gospodarstva, posebno je istaknuo
područje gospodarstva i turizma, te je podržao stav kineskog predsjednika da je za prevladavanje sadašnje globalne ekonomske i financijske krize potreban zajednički
angažman svih država svijeta.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio predsjednika Turkmenistana
Gurbangulyja Berdimuhamedova
Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić i kineski predsjednik
Hu Jintao

(Zagreb, 20. lipnja 2009.) Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić primio je predsjednika Narodne Republike Kine Hua Jintaoa, koji u Hrvatskoj boravi u prvom
službenom posjetu od proglašenja neovisnosti Hrvatske.
Dvojica su dužnosnika razgovarali o ukupnim bilateralnim odnosima koji su tradicionalno dobri i prijateljski, te
o proširenju suradnje, u prvom redu parlamentarne i gospodarske, za čime su obje strane izrazile snažan interes.
Kineski predsjednik Hu Jintao istaknuo je kako je predsjednik Sabora Luka Bebić od početka svog mandata
prošle godine aktivno poticao intenziviranje kinesko-hrvatskog prijateljstva i unaprjeđenje suradnje između Hrvatske i Kine. Izrazio je podršku hrvatskom putu prema
Europskoj uniji i rekao kako Kina pridaje veliki značaj
odnosima s Hrvatskom. „Zakonodavna su tijela imala aktivnu ulogu u unapređenju bilateralnih odnosa”, kazao je
kineski predsjednik izrazivši nadu da će se suradnja Svekineskog narodnog kongresa i Hrvatskog sabora nastaviti i u
okviru Interparlamentarne unije. Također je prenio pozdrave predsjednika Wua Banggua predsjedniku Sabora i rekao
kako s velikim zadovoljstvom očekuju posjet najvišeg saborskog izaslanstva Kini u kolovozu ove godine.
Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić izrazio je
osobito zadovoljstvo posjetom kineskog predsjednika

(Zagreb, 26. lipnja 2009.) Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić primio je predsjednika Turkmenistana
Gurbangulyja Berdimuhamedova u sklopu njegova službenog posjeta Republici Hrvatskoj.
Dvojica su dužnosnika razgovarala o ukupnim bilateralnim odnosima koji su prijateljski i bez otvorenih pitanja. Obje su strane zainteresirane za jačanje suradnje,
prije svega na području gospodarstva. Izražena je i želja
za uspostavom suradnje Hrvatskoga sabora i turkmenistanske Skupštine.

Luka Bebić primio predsjednika Turkmenistana Berdimuhamedova
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Predsjednik Sabora Bebić i predsjednik Turkmenistana
Berdimuhamedov razgovarali su o mogućnostima liberalizacije viznog režima te o pristupanju Hrvatske Europ-

skoj uniji. Zaključeno je kako bi ovaj posjet turkmenistanskog predsjednika mogao označiti novu eru u razvoju
odnosa Hrvatske i Turkmenistana.

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA
Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio veleposlanike Japana i Bosne i
Hercegovine u nastupni posjet

nja kojima bi se trima konstitutivnim narodima u
Bosni i Hercegovini osigurala jednakopravnost. Podržao je pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj
uniji, te zajamčio da će joj Hrvatska pružiti svaku
moguću pomoć na tom putu i neće postavljati nikakve prepreke.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio veleposlanika Države Izrael Shmuela
Meiroma u oproštajni posjet

Predsjednik Hrvatskoga sabora Bebić razgovarao s veleposlanikom BIH

(Zagreb, 17. lipnja 2009.) U razgovoru s japanskim
veleposlanikom izraženo je obostrano zadovoljstvo odnosima Hrvatske i Japana, posebice suradnjom na području znanosti i kulture. Predsjednik Sabora Luka Bebić
i japanski veleposlanik Yoshio Tamura suglasili su se
kako bi trebalo pojačati suradnju na području gospodarstva kao i suradnju dva parlamenta. Kao pozitivan primjer suradnje predsjednik Sabora istaknuo je hrvatsko-japanski projekt „Identifikacija rizika i planiranje korištenja
zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i
poplava u Hrvatskoj”, koji je potpisan u ožujku 2009.
godine i trajat će pet godina. Dvojica su dužnosnika razgovarala i o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, koje
Japan snažno podržava, kao i o suradnji dviju država u
okviru međunarodnih organizacija, prije svega Ujedinjenih naroda.
Veleposlaniku Bosne i Hercegovine Vladimiru
Raspudiću predsjednik Sabora poželio je dobrodošlicu u Hrvatskoj, te izrazio želju za jačanjem suradnje
na svim područjima od zajedničkog interesa, koja su,
kako su se suglasila dvojica dužnosnika, brojna i nedovoljno iskorištena. Obostrano je potvrđeno da se
svi problemi moraju rješavati dobrosusjedski kao i da
postoji potreba za tješnjom suradnjom. Predsjednik
Sabora rekao je kako Hrvatska podržava sva nastoja-

(Zagreb, 23. lipnja 2009.) Dvojica su dužnosnika razgovarala o ukupnim bilateralnim odnosima koji su ocijenjeni vrlo dobrima i bez otvorenih pitanja te su dignuti na višu razinu otvaranjem izraelskog veleposlanstva u
Zagrebu. Izraženo je zadovoljstvo suradnjom na području kulture i znanosti, a zaključeno kako postoji i
znatan neiskorišteni prostor za tješnju suradnju u gospodarstvu.
Predsjednik Sabora je prihvatio poziv u službeni posjet
Izraelu ove godine podržavši parlamentarnu suradnju
kao idealni put prema boljem razumijevanju među narodima i državama.
Predsjednik Sabora Luka Bebić i izraelski veleposlanik
Shmuel Meirom su razgovarali i o izraelsko-palestinskim
odnosima kao i o hrvatskom pristupanju Europskoj uniji,
koje je izraelski veleposlanik snažno podržao izrazivši
uvjerenje da će Hrvatska vrlo skoro postati članicom
Europske unije.

Predsjednik Sabora s veleposlanikom Države Izrael
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Protokolarne aktivnosti
saborskih dužnosnika
POTPREDSJEDNICI HRVATSKOGA SABORA
Neven Mimica primio članove Radne skupine za
proširenje Vijeća Europske unije
(Zagreb, 1. lipnja 2009.) Potpredsjednik Hrvatskoga
sabora i predsjednik Odbora za europske integracije Neven Mimica primio je članove Radne skupine za proširenje Vijeća Europske unije.
Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Neven Mimica
uvodno je predstavio ulogu Hrvatskoga sabora u pristupnim pregovorima Hrvatske za članstvo u EU, s posebnim osvrtom na prilagodbu hrvatskoga zakonodavstava
pravnoj stečevini Europske unije. U okviru parlamentarnih aktivnosti Mimica je istaknuo ulogu i zadaće Odbora
za europske integracije, kao i aktivnosti Nacionalnog
odbora za praćenje pregovora s EU.
Neven Mimica u nastavku je izvijestio goste o trenutačnom stanju pregovaračkog procesa s Europskom unijom
te aktivnostima koje RH čini na tom području. Bilo je riječi i o reformama koje Hrvatska treba učiniti tijekom
pregovaračkog procesa, a Neven Mimica kao jedno od
najvažnijih područja reformi izdvojio je restrukturiranje
brodogradnje. Razgovaralo se i o mogućim ustavnim promjenama u kontekstu budućeg članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Goste je zanimala i trenutačna podrška javnosti ulasku Hrvatske u punopravno članstvo EU, a razgovaralo se i o aktivnostima podizanja potpore javnosti.

Neven Mimica i članovi Radne skupine za proširenje Vijeća
Europske unije

Neven Mimica primio kandidata za mjesto
generalnog tajnika Vijeća Europe Wlodzimierza
Cimoszewicza
(Zagreb, 2. lipnja 2009.) Potpredsjednik Hrvatskog sabora Neven Mimica primio je u službeni posjet bivšeg
predsjednika poljske vlade, bivšeg predsjednika Sejma i
bivšeg ministra vanjskih poslova Republike Poljske, a
sada kandidata za mjesto generalnog tajnika Vijeća Europe Wlodzimierza Cimoszewicza.
Cimoszewicz je predstavio program kandidature za
mjesto generalnog tajnika Vijeća Europe i predstavio
svoje ideje kako organizacijski, financijski i sadržajno
unaprijediti rad i ulogu Vijeća Europe. Jačanje te respektabilne institucije u međunarodnim odnosima moguće je
samo ukoliko će ona voditi proaktivnu politiku, što znači
brže donositi odluke i odgovore, posebno u kriznim situacijama, istaknuo je. Autonomnost Vijeća Europe ne podrazumijeva odsustvo suradnje i rada na zajedničkim
projektima s Europskom unijom, već naprotiv, suradnja
te dvije institucije potrebna je i nužna, rekao je Cimoszewicz, dodavši da Vijeću Europe svakako predstoji
unutarnja reorganizacija i rješavanje financijskih pitanja.
Razgovaralo se i o trenutnom statusu hrvatskih pristupnih pregovora za članstvo u Europskoj uniji, preprekama u tom procesu, posebno slovenskoj blokadi pregovo-

Neven Mimica s kandidatom za mjesto generalnog tajnika Vijeća
Europe Cimoszewiczom
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ra, te posljednjem prijedlogu povjerenika Rehna. Potpredsjednik Sabora Neven Mimica naglasio je da Hrvatska usprkos blokadi pregovora nastavlja s reformama.
Hrvatska želi što prije zaključiti pregovore jer će se time
poslati pozitivan signal zemljama u regiji da se zahtjevan
proces pregovora, koji iziskuje brojne reforme, isplati.
Cimoszewicz je istaknuo da Poljska želi što prije vidjeti
Hrvatsku u Europskoj uniji, što je interes čitave Unije, a
najvažnijim u ovom trenutku smatra pronaći ključ za deblokadu pregovora.

Potpredsjednik Sabora Neven Mimica i članovi
Odbora za europske integracije primili članove
Odbora za europske poslove Donjeg doma
britanskog parlamenta
(Zagreb, 16. lipnja 2009.) Predsjednik Odbora za europske integracije Hrvatskoga sabora Neven Mimica i
članovi Odbora razgovarali su s članovima Odbora za
europske poslove Donjeg doma britanskog parlamenta.
Neven Mimica predstavio je način rada Odbora za europske integracije te doprinos Odbora ukupnom procesu
pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Ove

godine planirano je usvajanje pedesetak europskih zakona čime bi se hrvatsko zakonodavstvo uskladilo s pravnom stečevinom EU. Unatoč zastoju u pregovorima koji
traje od kraja prošle godine, Hrvatska kontinuirano radi
na provedbi započetih reformi, istaknuo je Neven Mimica. Naravno, dodao je, najveći izazovi još uvijek preostaju poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava i poglavlje
8 – Tržišno natjecanje.
Predsjednik Odbora za europske poslove Donjeg doma
parlamenta Velike Britanije Michael Connarty rekao je
da Hrvatska ima snažnu potporu Velike Britanije za provedbu reformi koje su iznimno važne kako bi bili ispunjeni svi kriteriji za pristupanje. Sugovornici su se složili
kako je u idućem periodu potrebno intenzivnije raditi na
što potpunijoj implementaciji donesenih zakonskih propisa te na dovršavanju izgradnje institucionalne infrastrukture. Članove Odbora za europske poslove Donjeg
doma parlamenta Velike Britanije posebno je zanimao
proces privatizacije brodogradilišta, reforma pravosuđa
te borba protiv korupcije i organiziranog kriminala. U
okviru razgovora o slovenskoj blokadi pregovora sugovornici su izrazili nadu u što skorije pronalaženje dogovora o načinu rješavanja graničnog pitanja kako bi se
nastavio pregovarački proces.

DUŽNOSNICI HRVATSKOGA SABORA
Vesna Pusić primila članove Radne skupine za
proširenje Vijeća EU
(Zagreb, 1. lipnja 2009.) Vesna Pusić uvodno je objasnila ulogu i način rada Nacionalnog odbora u procesu
pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Rekla je kako je
Nacionalni odbor osnovan 2005. godine kao rezultat
konsenzusa svih parlamentarnih stranaka o pristupanju
Hrvatske EU. Upoznavši goste s ulogom Odbora kao sustava parlamentarnog nadzora pristupnih pregovora,
ukratko je iznijela trenutnu fazu pregovaračkog procesa.
Nakon što je 2008. godinu Nacionalni odbor zaključio s
31 odobrenim pregovaračkim stajalištem, ove godine je
odobreno pregovaračko stajalište za Poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna ljudska prava. Vesna Pusić naglasila je
kako je još preostalo Poglavlje 8 – Tržišno natjecanje.
Model reforme sustava pravosuđa, pokrenut početkom
godine, ocijenila je dobrim, posebno u segmentu određivanja jasnih kriterija za izbor sudaca kao i za njihovo
napredovanje unutar sustava.
Razgovarajući o pregovaračkom procesu predsjednica
Nacionalnog odbora Vesna Pusić rekla je kako Hrvatska
danas nailazi na nekoliko poteškoća. Pitanje topničkih
dnevnika u okviru suradnje RH s Međunarodnim sudom
u Haagu, Vesna Pusić ocijenila je tehničkim pitanjem
koje treba što prije biti riješeno, dok je blokada pregovo-

ra zbog neriješenog graničnog pitanja sa Slovenijom u
ovom trenutku iznimno važno političko pitanje.
Članovi radne skupine za proširenje Vijeća EU složili
su se kako je potrebno što prije doći do rješenja problema
Hrvatske i Slovenije dok će Europska unija sa svoje strane pokušati osigurati okvir za njegovo rješavanje. Na sastanku je bilo riječi i o reformi brodogradnje, koja je posebno teška i osjetljiva u vrijeme gospodarske krize.

Vesna Pusić primila članove Radne skupine za proširenje Vijeća EU
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SUSRETI S VELEPOSLANICIMA
Frano Matušić primio norveškog veleposlanika
Terja Haugea
(Zagreb, 3. lipnja 2009.) Voditelj Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Frano Matušić primio je veleposlanika Kraljevine Norveške
u Republici Hrvatskoj Terja Haugea.
Veleposlanik Norveške Hauge ponovno je predstavio
kandidaturu predsjednika norveškog parlamenta
Thorbjørna Jaglanda za mjesto generalnog tajnika Vijeća
Europe. Voditelj Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Frano Matušić rekao
je kako je Thorbjørn Jagland iznimno snažan kandidat s
bogatim i širokim iskustvom u političkom radu.
Sugovornici su se osvrnuli i na trenutno stanje u odnosima između Parlamentarne skupštine i Odbora ministara
Vijeća Europe. Složili su se da je potrebno unaprijediti
suradnju između ovih dvaju tijela te ojačati ulogu parlamentarne skupštine u procesima odlučivanja.

Potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks primio
mađarskog veleposlanika Petera Györkösa

alicija postigla je izvrsne rezultate”. Naglasio je da su
izbori pokazali bipolarnost političke scene na kojoj djeluje lijevi i desni centar, a izgledno je da će takva situacija potrajati i u dogledno vrijeme.
Mađarski veleposlanik iznio je očekivanje Mađarske
da Hrvatska uđe u Europsku uniju upravo za vrijeme
mađarskog predsjedanja Unijom u prvoj polovici 2011.
godine. Zanimao se za aktivnosti i rad na ustavnim promjenama. Potpredsjednik Šeks ukratko je izložio tijek
čitavog procesa oko promjene Ustava, rekavši da je Radna skupina praktično završila svoj posao pa je izgledno
da ujesen krene saborska procedura. Predstavio je dvije
skupine ustavnih promjena: prva je korisna ili nužna za
zatvaranje pojedinih pregovaračkih poglavlja, a druga je
skupina vezana uz samo pristupanje Republike Hrvatske
Europskoj uniji, ustavne promjene vezane uz pravne
osnove pristupanja zemlje Uniji.

Neven Mimica primio veleposlanika Republike
Mađarske Pétera Györkösa

(Zagreb, 9. lipnja 2009.) Mađarski veleposlanik zanimao se za situaciju na hrvatskoj političkoj sceni nakon
održanih lokalnih izbora, pristupne pregovore za članstvo
Hrvatske u Europskoj uniji te tijek aktivnosti oko promjena hrvatskoga Ustava.
Potpredsjednik Šeks izrazio je zadovoljstvo rezultatima
koje je vladajuća koalicija postigla na lokalnim izborima.
Rekao je da su oni čak pokazali odstupanje od opće zakonitosti da u situaciji opće globalne krize vladajuća koalicija ili stranka na vlasti prolazi loše. „U Hrvatskoj se
dogodio presedan od te opće zakonitosti, a vladajuća ko-

(Zagreb, 10. lipnja 2009.) Sugovornici su se u razgovoru osvrnuli na protekle lokalne izbore u RH te na nedavno
zaključene izbore za Europski parlament. Potpredsjednik
Hrvatskoga sabora Neven Mimica rekao je kako ovi lokalni izbori nisu donijeli velike promjene u odnosima
političkih snaga u Hrvatskoj. Dodao je da, iako Sabor
neko vrijeme nije zasjedao, lokalni izbori nisu usporili
proces usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Taj bi proces trebao biti dovršen do kraja godine
kako je i planirano.
U okviru razgovora o pristupanju Europskoj uniji, veleposlanik Péter Györkös zanimao se za provedbu reformi i predstojeće ustavne promjene. Neven Mimica odgo-

Potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks s veleposlanikom Peterom
Györkösom

Neven Mimica primio veleposlanika Republike Mađarske Pétera
Györkösa
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vorio je da još uvijek ostaje otvorena reforma sektora
brodogradnje i zaključivanje pitanja topničkih dnevnika.
Pripreme ustavnih izmjena, neophodnih za pristupanje
Hrvatske Europskoj uniji, su u tijeku, a sam početak procesa usvajanje u Saboru se planira na jesen. Neven Mimica i Péter Györkös razgovarali su i o aktualnoj fazi
graničnog problema sa Slovenijom. Neven Mimica ponovio je stav Hrvatske o rješavanju graničnog pitanja,
dok je veleposlanik Györkös izrazio nadu da će to pitanje
u što skorijoj budućnosti biti stavljeno izvan konteksta
pregovora.

Neven Mimica primio veleposlanika Japana u
Republici Hrvatskoj Yoshia Tamuru
(Zagreb, 10. lipnja 2009.) Potpredsjednik Hrvatskoga
sabora Neven Mimica primio je u nastupni posjet veleposlanika Japana u Republici Hrvatskoj Yoshia Tamuru.
Sastanku je prisustvovao i voditelj Hrvatsko-japanske
skupine prijateljstva Gvozden Srećko Flego.
Veleposlanik Yoshia Tamura kazao je da Japan kontinuirano daje podršku Republici Hrvatskoj na njezinom
putu prema članstvu u Europskoj uniji. Bilateralni odnosi
dviju zemalja su vrlo dobri, ali uvijek postoji otvoreni
prostor za intenziviranje odnosa, konstatirao je veleposlanik Tamura.
Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Neven Mimica zahvalio je na iskazanoj podršci te naglasio da dvije zemlje
uspješno surađuju na mnogim područjima. Razgovaralo
se i o mogućem jačanju ekonomske i kulturne suradnje
Japana i Hrvatske. U nastavku je potpredsjednik Mimica
izvijestio veleposlanika o aktivnostima Hrvatskoga sabora na području prilagodbe hrvatskoga zakonodavstva
pravnoj stečevini Europske unije.
Voditelj Hrvatsko-japanske skupine prijateljstva Gvozden Srećko Flego informirao je veleposlanika o dosadašnjim aktivnostima skupine i budućima planovima. Razgovaralo se i o mogućem posjetu parlamentarne skupine
prijateljstva iz Japana Hrvatskome saboru. Parlamentarna
diplomacija iznimno je važna spona između dviju zemalja, ocijenili su sugovornici. Razmijenjena su stajališta i
o aktualnoj ekonomskoj krizi i nedavno završenim lokalnim izborima u Hrvatskoj.

vidljivija bipolarizacija hrvatske političke scene, na lijevi
i desni blok, rekao je Pupovac. Time ujedno politička
scena postaje nedinamična i umrtvljena, iako bi glavni
pokretač trebao biti kako revitalizirati Hrvatsku, dodao
je. Također, kako su se prvi put neposredno birali lokalni
čelnici u jedinicama lokalne samouprave, nema iskustava
na tom području obnašanja vlasti pa je nezahvalno prognozirati kako će to izgledati u stvarnosti, istaknuo je
Pupovac.
Odgovarajući na drugo veleposlanikovo pitanje koje se
tiče manjinske problematike, Pupovac je istaknuo da je
općenito gledajući, problem manjina sve manje u fokusu
hrvatske Vlade, što nije dobro. Rekao je da je rebalansom
proračuna došlo do ogromnog smanjenja sredstava namijenjenih povratku izbjeglica i stambenom zbrinjavanju.
„Radi se o 500 milijuna kuna ili 14 posto portfelja Ministarstva regionalnog razvoja ili 10 posto ukupnog rebalansa proračuna, što je ogromno smanjenje”, rekao je
Pupovac. Sve to može ozbiljno ugroziti otvaranje pregovaračkog pregovora 23, čiji je dio upravo povratak izbjeglica i prava manjina.
Promatrajući ulogu Hrvatske u regiji, Pupovac je istaknuo kako je Hrvatska dobro krenula razvijati regionalnu
dimenziju u svojoj vanjskoj politici, iako neki posljednji
primjeri dovode u pitanja ta postignuća. „Čini mi se da bi
bilo dobro, kao što postoji suradnja zemalja u regiji kada
su u pitanju policijski poslovi ili suradnja tužilaštva, da
takva suradnja postoji i na području povratka izbjeglica i
zaštite manjina, čega zasad nema”. Potrebno je da Hrvatska na Jugoistoku Europe pronađe relevantne partnere
kako bi se Europskoj uniji, već zasićenoj proširenjem,
mogao odaslati jasan signal da su zemlje regije spremne
preuzeti svoj dio odgovornosti u kreiranju zajedničke
europske budućnosti. Ta šansa dosad nije iskorištena u
bilateralnim odnosima s nama susjednim zemljama, a
potencijalnim partnerima, a bilo je mogućnosti za to, rekao je Pupovac.

Predsjednik Odbora za međuparlamentarnu
suradnju Milorad Pupovac sastao se s
mađarskim veleposlanikom Györkösom
(Zagreb, 12. lipnja 2009.) Mađarski veleposlanik zanimao se za političku situaciju u Hrvatskoj nakon lokalnih
izbora, problematiku manjina i regionalnu dimenziju
Hrvatske. Lokalni izbori nisu bitno promijenili stanje u
političkom životu, a njihova najveća posljedica sve je

Milorad Pupovac sastao se s mađarskim veleposlanikom Györkösom
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Josip Friščić primio veleposlanika Republike
Mađarske u Republici Hrvatskoj Petera
Györkösa
(Zagreb, 18. lipnja 2009.) Sugovornici su suglasni da
su bilateralni odnosi dviju zemalja vrlo dobri i prijateljski. Susjedne zemlje imaju mnogo toga zajedničkoga i na
mnogim područjima surađuju, konstatirali su potpredsjednik Friščić i veleposlanik Györkös.
Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Friščić zahvalio je veleposlaniku na sveukupnoj podršci koju Mađarska pruža Hrvatskoj, posebice u okviru pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.
Razmijenjena su iskustva i stajališta unutar poljoprivrednog sektora dviju zemalja, s posebnim osvrtom na
moguće modele razvoja konkurentnosti. Razgovaralo se
i o europskim poticajima za poljoprivredu Republike
Hrvatske. Regionalnu suradnju u okviru poljoprivrednog
sektora sugovornici su ocijenili vrlo važnom i poticaj-

Josip Friščić primio veleposlanika Republike Mađarske

nom. U nastavku je bilo riječi i o aktualnostima vezanim
uz granični spor Hrvatske sa Slovenijom.
S.Š.; I.Č.; A.F.
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