ISSN 1845-9404
GODINA XX.

BROJ 516

ZAGREB, 9. III. 2010.

14. SJEDNICA HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik Sabora Luka Bebić primio
predsjednika Skupštine Crne Gore
Ranka Krivokapića

HRVATSKI SABOR

2
SADRŽAJ

– DOPUNE DNEVNOG REDA

3
8

– PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI
USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA
PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

9

– PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI
USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE,S PRIJEDLOGOM NACRTA
PROMJENE USTAVA RH

15

– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ
KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPKA JAVNE NABAVE

18

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

20

– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU

21

– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
ZAKONA O OSNOVICI PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA

21

– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
ZAKONA O JAVNIM CESTAMA

22

– RAD SABORSKIH TIJELA

– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
KOMBINIRANOM PROMETU

23

– PRIJEDLOG I KONAČNI PROIJEDLOG ZAKONA O
SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA

24

– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
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– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
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26
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26
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– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REGULIRANIM
PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH
KVALIFIKACIJA

28

– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU
SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I CRNE GORE O
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– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU
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TRANSNACIONALNIM PROGRAMIMA EUROPSKE TERITORIJALNE
SURADNJE EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ
„JUGOISTOČNA EUROPA” I „MEDITERAN”, U OKVIRU
KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA INSTRUMENATA ZA
PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA) ZA 2008. GODINU; O PROGRAMU
PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA–CRNA GORA, U OKVIRU
KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA IPA, ZA
2008. GODINU; O PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE
HRVATSKA–BOSNA I HERCEGOVINA, U OKVIRU KOMPONENTE
PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA IPA, ZA 2008. GODINU; O
PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA–SRBIJA, U
OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA
IPA, ZA 2008. GODINU; PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA: KOJI
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Rad saborskih tijela
listopad 2009.
1. listopada 2009.
Odbor za obranu
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU
STRANAKA SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA O SIGURNOSTI PODATAKA
• IZVJEŠĆE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA
ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U
MEĐUNARODNIM MIROVNIM MISIJAMA –
„OGRANIČENO”
Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA (OTKAZANO)
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU
STRANAKA SJEVEROATLANTSKOG UGOVORA O SIGURNOSTI PODATAKA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE
ESTONIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE HELENSKE
REPUBLIKE O BORBI PROTIV MEĐUNARODNE PROTUZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM
DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, MEĐUNARODNOG TERORIZMA I ORGANIZIRANOG KRIMINALA
• IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2008. GODINI, PODNOSITELJ: DRŽAVNO
ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE
• IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA
ZLOUPORABE DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2008. GODINU
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
• IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PODRUČJIMA KULTURE GOVORA, POTPUNOG I OBJEKTIVNOG

INFORMIRANJA, RAZVITKA JAVNIH SADRŽAJA U OSTVARIVANJU PROGRAMA JAVNE TELEVIZIJE, TE OTKLANJANJU POGOVORA O
MOGUĆOJ KORUPCIJI UNUTAR HRT-A
• PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA
UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE
NOVINSKE AGENCIJE
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM
ORGANIZMIMA
• POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2009. GODINE
• -OTKAZANO-

6. listopada 2009.
Nacionalno vijeće za praćenje provedbe strategije
suzbijanja korupcije
• INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA DORH-A PODUZETIM U CILJU RJEŠAVANJA KORUPCIJE U JAVNIM
TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA (HC, HAC, HŽ, HEP)
• IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA U
RAZDOBLJU SVIBANJ 2008 – LIPANJ 2009.

13. listopada 2009.
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
• PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI (ODGOĐENO)
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
• PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
• PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRI-
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JEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Odbor za obranu
• PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
• IZVJEŠĆE O UČINJENOM NA OTKLANJANJU
NEPRAVILNOSTI UTVRĐENIH REVIZIJOM DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2007. GODINU
Odbor za pravosuđe
• PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
• PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE HELENSKE
REPUBLIKE O BORBI PROTIV MEĐUNARODNE PROTUZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM
DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, MEĐUNARODNOG TERORIZMA I ORGANIZIRANOG KRIMINALA
• IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2008. GODINI
• IMENOVANJE SUDACA UPRAVNOG SUDA RH,
TRGOVAČKOG SUDA I OPĆINSKIH SUDOVA U
REPUBLICI HRVATSKOJ – MIŠLJENJE ODBORA

14. listopada 2009.
Odbor za financije i državni proračun
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O PLATNOM PROMETU
• PRIJEDLOG ZAKONA O ROKOVIMA PLAĆANJA OBVEZA DRŽAVNIH I JAVNIH PODUZEĆA,
DRŽAVNOG PRORAČUNA I DRUGIH DRŽAVNIH INSTITUCIJA. PREDLAGATELJ: KLUB ZASTUPNIKA SDP-A
• GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2008. GODINU PODNOSITELJ: FINANCIJSKA AGENCIJA
• IZVJEŠĆE O UČINJENOM NA OTKLANJANJU
NEPRAVILNOSTI UTVRĐENIH REVIZIJOM
DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2007. GODINU
Odbor za europske integracije
• PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRI-

JEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O STRUKTURNOJ POTPORI I UREĐENJU TRŽIŠTA U RIBARSTVU
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
• PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI
Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
• PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Odbor za vanjsku politiku (zatvorena sjednica)
• DAVANJE MIŠLJENJA O OPOZIVU I POSTAVLJANJU ŠEFOVA DIPLOMATSKIH MISIJA RH U
INOZEMSTVU
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
• TEMATSKA SJEDNICA NA TEMU: „BOLESTI
KOSTIJU I ZGLOBOVA KAO DRUŠTVENI PROBLEM”
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu
• PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA
O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ)
SAMOUPRAVI
• PREDLAGATELJ: ZASTUPNIK DRAGUTIN LESAR
• PRIJEDLOG STRATEGIJE ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE
• PRIJEDLOG ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA
DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O
NAJMU STANOVA („NARODNE NOVINE” BR.
91/96. I 67/07. – IZVJEŠĆE USTAVNOG SUDA
REPUBLIKE HRVATSKE BROJ: U-X-2191/2007),
PREDLAGATELJ: UDRUGA GRADOVA.

15. listopada 2009.
Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno
gospodarstvo
• PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI KONCESIJE
ZA KORIŠTENJE VODNE SNAGE RADI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE DRUŠTVU
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. ZAGREB
U HE LEŠĆE NA RIJECI DOBRI
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• PRIJEDLOG STRATEGIJE ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE – NASTAVAK
RASPRAVE I GLASOVANJE
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O STRUKTURNOJ POTPORI I UREĐENJU TRŽIŠTA U RIBARSTVU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O RADU POMORACA IZ 2006. GODINE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA „KREDITNI PROGRAM FINANCIRANJA IZVOZA”
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRAVIMA
HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG
RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD
NASILJA U OBITELJI
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA
• IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA
ZLOPORABE OPOJNIH DROGA U REPUBLICI
HRVATSKOJ ZA 2008. GODINU
Odbor za rad i socijalno partnerstvo
• IZVJEŠĆE O POSLOVANJU UMIROVLJENIČKOG FONDA ZA 2008. GODINU
Odbor za europske integracije (41. sjednica),
Nacionalni odbor (45. sjednica) i Odbor za
vanjsku politiku
• PREDSTAVLJANJE IZVJEŠĆA EUROPSKE KOMISIJE O NAPRETKU REPUBLIKE HRVATSKE
U PROCESU PRISTUPANJA EUROPSKOJ UNIJI
ZA 2009. GODINU
Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije
suzbijanja korupcije
• IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA U
RAZDOBLJU SVIBANJ 2008 – LIPANJ 2009.
• POSLOVNIK O RADU NACIONALNOG VIJEĆA
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA

• IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA
ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA U REPUBLICI
HRVATSKOJ ZA 2008. GODINU
Odbor za turizam
• PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
• PRIVATNI SMJEŠTAJ – IMPLEMENTACIJA PROJEKTA „DOMUS BONUS”
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
• UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU PET ČLANOVA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-A
Mandatno-imunitetno povjerenstvo
• RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV ZASTUPNIKA BERISLAVA
RONČEVIĆA

16. listopada 2009.
Odbor za financije i državni proračun
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA „KREDITNI PROGRAM FINANCIRANJA IZVOZA”
• PRIJEDLOZI ODLUKA O RAZRJEŠENJU DOSADAŠNJEG I O IMENOVANJU NOVOG ČLANA
UPRAVE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA – PREDLAGATELJ:
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

20. listopada 2009.
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM I STVARNOPRAVNIM ODNOSIMA U
ZRAČNOM PROMETU
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI – PREDLAGATELJ: KLUB ZASTUPNIKA IDS-A
• PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA
O HRVATSKOJ RADIO TELEVIZIJI – PREDLAGATELJ:KLUB ZASTUPNIKA HSLS-A I HSU-A
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• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU – PREDLAGATELJ: KLUB
ZASTUPNIKA SDP-A
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI –
PREDLAGATELJ:KLUB ZASTUPNIKA HNS-A
• 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
Odbor za razvoj i obnovu
• REALIZACIJA U GOSPODARSTVU I UČEŠĆE U
ENERGETSKOM RAZVOJU
• KRATKA PREZENTACIJA TVRTKE PZ OSATINA
• OBILAZAK FARME „BOVIS” I BIO-PLINSKOG
POSTROJENJA
Odbor za pravosuđe
• PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
• PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

21. listopada 2009.
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE – PREDLAGATELJI: 52
ZASTUPNIKA HRVATSKOGA SABORA

Odbor za ravnopravnost spolova
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD
NASILJA U OBITELJI
Odbor za pomorstvo, promet i veze
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O RADU POMORACA IZ 2006. GODINE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PROIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM I STVARNOPRAVNIM ODNOSIMA U
ZRAČNOM PROMETU
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O STRUKTURNOJ POTPORI I UREĐENJU TRŽIŠTA U RIBARSTVU
• IZVJEŠĆE O UČINJENOM NA OTKLANJANJU
NEPRAVILNOSTI UTVRĐENIH REVIZIJOM DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2007. GODINU – OTKAZANO –
Odbor za pravosuđe
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
• IMENOVANJE SUDACA ŽUPANIJSKIH I OPĆINSKIH SUDOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Odbor za europske integracije
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM I STVARNOPRAVNIM ODNOSIMA U
ZRAČNOM PROMETU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O RADU POMORACA IZ 2006. GODINE

22. listopada 2009.
Odbor za rad i socijalno partnerstvo
• PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Odbor za pravosuđe
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
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• IMENOVANJE SUDACA ŽUPANIJSKIH I OPĆINSKIH SUDOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Odbor za predstavke i pritužbe
• RAZMATRANJE PREDSTAVKI KARAKTERISTIČNOG SADRŽAJA

BLEMATIKA GRADNJE GOSPODARSKIH OBJEKATA NA ZEMLJIŠTU U SLUŽNOSTI
• IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO SA
SVJETSKOG DANA HABITATA ODRŽANOG U
WASHINGTONU 5. LISTOPADA 2009.

Odbor za obitelj, mladež i šport
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD
NASILJA U OBITELJI

Odbor za europske integracije
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RADU

28. listopada 2009.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O STRUKTURNOJ POTPORI I UREĐENJU TRŽIŠTA U RIBARSTVU
• UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O NAJMU STANOVA

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA
Odbor za ratne veterane
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRAVIMA
HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG
RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
• PRIJEDLOG ZAKONA O PRONALAŽENJU, OBILJEŽAVANJU I ODRŽAVANJU GROBOVA ŽRTAVA KOMUNISTIČKIH ZLOČINA NAKON DRUGOG SVJETSKOG RATA – PREDLAGATELJI
KLUBOVI ZASTUPNIKA HDZ-A I HSS-A
Odbor za gospodarstvo
• PRIJEDLOG ODLUKE O POPISU TRGOVAČKIH
DRUŠTAVA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA
Odbor za rad i socijalno partnerstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RADU
Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
• PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROŠIRENJE
SPORTSKO REKREATIVNIH SADRŽAJA POSTOJEĆEG SPORTSKO REKREACIJSKOG PARKA „TOTOMORE”
• PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU
SPOMEN OBILJEŽJA POGINULIM HRVATSKIM
BRANITELJIMA U DOMOVINSKOM RATU, S
PODRUČJA RAŠĆANA I ŽUPE U OPĆINI ZAGVODZ
• PREDSTAVKA UDRUGE KORISNIKA SLUŽNOSTI NA ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU „KRŠ”, PRO-

Sjednica Nacionalnog odbora (SJEDNICA JE
ZATVORENA ZA JAVNOST.)

29. listopada 2009.
Odbor za razvoj i obnovu
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RADU
• PRIJEDLOG ODLUKE O POPISU TRGOVAČKIH
DRUŠTAVA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RADU
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE ARMENIJE O
IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
• PRIJEDLOZI ZA POSTUPANJE POVJERENSTVA
PO ZAHTJEVIMA I PRIJEDLOZIMA ZA MIŠLJENJA
• PRIJEDLOZI ZA POSTUPANJE POVJERENSTVA
PO ZAHTJEVIMA I PRIJEDLOZIMA ZA POKRETANJE POSTUPAKA O SUKOBU INTERESA

BROJ
516

IHS

9. III. 2010.

HRVATSKI SABOR

8
Dopune dnevnog reda
Dopuna dnevnog reda 24. rujna
2009.
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH
BRODOVA I LUKA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE HELENSKE
REPUBLIKE O BORBI PROTIV MEĐUNARODNE PROTUZAKONITE TRGOVINE
OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, MEĐUNARODNOG TERORIZMA
I ORGANIZIRANOG KRIMINALA
– PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG
VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE
– PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA
POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA
KOJI NISU IZ REDA ZASTUPNIKA.

Dopuna dnevnog reda 2.
listopada 2009.
– PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S
PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE
HRVATSKE

– PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI
– IZVJEŠĆE O UČINJENOM NA
OTKLANJANJU NEPRAVILNOSTI UTVRĐENIH REVIZIJOM
DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2007. GODINU.

Dopuna dnevnog reda 14.
listopada 2009.
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRUKTURNOJ POTPORI I UREĐENJU TRŽIŠTA U RIBARSTVU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O RADU
POMORACA IZ 2006. GODINE
– KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U
OBITELJI
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O
PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH
OBITELJI
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU
IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA
„KREDITNI PROGRAM FINANCIRANJA IZVOZA”
– PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I
OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ – predlagatelj Boris Miletić
– PRIJEDLOZI ODLUKA O RAZRJEŠENJU DOSADAŠNJEG I
O IMENOVANJU NOVOG ČLANA DRŽAVNE KOMISIJE ZA
KONTROLU POSTUPKA JAVNE
NABAVE
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– PRIJEDLOZI ODLUKA O RAZRJEŠENJU DOSADAŠNJEG I
IMENOVANJU NOVOG ČLANA
UPRAVE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA.

Dopuna dnevnog reda 16.
listopada 2009.
– PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM I STVARNOPRAVNIM ODNOSIMA U
ZRAČNOM PROMETU
– PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
– PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PET ČLANOVA
PROGRAMSKOG VIJEĆA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE –
predlagatelj Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

Dopuna dnevnog reda 23.
listopada 2009.
– PRIJEDLOG ODLUKE O POPISU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
OD POSEBNOG DRŽAVNOG
INTERESA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O RADU

Dopuna dnevnog reda 30.
listopada 2009.
– PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI VLADI
REPUBLIKE HRVATSKE ZA
POTPISIVANJE SPORAZUMA
O ARBITRAŽI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE I IZJAVE O NEPREJUDICIRANJU

USTAVNE PROMJENE
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PRIKAZ RADA:
– 14. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA ODRŽANE 23, 24, 25. I 30. RUJNA TE 1, 2, 14, 15, 16, 21,
22, 23, 28, 29. I 30. LISTOPADA 2009. GODINE

Prikaz rasprave
PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S
PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Nužne i korisne promjene Ustava
Pripreme za pristupanje Europskoj uniji zahtijevaju i odgovarajuće ustavnopravne prilagodbe. Na sjednici 14. listopada
2009. zastupnici Hrvatskoga sabora raspravljali su o Vladinom
Prijedlogu ustavnih promjena,
ali o njemu nisu glasovali, nego
će u proceduri pričekati najavljeni prijedlog oporbe kako bi
zajednička radna skupina parlamentarnih stranaka utvrdila
konačni prijedlog ustavnih promjena.
Iz Vladinog prijedloga ustavnih promjena izdvajamo: vraćanje Bošnjaka i Slovenaca u Izvorišne osnove Ustava, uvođenje
većine glasova svih zastupnika
prilikom donošenja odluke Hrvatskoga sabora o slanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u
inozemstvo, primjenu instituta
Europskog uhidbenog naloga,
neovisnost središnje banke Hrvatske i Državnog ureda za reviziju, drukčija pravila za referendum za ulazak u Uniju, nezastarijevanje kaznenih djela počinjenih tijekom pretvorbe i privatizacije itd.

O PRIJEDLOGU ODLUKE
Dijalog je nužan
O prijedlogu pristupanja ustavnim
promjenama, na temelju Vladina nacrta, uvodno je govorila predsjednica
Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor. Rekla je da su izmjene
Ustava nužne za dovršetak pregovora i ulazak Hrvatske u Europsku
uniju. „Sigurna sam da će svi poslovi
koje još moramo obaviti biti obavljeni na vrijeme kako bismo na proljeće
sljedeće godine mogli reći da je sve
završeno i od tog trenutka očekujemo i konačni datum ulaska Hrvatske
u EU, kada ćemo sjesti za stol europskih država i naroda u civilizacijskom krugu, gdje bez sumnje pripadamo”, poručila je premijerka. Podsjetila je na rad Vladine Radne skupine na čelu s gospodinom Vladimirom Šeksom koja je pripremila prijedlog ustavnih promjena objasnivši
kako je Vlada ovlašteni predlagač tih
promjena, ali da nije željela ni na
koji način stati iznad ovlasti Sabora.
Nakon toga sastala se s čelnicima
parlamentarnih stranaka, koji su, kaBROJ
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že, pokazali spremnost za raspravu o
ustavnim promjenama. Prema tom
dogovoru, o prijedlogu se neće glasovati, nego će se pričekati da oporbene stranke izrade svoj prijedlog
ustavnih promjena. Nakon toga glasovalo bi se o oba prijedloga, a zatim
formirala radna skupina od predstavnika vladajuće koalicije i oporbe koja
će izraditi konačni prijedlog ustavnih
promjena, rekla je premijerka Kosor.
Stranke su se dogovorile da se u daljnjim prijedlozima ne ide u preekstenzivne izmjene jer prioritet imaju
promjene nužne radi zaključenja
pregovora s EU. „Dijalog je u ovom
poslu više nego nužan, jer je riječ o
izmjeni Ustava, što je posao od nacionalnog interesa”, ocijenila je premijerka. Naglasila je da nije neobično
da zemlja kandidat za Europsku uniju mijenja Ustav, navodeći da su to
učinile gotovo sve države koje su
ušle u Uniju, a neke i po nekoliko
puta.
Iz prijedloga ustavnih promjena
spomenula je vraćanje Bošnjaka i
Slovenaca u izvorišne osnove Ustava i dodala kako Vlada nema ništa
protiv da se u Preambuli Ustava navedu sve 22 nacionalne manjine.
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Predloženim izmjenama Ustava
redefinira se uloga i postupanje Oružanih snaga, a ustavne se odredbe
usklađuju s hrvatskim članstvom u
NATO-u. Ustavnom definicijom
uloge Oružanih snaga Republike
Hrvatske potrebno je obuhvatiti četiri temeljne misije i zadaće Oružanih snaga definirane Dugoročnim
planom razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske. To su: zaštita suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti
Republike Hrvatske, obrana Republike Hrvatske i saveznika; sudjelovanje u operacijama odgovara na
krize u inozemstvu; sudjelovanje u
mjerama izgradnje sigurnosti i povjerenja te pomoć civilnim institucijama u zemlji. Odluku o djelovanju
Oružanih snaga preko granice Hrvatske Sabor bi donosio većinom
glasova svih zastupnika, a ne više
dvotrećinskom većinom.

Europski uhidbeni nalog
U promjenama je i tzv. Europski
uhidbeni nalog (instrument uzajamne pravne pomoći sui generis,
uređen Okvirnom odlukom Vijeća
Europske unije). Postojeća ustavna
odredba (članak 9.), koja ne dopušta
izručivanje hrvatskih državljana
drugim državama, pravna je prepreka za učinkovito izvršavanje Europskog uhidbenog naloga od dana pristupanja Uniji, odnosno za cjelovito
usklađivanje hrvatskoga zakonodavstva s Okvirnom odlukom Vijeća o
EUN-u. Vlada stoga predlaže prilagodbu te ustavne odredbe, koja zadržava načelnu zabranu izručenja,
kao odrednicu državljanstva, ali i
osigurava ustavno-pravnu osnovu za
postupanje po Europskom uhidbenom nalogu, odnosno za donošenje
odgovarajućeg zakona kojim će se
to pitanje detaljno urediti, u skladu s
pravnim poretkom EU.
Ustavnim bi se izmjenama utvrdila neovisnost Hrvatske narodne
banke, uz istovremeno ispuštanje
navođenja odgovornosti središnje
banke Hrvatskome saboru, u skladu

sa zahtjevima pravne stečevine.
Ustavnim promjenama dodatno se
učvršćuju neovisnosti Državnog
sudbenog vijeća i Državnoodvjetničkog vijeća. Postupkom imenovanja pravosudnih dužnosnika u potpunosti bi upravljalo Državno sudbeno vijeće odnosno Državnoodvjetničko vijeće. Predlaže se da svaku odluku o imenovanju sudaca i
zamjenika državnih odvjetnika,
uključujući imenovanja na upravljačka mjesta usvaja nezavisno tijelo
na temelju objektivnih kriterija. Također se brišu ovlasti Sabora u izboru članova Državnog sudbenog vijeća i Državnoodvejtničkog vijeća,
kao i ovlasti za davanje mišljenja u
postupku imenovanja i razrješenja
sudaca. Predlaže se da postupkom
imenovanja pravosudnih dužnosnika
u potpunosti upravlja DSV-e, odnosno Državnoodvjetničko vijeće, da
svaku odluku o imenovanju sudaca i
zamjenika državnih odvjetnika,
uključujući imenovanja na upravljačka mjesta usvaja nezavisno tijelo
na temelju objektivnih kriterija koji
uzimaju u obzir upravljačke i organizacijske sposobnosti.
Vlada je predložila da u Ustav uđe
posebna glava koja regulira sudjelovanje Hrvatske u institucijama Unije
te pravo građana Hrvatske kao građana Europske unije. Što se tiče referenduma o ulasku Hrvatske u EU,
Vlada je predložila da je za prihvaćanje odluke dovoljna većina glasova birača izašlih na birališta u Hrvatskoj, uz uvjet da mu je pristupila
većina od ukupnog broja birača.
Rekla je da ima i drugih prijedloga i
vjeruje kako će se naposljetku donijeti dobra odluka koja će uistinu
omogućiti da se svaki građanin na
pravi način izjasni o ulasku Hrvatske
u Uniju.
Utvrdilo bi se i da nema zastare za
kaznena djela počinjena tijekom
pretvorbe i privatizacije i propisalo
oduzimanje imovine ostvarene tim
djelima. Premijerka je objasnila da
je riječ o kaznenim djelima koja
javnost smatra iznimno teškim za
BROJ
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koje je, kaže, nužno i opravdano
uskratiti institut zastare, posebno
kada se u obzir uzmu okolnosti u
kojima su ta djela počinjena i prouzročene posljedice.

RADNA TIJELA
Referendum o pristupanju
Hrvatske Uniji
Nadležna radna tijela razmotrila
su i uz neke primjedbe predložila
Saboru donošenje Odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike
Hrvatske, s Prijedlogom nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske.
U Odboru za Ustav, Poslovnik i
politički sustav rečeno je da bi trebalo zadržati dvotrećinsku većinu
prigodom donošenja odluke Hrvatskoga sabora o slanju Oružanih snaga Republike Hrvatske izvan granica
Hrvatske umjesto predložene većine
glasova svih zastupnika. Potrebito je
preispitati odredbu po kojoj Oružane
snage Republike Hrvatske mogu
prijeći njezine granice na temelju
odluke Hrvatskoga sabora, a oružane snage država saveznica mogu
prijeći granicu i ući u Hrvatsku na
temelju odluke Vlade Republike
Hrvatske.
Glede provođenja referenduma o
pristupanju Hrvatske Europskoj uniji ukazano je na problem biračkih
popisa i apstinenciju birača pri čemu
svaki neizlazak na referendum predstavlja glas „protiv”. S obzirom na
visoki postotak izborne apstinencije
birača s prebivalištem izvan Republike Hrvatske predloženo je da se
Odluka smatra donesenom ako je za
nju glasovala većina birača koji su
pristupili referendumu, uz uvjet da
referendumu pristupi većina od ukupnog broja birača, upisanih u popis
birača, s prebivalištem u Republici
Hrvatskoj.
Podržan je prijedlog produljenja
obveznoga općeg obrazovanja s tim
da produljenje općeg obrazovanja
treba uskladiti s propisima o trogo-
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dišnjem odnosno četverogodišnjem
srednjem obrazovanju.
Potrebito je preispitati odredbu o
sudjelovanju u institucijama Europske unije s ciljem jačanja uloge Hrvatskoga sabora i izvršne vlasti u
Republici Hrvatskoj. Odredba o nezastarijevanju kaznenih djela počinjenih u procesu pretvorbe i privatizacije prekratka je i nedorečena. Tom
odredbom potrebno je dati smjernice
kojima će se urediti temelji postupka
za kaznena djela koja su već zastarjela i obuhvatiti ratno profiterstvo.
Odbor za pravosuđe podržao je
prijedlog da se pristupi promjeni
Ustava napose za područje pravosuđa, poglavito u smislu uvođenja
prava Europske unije u sustav nacionalnog prava. Izraženo je zadovoljstvo predloženim jačanjem ustavnog
položaja, samostalnosti i neovisnosti
Državnog sudbenog vijeća i Državnoodvjetničkog vijeća. Odbor je sugerirao jednu terminološku promjenu (riječi „invalidne osobe” zamijeniti riječima „osobe s invaliditetom”). Razlog – ista je terminologija
sadržana i u Akcijskom planu Vijeća
Europe za osobe s invaliditetom.

U Ustav uvesti sve nacionalne
manjine
U Odboru za ljudska prava i
prava nacionalnih manjina nije
bilo prijepora oko uključivanja Bošnjaka i Slovenaca u tekst Ustava,
već je postavljeno pitanje kojim se
kriterijima predlagatelj koristio kad
se odlučio na takav prijedlog. Kako
bi se izbjeglo arbitriranje i stalni zahtjevi da se u tekst Ustava uključe
pojedine manjine, predloženo je da
se poimenično navedu sve manjine
koje po Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (ukupno 22
nacionalne manjine) imaju pravo
birati zastupnike nacionalnih manjina, a što odgovara i rezultatima
izjašnjavanja o nacionalnoj pripadnosti u popisu stanovništva 2001.
Istaknuto je da bi ustavnim promjenama svakako trebalo obuhvatiti

stavak 3. članak 15. Ustava. Ta
odredba, rečeno je, dovodi do svojevrsne segregacije po nacionalnoj
osnovi na biračkim mjestima ukoliko se koristi samo posebno biračko
pravo za izbor predstavnika/zastupnika nacionalnih manjina, a suspendira opće biračko pravo Ustavom
utvrđeno kao jedno od temeljnih
ljudskih prava.
Prijedlog o nezastarijevanju kaznenih djela počinjenih u procesu
pretvorbe i privatizacije nije dovoljno precizan (ne zna se na koga se
odnosi i na koje razdoblje) pa je potrebno jasno definirati kriterij zastarijevanja. Glede Europskog uhidbenog naloga trebalo bi razmotriti mogućnost dopune Ustava odredbom
kojom bi se stvorila mogućnost oduzimanja pasivnog biračkog prava
(prava da budu birani) osobama osuđenim za ratni zločin. Ustavnu
odredbu o Državnom sudbenom vijeću valja dopuniti odredbom kojom
bi se utvrdilo da će se nakon ustavnih promjena raspisati novi natječaj
za to tijelo, kako bi se ono popunilo
kadrovima koji ispunjavaju uvjete
predviđene novim ustavnim odredbama.
Odluka o angažiranju Oružanih
snaga Republike Hrvatske trebala bi
ostati u isključivoj nadležnosti Hrvatskoga sabora, jer je riječ o pitanju
usko vezanom sa suverenitetom države. Potrebna je ustavna odredba
koja bi omogućila uspostavljene baze podataka o osobama osuđenim
zbog nasilja prema djeci, kako bi se
spriječilo njihovo angažiranje u institucijama koje se bave odgojem i
brigom o djeci.

Obrazovanje „do prve
kvalifikacije”
U Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu posebno se raspravljalo o kategoriji „opće obrazovanje”
koje bi prema Prijedlogu nacrta promjene Ustava trebalo biti „obvezatno i besplatno”. Takvoj formulaciji,
odnosno svrsi koja se postiže, suBROJ
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protstavljeno je rješenje prema kojem bi obvezatno i besplatno bilo
obrazovanje „do stjecanja prve kvalifikacije”, a kao izdvojeno mišljenje
zastupali su ga zastupnica Marija
Lugarić i zastupnik dr. sc. Gvozden
Srećko Flego. Ističu da je riječ o europskim standardima kojima se Hrvatska treba priključiti. Predstavnik
predlagatelja primijetio je da bi takav pristup mogao biti kontradiktoran. Naime, dok se „prva kvalifikacija” s jedne strane može steći već i
jednogodišnjim ili dvogodišnjim
obrazovanjem nakon osnovne škole,
dotad bi u slučaju učenika gimnazija
obveza da im se nametne i besplatno
omogući obrazovanje do „prve kvalifikacije” značila projiciranje tih
zahtjeva i obveza čak i u području
visokog školstva. U svakom slučaju
predloženo rješenje povećava područje „općeg obrazovanja”, a u isto
vrijeme omogućava stjecanje prve
kvalifikacije.
Čulo se da na iznesene i druge
dvojbe treba odgovoriti kategorija
„opće obrazovanje” iz Prijedloga
nacrta promjena Ustava, a ključno je
pitanje: kako se ta kategorija shvaća
te treba li je u postupku kvalificirane
rasprave zamijeniti pojmom: „temeljno obrazovanje” ili nekim prikladnijim terminom.
Odbor za zakonodavstvo smatra
da bi do utvrđivanja Prijedloga promjene trebalo otkloniti dvojbe glede
referenduma, obveznoga općeg
obrazovanja i izuzimanja zastare za
kaznena djela u postupku pretvorbe
i privatizacije.
U Odboru za europske integracije izneseno je više prijedloga, primjerice da se unese obvezatno i besplatno opće obrazovanje do prve
kvalifikacije. Pravna pitanja koja se
odnose na sadržaj „europskog paketa” potrebno je raspraviti, a preformulirati „pravni poredak EU” u
„pravnu stečevinu EU”. U nastojanju
da kvalitetno prilagodimo hrvatsko
zakonodavstvo za članstvo Hrvatske
u Uniji potrebno je preciznije definirati odredbe o izravnom učinku prava
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Europske unije. Kod referenduma za
to članstvo trebao bi se primjenjivati
članak 86. Ustava, a ne članak 141.
Prijeko je potrebno raspraviti politička pitanja koja se odnose na sadržaj
„europskog paketa” definiranjem
uloge Hrvatskoga sabora u procesu
donošenja zakona u skladu s odredbama Lisabonskog ugovora. Glede
odredbe o djelovanju Oružanih snaga
Republike Hrvatske valja iznaći balans u operativnoj ulozi Hrvatskoga
sabora u tom aspektu, tj. unijeti
odredbu mišljenja, suglasnosti ili supotpisa na zajedničke odluke, kako
bi Sabor dvotrećinskom većinom
podijelio tu iznimno veliku odgovornost odlučivanja s Vladom Republike Hrvatske.
Uz konstataciju da je Ustav temeljni zakonski akt Republike Hrvatske, zastupnik Silvano Hrelja
(HSU) predložio je da Hrvatski sabor obveže Vladu da u roku od 60
dana od provedene rasprave u Saboru osmisli i provede javnu raspravu
o Nacrtu promjena Ustava.

RASPRAVA
Nakon uvodnog izlaganja premijerke Jadranke Kosor dr.sc. Milorad Pupovac je u ime Kluba zastupnika SDSS-a zatražio kraću stanku.
U istupu nakon stanke negodovao je
zbog incidenta koji se prethodnog
dana dogodio na nogometnoj utakmici u Varaždinu. Riječ je o utakmici između mladih reprezentacija
Hrvatske i Srbije na kojoj se sa stadiona skandiralo: „Ubij, ubij Srbina!” Je li to kontekst u kojem poduzimamo ustavne promjene radi njihove prilagodbe europskom zakonodavstvu – upitao je. „Nadam se da
ćete duh ustavnosti koji bismo predloženim izmjenama trebali pojačati
shvatiti kao potrebu svakodnevnog
življenja i prakticiranja u našem
društvu. U protivnom, bojim se da
ustavne promjene neće biti ništa više
od puke formalnosti.”
Ocijenivši opravdanom njegovu
intervenciju, predsjednik Sabora

Luka Bebić izvijestio je zastupnike
da će o takvim pojavama moći diskutirati u okviru rasprave o Izvješću
o napretku u područjima kulture govora, potpunog i objektivnog informiranja te razvitka javnih sadržaja u
ostvarivanju programa javne televizije. Potom su dobili riječ predstavnici saborskih radnih tijela. Vladimir Šeks, predsjednik matičnog
Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav iznio je stajališta toga
radnog tijela, a dr.sc. Furio Radin
stavove Odbora za ljudska prava i
prava nacionalnih manjina. Nakon
toga se prešlo na raspravu po klubovima zastupnika.
Predstavnik Kluba zastupnika
SDP-a, dr.sc. Zoran Milanović,
najprije je prokomentirao istup Milorada Pupovca. Pohvalio je njegovu reakciju na incident u Varaždinu
„jer javnost već postaje i pomalo tupa na te stvari”. Puno opasniji od te
zabludjele, izmanipulirane mladosti
su političari koji sračunato šalju takve poruke, kaže zastupnik.

Postojeći izborni sustav
neodrživ
Osvrnuvši se na Vladin prijedlog
rekao je kako nije dobro da se postupak za izmjenu Ustava vodi na ovako ishitren način. U prilog tome
spomenuo je da nitko od onih na
koje se to odnosi nije pročitao taj
dokument prije nego što je poslan
zastupnicima. Jer da jest, primijetio
bi da u preambuli nisu spomenuti
Romi, kao duboko ukorijenjena nacionalna manjina u Hrvatskoj.
U nastavku je napomenuo da se
njegove stranačke kolege zalažu za
to da se u Ustavu zadrži odredba
koja propisuje da odluku o upućivanju Hrvatske vojske u oružane misije u inozemstvu Sabor donosi dvotrećinskom većinom. Najavio je da
će u oporbenom prijedlogu ustavnih
promjena biti definirano da je za to
potrebna i prethodna suglasnost
predsjednika Republike. Izrazio je
zadovoljstvo što je Vlada napokon
BROJ
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pokazala političku volju da se ukine
zastara za kaznena djela iz vremena
pretvorbe i privatizacije, ali odredba
koja to regulira je preštura, a obrazloženje neozbiljno (SDP nudi puno
bolje rješenje koje je već bilo u proceduri). Referendum za ulazak Hrvatske u Europsku uniju se ne mora
nužno provoditi prema rigoroznom
članku 141., već po pravilima koja
vrijede za „običan referendum” (sada nije riječ o udruživanju ili razdruživanju), napominje zastupnik.
Ne možemo biti tako neprincipijelni
i kad nam je to potrebno uvoditi
kriterij prebivališta, koji nije vrijedio za parlamentarne i predsjedničke izbore. To samo dokazuje koliko
je postojeći izborni sustav neodrživ,
nemoralan i neprincipijelan, zaključio je.
Na njegove riječi reagirao je Nazif
Memedi (nezavisni; zast. austrijske,
bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske
nacionalne manjine). Napomenuo je
da u Saboru zastupa Rome i 11 drugih nacionalnih manjina te da je odgovoran za svojim biračima. Nije
istina – kaže – da nisam pročitao izmjene Ustava. O tome najbolje svjedoči činjenica da sam i amandmanski zatražio da u Ustav uđu ne samo
Romi nego i ostale nacionalne manjine koje nisu navedene u preambuli.

Vrijeme se ne može vratiti
unatrag
Ustav treba mijenjati što prije,
ako ni zbog čega drugoga, radi uvođenja instituta europskog uhidbenog
naloga, tako da kriminalci ne mogu
bježati iz jedne u drugu državu, naglašava Damir Kajin, predstavnik
Kluba zastupnika IDS-a. Po njegovu mišljenju najvažnije izmjene
su predložene odredbe o nezastarijevanju pretvorbenog kriminala.
Nažalost, vrijeme se ne može vratiti
unatrag , kao što se ne mogu vratiti
ni izgubljena radna mjesta niti izbri-
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sati brojne osobne tragedije, posljedice „majke svih pljački u Hrvatskoj. Kao što revizija pretvorbe i
privatizacije nije učinjena 2000.
bojim se da neće biti napravljena ni
danas, kaže zastupnik. Za to je prije
svega potrebna politička volja, ali i
reforma pravosuđa. Apsolutno sam
za tu normu, ali ako je pretvorba
ugrozila zemlju, revizija ne bi smjela imati takav učinak, naglašava
Kajin (najveći su problem banke
koje kreditiraju i gospodarstvo i državu).
Založio se za to da se Državni
proračun u Saboru donosi dvotrećinskom većinom koju bi trebalo propisati i za izbor sudaca Ustavnog suda.
Napomenuo je da se ideesovci slažu
s tim da se u preambulu Ustava uvrste Romi i sve ostale manjine u Hrvatskoj. Predloženim izmjenama,
kaže, jačamo Vladu umjesto Parlamenta, i zato treba uvesti princip
neposrednog izbora zastupnika. Pitanje dijaspore treba urediti na bitno
drugačiji način, tako da u Hrvatskoj
glasaju samo oni koji ovdje žive i
plaćaju poreze, zaključio je.
Sabor bi se trebao ne samo ograditi nego i osuditi ponašanje navijača
na spomenutoj utakmici u Varaždinu, rekla je dr.sc. Vesna Pusić, u
ime Kluba zastupnika HNS-a. Mi
u HNS-u također osuđujemo njihovo
ponašanje, ali i postupanje HRT-a
koji nije prekinuo prijenos te utakmice. Dok god organizatori sportskih priredbi neće snositi financijske
posljedice za takve izgrede tome
nećemo stati na kraj, bila je kategorična zastupnica. Takvi ispadi – kaže
– dodatno svjedoče o tome koliko je
važno Ustavom regulirati „tko smo i
gdje stojimo”. U ovom času inicijativa za promjenu Ustava nije hir, već
to nalažu pripreme za ulazak naše
zemlje u EU, napominje zastupnica.
Međutim, neobičan je način na koji
smo tome pristupili (trebalo je objediniti raspravu o Vladinom i prijedlogu oporbe i na temelju toga napraviti zajednički prijedlog promjena
Ustava).

Ujednačiti model glasovanja
U nastavku je kritizirala ponuđeno rješenje prema kojem bi se na
referendumu za ulazak u EU odlučivalo većinom birača koji su glasovali u Hrvatskoj (pod uvjetom da na
referendum izađe većina ukupnog
broja birača). U tom bi se slučaju
glasovi birača koji nemaju stalno
prebivalište u Hrvatskoj računali
kod utvrđivanja izborne baze,??? ali
ne i rezultata referenduma. „To pokazuje da nešto nije u redu ni s našim popisima birača, niti s modelom
glasanja na izborima za Parlament i
za Predsjednika Republike”, tvrdi
Pusić. Naime, predložen način
izjašnjavanja ostavlja prostor manipulaciji i glasanju mrtvih duša, a na
taj način ne možemo ući u EU, poručuje zastupnica. Stoga se založila
za izjednačavanje modela glasanja
za članstvo u EU i u Hrvatskom saboru. Dakako, prethodno treba promijeniti zakone o prebivalištu i o
popisima birača. Napokon treba riješiti i pitanje dopunskog prava glasa za pripadnike manjina (ta je mogućnost Ustavom predviđena, ali se
u praksi provodi kao alternativa).
Među ostalim, valja uvesti instrumente kontrole Sabora nad budućim
sudjelovanjem Hrvatske u institucijama EU.

Ustav mora biti svakome
razumljiv
Na početku svog izlaganja, u ime
Kluba zastupnika HSLS/SDAH, dr.
sc. Ivan Čehok se, kao gradonačelnik Varaždina, ispričao za rasističke
uvrede koje su na utakmici u tom
gradu bile upućivane srpskoj nogometnoj reprezentaciji, njihovim navijačima i dr. Riječ je, kaže, o šačici
navijača izvana koji su zlouporabili
gostoprimstvo Varaždinaca. Takvi
se incidenti događaju i u drugim državama, ali na nama je da kao Parlament osudom govora mržnje, a prije
svega edukacijom, spriječimo slične
pojave, naglašava Čehok.
BROJ
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Nije sporno, kaže, da valja ići u
promjene Ustava o kojima treba postići suglasje (demokratsko je pravo
da postoji više predlagatelja). Formulacije u tom dokumentu koji
jamči temeljna ljudska prava i ustavno-pravni poredak države moraju
biti jasne i nomotehnički uređene
tako da ih svatko može razumjeti,
napominje zastupnik (za to ima još
dosta vremena). Da ga ne bismo trebali često mijenjati valja razmisliti o
kriteriju po kojem bismo u preambulu uvrstili sve nacionalne manjine
(primjerice, koje imaju pravo na izbor zastupnika i sl.).
Po ocjeni njegovih stranačkih kolega odredba o nezastarijevanju kaznenih djela počinjenih u procesu
pretvorbe i privatizacije previše je
općenita. Nažalost, jednu nepravdu
nije moguće umanjiti čineći nove,
napominje Čehok. Primjerice, u pretjeranom žaru, a bez valjanih mehanizama, mogli bismo uništiti i neke
tvrtke u kojim su počinjene nepravilnosti, ali koje danas dobro posluju. Založio se za to da u Ustavu
ostane odredba prema kojima je opće obrazovanje obvezatno i besplatno te da se njegovo trajanje propiše
zakonima (svaki građanin mora steći
radnu kvalifikaciju). Na kraju je
prenio zahtjev zastupnika HSLS-a i
SDAH da se pronađe sretnije rješenje, odnosno formulacija koja će
pokriti i pravo izjašnjavanja na referendumu i opće pravo glasa.
Zbog incidenta na nogometnoj
utakmici u Varaždinu trebali bismo
se zamisliti nad ostvarivanjem ustavne odredbe koja jamči najviše vrednote ustavnoga poretka, prije svega
poštivanje prava čovjeka, primijetio
je Vladimir Šeks, u ime Kluba zastupnika HDZ-a. To bi trebao biti
povod za prekretnicu u zaustavljanju
govora mržnje, rasizma i ksenofobije. Naime, sve dosadašnje akcije zakonodavnog tijela, donošenje Zakona
o sprječavanju nereda na sportskim
natjecanjima i dr. nisu urodili plodom. Na našim stadionima se i dalje
čuju uvrede i šovinističke poruke, ali
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to se mora djelotvorno zaustaviti
(nema drugog načina nego da se utakmica u tom slučaju odmah prekine i
isprazni stadion). Vlada i Sabor bi
trebali naći efikasno rješenje da se
zaustavi i prekine sve što potiče govor mržnje i rasizam na našim priredbama i sportskim stadionima, napominje Šeks.
U nastavku je izvijestio da zastupnici HDZ-a podupiru prijedlog
Vlade da se pristupi promjeni Ustava u predloženom opsegu, ali da su
otvoreni i za druge prijedloge. Pojasnio je, među ostalim, da se odredba
koja propisuje da se na referendumu
za ulazak u EU odlučuje većinom
glasova birača koji su glasovali u
Hrvatskoj odnosi i na one koji glasuju u diplomatsko-konzularnim
predstavništvima u inozemstvu.
Krajnje je nekorektno – kaže – što se
u dijelu javnosti iznosilo da se na taj
način dijasporom želi manipulirati.
Nema govora o tome da bi hrvatski
državljani s prebivalištem u inozemstvu morali dolaziti glasovati u Hrvatsku, niti da bi im se uskraćivalo
pravo glasa. Naime, tragalo se za
najlakšim načinom da se osigura
uspjeh referenduma za pristupanje
EU, posebice stoga što je na dosadašnjim parlamentarnim izborima
postotak toga biračkog tijela iznosio
od 19 do 25 posto. I mnoge druge
zemlje primjenjuju model glasanja
koji predlaže Vlada, s tim da je kod
nekih propisan daleko blaži prag za
pozitivan ishod referenduma, napominje Šeks.
Uključivši se u raspravu, Jadranka Kosor je poručila da Vlada osuđuje necivilizirano ponašanje dijela
navijača na utakmici u Varaždinu i
da neće tolerirati takvo divljaštvo.
Sve dok se utakmice i prijenosi u
takvim slučajevima ne budu prekidali, divljaci očito neće shvatiti poruku, kaže premijerka. Budući da
dosadašnji zakonski okviri nisu bili
dovoljni da se takve pojave spriječe,
poradit će se na dodatnim izmjenama Zakona o suzbijanju diskriminacije i drugih propisa. Među ostalim,

tražit će se načini da odgovornost za
izgrede snose organizatori sportskih
priredbi.

Pripadnicima manjina
dopunsko pravo glasa
Dr.sc. Milorad Pupovac, u ime
Kluba zastupnika SDSS-a, zahvalio je predstavnicima parlamentarnih
klubova koji su poslali poruku o
nultoj toleranciji prema nasilnom
ponašanju na sportskim stadionima
(to je protivno Ustavu, zakonu i vrijednostima ove države).
Prenoseći stavove Kluba o predloženim ustavnim promjenama rekao
je da fraza kako „Hrvatska pripada
zemljama UN-a i slobodnog svijeta”
danas ne može imati mjesto u hrvatskom Ustavu (pripadamo zemljama
Europe).
Kako reče, njegove stranačke kolege očekuju od Vlade i Sabora da se
prije izglasavanja Ustava donese
zaključak da će se pripadnicima manjina uz opće zajamčiti i dopunsko
biračko pravo. Ako se već pojačava
autonomija Državnog sudbenog vijeća, s čime se slažemo, trebalo bi
raspustiti postojeći sastav tog tijela i
izabrati novi, kaže Pupovac. Što se,
pak, tiče izjašnjavanja na referendumu neobično je da pitanje koje nismo uspjeli riješiti zakonom, sada
nastojimo riješiti Ustavom. Trebalo
je puno ranije početi sređivati biračke popise, definirati pojam dijaspore
i regulirati način glasanja toga biračkog tijela (primjerice, Hrvati u Bosni
i Hercegovini su konstitutivni narod,
a ne dijaspora). Po mišljenju SDSS-a
iz Ustava bi trebalo izostaviti odredbu koja pobuđuje sumnju da o sudjelovanju pripadnika Hrvatske vojske u mogućim savezničkim akcijama može odlučivati samo Vlada, bez
Sabora.

Za decentralizaciju i uvođenje
Doma regija
Po riječima Bore Grubišića, Klub
zastupnika HDSSB-a je u načelu
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za predložene promjene, uvaži li
Vlada i neke njihove prijedloge. To
se u prvom redu odnosi na zahtjev
za teritorijalni preustroj Republike
Hrvatske i decentralizaciju države
na regije. Radi osiguranja uvjeta za
ravnomjerniji razvoj regija u Hrvatskoj HDSSB će – kaže – predložiti i
uvođenje drugog doma u Parlamentu
– doma regija. I oni smatraju da Romi, kao i ostale nacionalne manjine
u Hrvatskoj „zaslužuju ustavnu kategoriju”. Podržavaju, inače, inicijativu civilnih udruga da prijedlozi o
pristupanju promjeni Ustava budu
dostupni svim zainteresiranim građanima. Njihova je sugestija da se
posebnim zakonom precizno regulira pojam pretvorbenog i privatizacijskog kriminala kako bi se ta kaznena djela mogla sankcionirati.
Da smo barem dio snage koju smo
uložili u promjene Ustava usmjerili
u ostvarivanje ustavnih vrijednosti,
danas bismo bili u daleko boljem
položaju, napominje Furio Radin, u
ime Kluba zastupnika nacionalnih
manjina.
Izrazio je zadovoljstvo činjenicom
da je predlagatelj ponovno uvrstio u
Ustav Slovence i Bošnjake te najavio da će Klub inzistirati na tome da
im se pridruže ne samo Romi nego i
sve ostale nacionalne manjine u Hrvatskoj. O tome hoće li se i kako riješiti pitanje dodatnog prava glasa
za pripadnike nacionalnih manjina
ovisit će – kaže – i njihova podrška
predloženim promjenama (premijerka je obećala da će se to riješiti do
kraja godine).

Izmjene idu u dobrom smjeru
Vjerujemo da će predložene izmjene poboljšati sadržaj Ustava i time otvoriti put noveliranju zakona,
kako bi europske norme zaživjele i u
našoj praksi, izjavio je Stanko Grčić, u ime Kluba zastupnika HSS-a.
Uostalom, na nužnost promjena
upozorila je i Europska komisija tijekom procesa pretpristupnih pregovora. Po mišljenju haesesovaca naj-
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važnije su izmjene odredaba kojima
se redefinira uloga i postupanje Oružanih snaga nakon sklapanja Sjevernoatlantskog ugovora, te uvođenje
instituta nezastarijevanja kaznenih
djela počinjenih u procesu pretvorbe
i privatizacije. Na taj se način – kaže
– šalje poruka da nema zaštićenih
kad je riječ o teškim kaznenim djelima. Nadamo se da će to potaknuti
Državno odvjetništvo i sudove na
još veću učinkovitost i tako riješiti
važno pitanje koje godinama frustrira hrvatsku javnost i građane, kaže
Grčić. Zastupnici HSS-a su uvjereni
da predložene izmjene idu u dobrom
smjeru, jer jačaju ustavna prava naših građana i ulogu državnih institucija, daju veći značaj lokalnoj i regionalnoj samoupravi te osiguravaju
funkcioniranje ustavnopravnog poretka u Republici Hrvatskoj.

S obzirom na to da predloženim
Hrvatska dio svojih suverenih
ovlasti prenosi na EU, građane je
trebalo pitati na referendumu prihvaćaju li ustavne promjene, smatra Dragutin Lesar (nezavisni).
Mišljenja je da će odredba o nezastarijevanju pretvorbenog kriminala kod njih stvoriti lažnu nadu da
će se nepravde iz privatizacije otkloniti.
Kako reče, ne slaže se s mišljenjem da bi se referendum o ulasku
Hrvatske u EU mogao provoditi po
pravilima za „redovni” referendum.
Interesantno je, kaže, da je broj birača u Hrvatskoj dostigao broj stanovnika. Stoga najnovije ustavne promjene treba iskoristiti za konačno
otklanjanje dubioza iz popisa birača,
Zakona o boravištu, Zakona o biračkim popisima i dr.

U pojedinačnoj raspravi su još sudjelovali: Damir Kajin (IDS), Goran Beus Richemergh (HNS), dr.
sc. Šemso Tanković (SDAH; zast.
albanske bošnjačke, crnogorske,
makedonske nac. manjine) i Silvano Hrelja (HSU).
Nakon petominutnog javljanja
Damira Kajina, u ime Kluba zastupnika IDS-a, potpredsjednik Sabora
Vladimir Šeks zaključio je raspravu. Najavio je da će Odbor za Ustav,
Poslovnik i politički sustav idući
tjedan razmotriti i oporbeni prijedlog ustavnih promjena. Nakon rasprave o njemu na plenarnoj sjednici
Parlamenta oformit će se zajednička
višestranačka skupina koja će nastojati doći do zajedničkog prijedloga
kako bi se ustavne promjene donijele općim konsenzusom.
J.Š; M.Ko.

PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S
PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA RH
Predlagatelj: 52 zastupnika SDP-a, HNS-a i IDS-a

Usuglasiti sporna pitanja
Nedugo nakon rasprave o Vladinom prijedlogu ustavnih promjena pred zastupnicima se našao i
prijedlog oporbenih stranaka.
Kako je konstatirano u raspravi,
navedeni prijedlozi se dobrim dijelom podudaraju, ali su mišljenja
vladajućih i oporbe podijeljena
glede tzv. pozitivne diskriminacije
pripadnika manjina, te načina
glasanja na referendumu, odnosno
ostvarivanja biračkog prava za
dijasporu i dr. Budući da su predlagatelji otvoreni za daljnji dijalog, dogovoreno je da se oformi
zajednička radna skupina koja će
usuglasiti predloženo i pronaći
kompromisna rješenja.
Predsjednik Odbora za Ustav,
Poslovnik i politički sustav i član
Vladine radne skupine, Vladimir

Šeks, pozvao je i sve zainteresirane institucije da organiziraju javne tribine, stručne skupove i druge
oblike javne rasprave o ustavnim
promjenama.

O PRIJEDLOGU
Obrazlažući zastupnicima prijedlog oporbe Zoran Milanović je napomenuo da su se u reguliranju pitanja vezanih uz pristupanje Hrvatske
Europskoj uniji u velikoj mjeri „držali” rješenja koja je ponudila Vlada.
Predlažu da se u preambuli Ustava
navedu sve autohtone nacionalne
manjine koje biraju svoje zastupnike
u Hrvatski sabor. Zalažu se, također,
za redefiniranje uloge i postupanja
oružanih snaga, posebice u pogledu
sudjelovanja u kolektivnoj obrani
BROJ
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država članica NATO-a. Prema njihovu prijedlogu odluku o sudjelovanju Oružanih snaga RH u vojnim
misijama u inozemstvu donosio bi
Sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika (na prijedlog
Vlade, uz prethodnu suglasnost
Predsjednika RH). Na taj se način
ustavne odredbe usklađuju s ovlastima predsjednika Republike, kao vrhovnog zapovjednika oružanih snaga. Isti postupak primjenjivao bi se i
kod dopuštenja da oružane snage
država saveznica prijeđu granicu
Hrvatske. Njihov je daljnji zahtjev
da se pripadnicima manjina, pored
općeg, Ustavom zajamči i dopunsko
pravo glasa, s tim da se modaliteti
toga prava urede zakonom. Braneći
taj prijedlog Milanović je napomenuo da se ta dva prava međusobno
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ne isključuju, nego da su komplementarna, ako se tako odluči.
Oporbeni zastupnici smatraju da
bi pored odvjetništva kao ustavnu
kategoriju trebalo navesti i javno
bilježništvo, te spomenuti guvernera Hrvatske narodne banke. Mišljenja su da bi Ustavom trebalo propisati obvezu države da osigura besplatno školovanje do stjecanja prvog zvanja (prve kvalifikacije). Zalažu se i za dodavanje novih odredbi
kojima bi se detaljnije reguliralo
ukidanje zastare za kaznena djela
počinjena u postupku pretvorbe i
privatizacije, ili poslovanjem povezanim s njim, kao i za ratno profiterstvo. Pored kaznenog progona i
oduzimanja protupravno stečene
imovinske koristi za takve slučajeve predviđaju i određene porezne
mjere (o tome je podrobnije govorio dr.sc. Ivo Josipović, također jedan od predlagatelja). Predloženim
se, među ostalim, propisuje i način
donošenja državnog proračuna
(umjesto običnom većinom glasova
svih zastupnika). Predlagatelji smatraju da bi ustavne suce trebalo birati dvotrećinskom većinom u Parlamentu (isti postupak je predviđen
i za donošenje Ustava te odlučivanje o ustavnim promjenama). Radi
osiguranja neovisnosti i samostalnosti sudbene vlasti, predložili su
da se iz Ustava brišu ovlasti Sabora
u izboru članova Državnoga sudbenog vijeća i Državnoodvjetničkog
vijeća, kao i ovlasti za davanje mišljenja u postupku imenovanja i razrješenja sudaca.
Dr.sc. Vesna Pusić se u ime predlagatelja osvrnula na odredbu kojom
se regulira način glasovanja na referendumu. Naš je prijedlog da se isti
model izjašnjavanja koji HDZ i Vlada predlažu za neposrednu demokraciju (kvorum se računa temeljem
svih upisanih u popise birača, ali se
broje samo glasovi „pali” u Republici Hrvatskoj) primijeni i kod predstavničke demokracije. Uvjet za to
je izmjena Izbornog zakona, tako da
bi i na parlamentarnim i na predsjed-

ničkim izborima birači glasovali samo u Republici Hrvatskoj.

RADNA TIJELA
Razmotrivši prijedlog oporbe nadležna saborska radna tijela sugerirala
su zastupnicima da donesu Odluku o
pristupanju promjeni Ustava RH.
Matični Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav je to učinio nakon poduže rasprave koju je na plenarnoj sjednici rezimirao predsjednik
toga radnog tijela Vladimir Šeks.
U raspravi na sjednici Odbora za
zakonodavstvo izražene su dvojbe i
protivljenje uvođenju „pozitivne
diskriminacije” pripadnika manjina
kroz institut tzv. dvostrukog prava
glasa. Istu reakciju izazvala je i
predložena dopuna kojom se određuje da hrvatski državljani ostvaruju
svoje biračko pravo na izborima koji
se održavaju u Republici Hrvatskoj
(to podrazumijeva ukidanje glasovanja na posebnim izbornim mjestima
u inozemstvu).
Odbor za rad i socijalno partnerstvo sugerirao je Saboru da
osnuje posebno radno tijelo koje će
pratiti rad nadležnih institucija zaduženih za otkrivanje i sankcioniranje kaznenih djela počinjenih tijekom pretvorbe i privatizacije i o tome jednom godišnje izvještavati
Parlament.

RASPRAVA
Prije početka rasprave riječ su dobili
izvjestitelji saborskih odbora Vladimir Šeks, predsjednik Odbora za
Ustav, Poslovnik i politički sustav,
izvijestio je da je na sjednici toga radnog tijela izraženo zadovoljstvo glede
velike podudarnosti predloženih izmjena s Vladinim prijedlogom. Dogovoreno je da će se razlike u stajalištima
(npr. u pogledu uloge guvernera
HNB-a, pravne osnove članstva i prijenosa ustavnih ovlasti Republike Hrvatske, sudjelovanja u institucijama
EU i primjene prava EU u pravnom
poretku Republike Hrvatske) raspraBROJ
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viti u demokratskom dijalogu i iznaći
optimalna rješenja. Predmetom usuglašavanja treba biti i odredba o ulozi i
postupanju Oružanih snaga RH i dr.
Što se tiče prijedloga za uvođenje
obveznoga posebnog prava glasa za
nacionalne manjine istaknuto je da u
Europi takvo rješenje imaju jedino
Slovenija i Rumunjska. Ustavom
RH je propisana takva mogućnost,
ali ne i Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Iz obrazloženja Odluke Sabora iz listopada
2003. (nije dano vjerodostojno tumačenje sporne odredbe) te rješenja
Ustavnog suda RH (odbio je prijedlog Talijanske unije i Srpskog narodnog vijeća za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti) proizlazi da
birači na izborima mogu glasati samo jedanput, naglašava Šeks. Spomenuo je i to da dio članova Odbora
nije podržao prijedlog da hrvatski
državljani ostvaruju svoje biračko
pravo samo na biračkim mjestima u
zemlji za ukidanje glasovanja na
posebnim biračkim mjestima u inozemstvu). Na kraju je pozvao sve
zainteresirane institucije da o predloženom organiziraju rasprave i
druge oblike upoznavanja javnosti s
ustavnim promjenama.
Boris Kunst prenio je stavove
Odbora za rad i socijalno partnerstvo. Potom se prešlo na raspravu po
klubovima zastupnika. Prvi se javio
za riječ Damir Kajin, predstavnik
Kluba zastupnika IDS-a, izjavio je
da njegove stranačke kolege stoje
iza predloženih izmjena. Razumljivo
je – kaže – da bi glas dijaspore trebalo preispitati, ali nema bojazni da
bi zbog glasača iz Bosne i Hercegovine referendum za ulazak Hrvatske
u EU mogao pasti. Izrazio je želju
da se u Ustav ugrade i odredbe koje
bi tzv. zaštićenim najmoprimcima
omogućile da napokon steknu vlasništvo nad stanovima u kojima neki
žive desetljećima (riječ je o 5 tisuća
obitelji). Kako reče, ne misli da su
svi koji su sudjelovali u pretvorbi
bili lopovi, ali oni koji su početni
kapital stekli poštenim radom su u
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manjini (najviše 4 do 5 posto). „Svi
ostali su za mene kriminalci koji su
željeli porobiti Hrvatsku tako da danas imaju sve, a sirotinji nije ostala
niti nada. Stoga nema sumnje da
treba ići u reviziju pretvorbe i privatizacije (treba poći od onih koji su
90-ih sve to osmislili), ali to će sada
biti znatno teže. Po tom pitanju moglo se puno više napraviti u razdoblju od 2000. do danas, ali tada nije
bilo političke volje.
Govoreći o načelu pozitivne diskriminacije, za koje se predlagatelji
zalažu, ustvrdio je da Hrvatska kažnjava one političke stranke koje
zastupaju manjinske vrijednosti.
Naime, pripadnike manjina se svjesno diskriminira, budući da moraju
birati hoće li glasati za manjinskog
zastupnika ili za stranačku listu, negodovao je zastupnik.

Rezerve prema uvođenju
dopunskog prava glasa
Klub zastupnika HDZ-a će u
najvećem dijelu poduprijeti prijedlog
oporbe, budući da je dobar dio predloženih izmjena (95 posto) identičan
i kompatibilan s prijedlogom Vlade,
najavio je Vladimir Šeks. To se u
prvom redu odnosi na odredbe vezane uz zatvaranje ili otvaranje pojedinih poglavlja u pretpristupnim pregovorima s EU i način funkcioniranja
Republike Hrvatske u toj asocijaciji.
Suglasni smo i oko toga da se sve
manjine u Hrvatskoj koje biraju svoje zastupnike pobroje u Izvorišnim
osnovama Ustava. Prihvaćamo inicijativu da se suci Ustavnog suda biraju dvotrećinskom većinom zastupničkih glasova te da se uvede primjena europskoga uhidbenog naloga.
Pri tome treba imati na umu činjenicu da države mogu otkloniti izručivanje i predaju svojih državljana za
politički motivirana kaznena djela i
ona vezana uz rat (npr. onaj na prostoru bivše Jugoslavije).
U nastavku je pojasnio da je HDZ
zadržao rezervu prema utvrđivanju
obvezatnosti dopunskog prava glasa

za pripadnike manjina (takvo rješenje
ne sadrži ni jedan Ustav u Europi).
To nije nikakav argument, primijetio je Zoran Milanović. Osim toga, nekoliko europskih država primjenjuje taj institut (npr. Švedska).
Ključno je pitanje – kaže – postoji li
politička volja da se manjinama
omogući to pravo, a ako ne postoji
zašto je tome tako.

Otvoriti poglavlje o
regionalizaciji
To bi se pitanje moglo riješiti na
zadovoljavajući način kada bi hrvatska država bila definirana kao država svih građana koji u njoj žive, napominje Boro Grubišić, predstavnik
Kluba zastupnika HDSSB-a. Ukidanje zastare za kaznena djela počinjena u pretvorbi i privatizaciji upisano je kao jedan od ciljeva Statuta
naše stranke, ali mi se ne busamo u
prsa tko se prvi toga dosjeti. Nije
jasno zašto to nije učinila vladajuća
koalicija u mandatu od 2000. do
2004. kad je imala potrebne instrumente. Po mišljenju zastupnika HDSSB-a ne treba mijenjati odredbu
prema kojoj se udruživanje Republike Hrvatske s drugim državama ili
skupinom država može ostvariti isključivo referendumom ako se za to
izjasni natpolovična većina upisanih
birača). U slučaju promjene te
odredbe treba precizirati da se to radi isključivo radi pristupanja Europskoj uniji.
U pregovorima s Europskom unijom moramo otvoriti i poglavlje o regionalizaciji zemlje, jer smatramo da
u Hrvatskoj treba zaživjeti regionalna
samouprava. S tim u svezi predlažemo i formiranje Doma regija u Hrvatskom saboru koji bi osigurao ravnomjeran razvoj svih regija u Hrvatskoj
i ravnopravnost u odlučivanju.

Omogućiti oduzimanje
nezakonito stečene imovine
Stanko Grčić ponovio je stajalište
Kluba zastupnika HSS-a iz raspraBROJ
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ve o Vladinom prijedlogu, da postupak izmjena i dopuna Ustava ide u
dobrom smjeru. Podržali smo model
kojim se nastoji doći do kompromisnih rješenja koja će osigurati
uspješno funkcioniranje ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, kao ispunjenje postavljenih
kriterija EU. To podrazumijeva jačanje ustavnih prava građana, kao i
uloge državnih institucija i ustanova,
te davanje veće važnosti lokalnoj i
regionalnoj samoupravi. Izmjene
koje se odnose na nezastarijevanje
pretvorbenog kriminala moraju
omogućiti oduzimanje nezakonito
stečene imovine, odnosno dobiti i
osigurati odgovornost za počinjena
kaznena djela, naglašava zastupnik.
Osvrnuo se i na članak 7. Prijedloga kojim se regulira područje Oružanih snaga. Zanimalo ga je treba li
u tu odredbu ugraditi i pitanja koja
se odnose na policiju i civilnu zaštitu
(nesporno je da će i oni sudjelovati u
raznim NATO-vim i aktivnostima
EU). Prihvaćanje suvremenih rješenja, prvenstveno onih koja se primjenjuju u članica EU i NATO-a na
području sustava integralnog upravljanja krizama, otvara se problem
normativnog i operativnog redefiniranja toga područja u Republici Hrvatskoj., napominje zastupnik (nismo sigurni treba li pojam kriza
spomenuti i u Ustavu). Kako reče,
zastupnici HSS-a se zalažu za to da
se o predloženom provede javna rasprava kako bi se građani upoznali s
ustavnim promjenama i pronašla
najprihvatljivija rješenja.

Spriječiti diskriminaciju
pripadnika manjina
Klub zastupnika SDSS-a će podržati prijedlog oporbe, pod uvjetom
da se iz ponuđenog teksta izostavi
odredba koja propisuje da o upućivanju Oružanih snaga RH izvan zemlje odlučuje Hrvatski sabor, izjavio
je dr.sc. Milorad Pupovac (dovoljno je reći – na temelju odluke Vlade
RH, uz prethodnu uz prethodnu su-

HRVATSKI SABOR

18
glasnost Predsjednika Republike”).
To implicira drugačije odnose, prije
svega sa susjedima, te drugačiji kapacitet i sastav Oružanih snaga nego
što bismo ga trebali imati kad je u
pitanju NATO savez u koji smo nedavno ušli, napominje zastupnik
(dovoljno je reći: „na temelju odluke
Vlade RH, uz prethodnu suglasnost
predsjednika Republike).
Njegove stranačke kolege se također
zalažu za uvođenje instituta nezastarijevanja pretvorbenog kriminala, ali
upozoravaju na to da ostaje otvoreno
pitanje „kako ćemo prilagoditi pravosudni sistem da funkcionira u skladu s
tom novelom”. Što se tiče pozitivne
diskriminacije pripadnika manjina,
različite zemlje imaju različita rješenja, kaže Pupovac. Mi smo se odlučili
za to da preko biračkog prava reguliramo njihov politički status. Na taj se
način izbjegava kršenje principa tajnosti kada birači dolaze na glasačka
mjesta gdje se trebaju opredijeliti hoće
li glasati na osnovi općega ili posebnog biračkog prava. U svakom slučaju, treba zaštititi opće biračko pravo, a
dopunsko zajamčiti onima koji to
smatraju važnim za ostvarivanje dijela
svojih posebnih prava kao pripadnika
nacionalnih manjina.
Klub zastupnika nacionalnih
manjina podržava većinu predloženih odredbi, a najsretniji je zbog one
koja regulira način glasovanja o donošenju državnog proračuna, izjavio
je Furio Radin. Podržavamo i promjenu članka 32. kojom se uvode
bitne novine ustavnog prava za lokalnu i područnu, odnosno regionalnu samoupravu. Izrazio je zadovolj-

stvo činjenicom da i vladajuća većina u Saboru podupire uvrštavanje
svih manjina u preambulu Ustava
(možda bi bilo bolje da se navede
„organizirane manjine”). Spočitnuo
je potpredsjedniku Sabora, Vladimiru Šeksu, da je potpisao dokument
koji prekida koaliciju s većinom
pripadnika nacionalnih manjina.
Naime, unatoč obećanju da će se o
pozitivnoj diskriminaciji te populacije još raspravljati, iz njegova izlaganja u ime Kluba zastupnika HDZ-a
proizlazi da je o tome već odlučeno.

Izborni sustav usuglasiti s
Ustavom
Po riječima Vesne Pusić, predstavnice Kluba zastupnika HNS-a,
uvođenje instituta Europskoga uhidbenog naloga otvara i pitanje međudržavnih sporazuma o međusobnom
izručivanju osumnjičenih, optuženih
ili osuđenih za pojedina kaznena
djela između Hrvatske i država u
okruženju (u prvom redu Bosne i
Hercegovine gdje živi najveći broj
osoba s dvojnim državljanstvom).
Želimo li da referendum za ulazak
Hrvatske u EU uspije, možemo prihvatiti rješenje koje je ponudila Vlada, da se računaju samo glasovi birača koji su glasali u Republici Hrvatskoj. Prethodno valja pročistiti popise
birača (procjenjuje se da trenutno
ima 400 do 900 „mrtvih duša”) te
promijeniti zakone o popisima birača, o prebivalištu i Izborni zakon.
Ono što nije dovoljno dobro za Europsku uniju ne može biti dobro ni za
parlamentarne i predsjedničke izbo-

re, napominje zastupnica. Po istoj
logici kao za neposrednu demokraciju moramo urediti način glasanja i za
predstavničku demokraciju.
Po ocjeni Dragutina Lesara (nezavisni) neke od predloženih izmjena su bolje strukturirane i obrazložene od prijedloga Vlade (npr. odredbe
o ukidanju zastare za pretvorbeni
kriminal). Kako reče, nema ništa
protiv toga da biračka mjesta budu
samo na teritoriju Republike Hrvatske, ali upozorava predlagatelje da
bi HDZ mogao na to odgovoriti prijedlogom da dijaspora glasa dopisno.
Ne usuglasi li se izborni sustav s
Ustavom, moglo bi se dogoditi da
sljedeći parlamentarni izbori budu
protuustavni, upozorava zastupnik.
Mišljenja je da bi ustavnim promjenama trebalo proširiti ovlasti pučkog
pravobranitelja, ali se protivi priznavanju dvostrukog prava glasa pripadnicima nacionalnih manjina.
U pojedinačnoj raspravi su još sudjelovali: Nenad Stazić (SDP), Ingrid Antičević-Marinović (SDP),
Vesna Pusić, u ime predlagatelja,
Boris Kunst (HDZ), mr.sc. Josip
Salapić (HDZ), dr.sc. Gvozden
Srećko Flego (SDP), Arsen Bauk
(SDP), Ana Lovrin (HDZ), Boris
Šprem (SDP), Ivo Grbić (HDZ),
mr.sc. Ivan Bagarić (HDZ), Dubravka Šuica (HDZ),Davor Bernardić (SDP), Nedjeljka Klarić
(HDZ), Gordan Maras (SDP) i
Josip Leko (SDP). Rasprava je
okončana završnim osvrtom predstavnika predlagatelja Vesne Pusić i
Zorana Milanovića.
M.Ko.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU
POSTUPKA JAVNE NABAVE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Komisiji šire ovlasti
Predloženim zakonom ustrojava
se Državna komisija za kontrolu

postupka javne nabave s proširenom nadležnošću u koncesijama i
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javno-privatnom partnerstvu, jasno određuje institucionalni ustroj
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i uvodi veća transparentnost u radu institucije.
O predloženom zakonu Hrvatski
je sabor raspravljao 1. Listopada
2009. godine. Predlagatelj je prilikom utvrđivanja dnevnog reda
23. rujna 2009. odustao od predloženog hitnog postupka pa su zastupnici o njemu proveli prvo čitanje.

O PRIJEDLOGU
Važeći Zakon o Državnoj komisiji
za kontrolu postupka javne nabave
iz 2003. godine ima samo 13 članaka
te je potrebno jasnije normirati prava
i obveze Komisije. Predloženim se
zakonom ustrojava Državna komisija s proširenom nadležnošću u koncesijama i javno-privatnom partnerstvu, jasno određuje njezin institucionalni ustroj i uvodi veća transparentnost u radu, propisuje obveza
objavljivanja odluka na Internet
stranicama u kraćim rokovima od
dosadašnjeg, napose uvodi jasan način raspodjele žalbenih predmeta između članova Državne komisije.
Zakonom se uvodi naknada za pokretanje žalbenog postupka u dodjeli
koncesija i javno-privatnog partnerstva, koja se uplaćuje u Državni
proračun i procesna je pretpostavka
za pokretanje postupka.

RADNA TIJELA
Nadležna radna tijela razmotrila
su predloženi zakon u oba čitanja, s
obzirom na zatraženi hitni postupak,
i predložila Hrvatskom saboru njegovo donošenje. Riječ je o Odboru
za gospodarstvo i Odboru za europske integracije. Ovaj potonji
učinio je to uz konstataciju da je
Konačni prijedlog zakona usklađen
s pravnom stečevinom EU te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Odbor za zakonodavstvo podupro
je donošenje predloženog zakona ali i
odluku o povlačenju prijedloga da se
Zakon donese hitnim postupkom. Na

tekst Prijedloga Odbor je imao primjedbe i prijedloge načelne i konkretne naravi, a mi izdvajamo neke.
Poslovi Državne komisije odnose se
na postupke javne nabave, davanja
koncesija i postupke u javno-privatnom partnerstvu kao i „o drugim
stvarima kada je to propisano zakonom”, ali to nije razvidno iz naziva
Zakona i većine njegovih odredaba.
To državno tijelo ima statut kojim se
utvrđuje ustrojstvo, način rada i visina plaće, ali iz zakona nije razvidno
jesu li članovi Državne komisije državni dužnosnici. Inače, cijeli tekst
Prijedloga valja pravno i nomotehnički doraditi, uredno sistematizirati i
izostaviti pojedine odredbe koje ne
predstavljaju sadržaj Zakona.

RASPRAVA
Veća transparentnost rada
Komisije
Na sjednici Hrvatskoga sabora o
Prijedlogu uvodno je govorila predstavnica predlagatelja državna tajnica Ministarstva gospodarstva, rada i
poduzetništva Tamara Obradović
Mazal.
Rekla je da se Zakon mijenja tako
da Komisija, uz sam postupak javne
nabave, može provoditi kontrolu i
kod koncesija i javno-privatnog partnerstva. Zakonskim se izmjenama
želi postići veća transparentnost rada
Državne komisije kojoj se jasno definira institucionalno ustrojstvo i
nadležnost. Prema Prijedlogu, uvela
bi se naknada za pokretanje žalbenog postupka u dodjeli koncesija i
javno privatnog partnerstva, a zabranjuje se svaki utjecaj na rad Komisije sudionika u postupcima javne nabave na Komisiju, za što su uostalom
propisane prekršajne odredbe. Vlada
je predložila razmatranje zakona u
dva čitanja. To je, kaže Obradović
Mazal, dodatna prigoda da se kroz
primjedbe i prijedloge u raspravi
poboljšaju predložene zakonske
odredbe.
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U ime Kluba zastupnika HSS-a
Boris Klemenić posebno je pozdravio odredbe kojima se uređuje veća
transparentnost rada Komisije, i učinkovite prekršajne odredbe za one koji
žele utjecati na njezin rad. Propust je,
međutim, što se prekršajem smatra
samo pokušaj utjecaja na odlučivanje
Državne komisije putem sredstava
javnog priopćavanja ili javnih istupanja kada je jasno da se takvi utjecaji
vrlo lako mogu ostvariti i osobnim
kontaktom. Stoga članove Državne
komisije valja obvezati na prijavljivanje i takvih pokušaja, rekao je, među
ostalim, zastupnik iznoseći neke primjedbe i prijedloge na zakonski akt.
Da su postupci javne nabave, napose javno-privatnog partnerstva,
odnosno koncesije jedna od glavnih
izvora i elemenata korupcije i kriminala u Hrvatskoj najbolje svjedoče svakodnevne afere, koje „niču
kao gljive poslije kiše”, rekao je
Boro Grubišić (Klub zastupnika
HDSSB-a). S tim u svezi podsjetio
je na retardirani natječaj za retardant u HŽ-u, koji je, nažalost, prouzročio i smrtne posljedice te na nabavku vojnih kamiona i gradnju
športske dvorane u Osijeku. Rekao
je kako je prema prvotnom prijedlogu tadašnjeg osječkog gradonačelnika Ante Đapića za gradnju
dvorane trebalo izdvojiti 842 milijuna kuna, ali da je dvorana ipak
kasnije izgrađena za samo 250 milijuna kuna. „A nitko za te novce ne
bi odgovarao da je prošao prvi prijedlog”, rekao je zastupnik Grubišić. Izrazio je nadu da će Komisija
biti jedan od oslonaca u nastojanima da smanjimo korupciju i kriminal u hrvatskoj državi i društvu.
Damir Kajin (Klub zastupnika
IDS-a) rekao je da se u netransparentnim postupcima javne nabave, javnoprivatnih partnerstva i davanja
koncesija u deset godina pronevjeri
jedna autocesta Zagreb–Split, godišnje je to, kaže, Pelješki most, a dnevno 3 milijuna kuna. Posljednjih šest
godina u Hrvatskoj se više otimalo
nego ranih 90-tih godina kroz pre-
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tvorbu i privatizaciju, a oni koji su
bili na čelu javnih sustava danas su
najimućniji ljudi u Republici Hrvatskoj. Državna komisija nije odradila
svoj posao, konstatira Kajin. Ukoliko
želimo spriječiti bogaćenje mimo rada valja krenuti od institucija države.

„Dobitnici na lutriji”
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
Nevenka Majdenić podržala je Prijedlog zakona jer se njime, rekla je,
jasnije normiraju prava i obveze Državne komisije za kontrolu postupka
javne nabave. Zakonski je prijedlog
dobra osnova za pripremu konačnog
zakonskog teksta koji bi trebao doprinijeti boljem i efikasnijem radu
Državne komisije.
I Ingrid Antičević-Marinović
(Klub zastupnika SDP-a) dala je
podršku zakonskom prijedlogu. Oni
koji dobiju posao u postupku javne
nabave, odnosno koncesije, „dobitnici su na lutriji”. Javna je nabava
rak-rana našeg društva i građani u
cjelini vrlo loše percipiraju dobitnike
natječaja javne nabave. Nelogično

je, kaže, da nakon što izgubi posao u
postupku javne nabave zbog previsoke ponude, netko postane podizvođač za onoga koji je dobio posao i
imao je manju ponudu. „Očito je riječ o dogovoru i očito su prljavi mafijaški poslovi”, rekla je, i upozorila
kako to samo govori o dubokoj krizi
i velikoj korumpiranosti u državi.
Pozvala je da se onemogući postojanje proizvođača u poslovima čiji je
naručitelj država, odnosno lokalna
samouprava. Raspolaganje novcem
poreznih obveznika i građana mora
biti do kraja transparentno.
Zastupnik Dragutin Lesar (nezavisni) pozdravio je odluku da se zakon razmatra u dva čitanja. Po njegovoj je ocjeni Državna komisija
jedno od najznačajnijih antikorupcijskih tijela u državi ili bi to mogla
biti jer ima pravo poništenjem natječaja spriječiti nastanak štete, a time i
eventualno kazneno djelo. Prema
Prijedlogu suglasnost na Statut Državne komisije daje Vlada Republike Hrvatske, a njezine članove imenuje, a može ih i razriješiti Hrvatski
sabor na prijedlog Vlade. Komisija

je obvezna jednom godišnje podnijeti Saboru izvješće o svom radu.
Istinska će odgovornost Komisije
biti u slučaju kada će Sabor davati
suglasnost na njezin Statut. Ako Sabor bira članove Komisije zašto ne
bi imao pravo pokretanja postupka
razrješenja njezinih članova ili Komisije u cjelini, upozorio je Lesar.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: dr. sc. Goran Marić (HDZ),
Josip Leko (SDP), i mr. sc. Davor
Huška (HDZ).
U završnoj riječi državna tajnica
Obradović-Mazal rekla je kako će se
sve izrečeno u raspravi razmotriti prije
pripreme konačnog teksta zakona. Rasprava u odborima pokazala je da predložena rješenja treba pravno i nomotehnički urediti. Imajući to u vidu predlagatelj je predložio da zakon ne ide u
hitnu proceduru nego u dva čitanja.
U nastavku rada Sabora 2. listopada 2009. zastupnici su većinom
glasova (88 glasova „za”, 1 „protiv”
i 6 „suzdržanih”) prihvatili Prijedlog zakona o Državnoj komisiji za
kontrolu postupka javne nabave.
J.Š.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Hrvatski sabor je 30. rujna 2009.
raspravljao o Prijedlogu zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o
službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.
Izmjene Zakona predstavljaju jednu od mjera uštede u sklopu provedbe antirecesijskih mjera Vlade Republike Hrvatske.
Novim izmjenama Zakona predlaže se drugačiji način ostvarivanja
prava na prehranu pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske –
djelatnih vojnih osoba, državnih
službenika i namještenika, a kojim
djelatne vojne osobe, državni službenici i namještenici raspoređeni na
službu u Hrvatsko vojno učilište,

Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske te djelatne vojne
osobe raspoređene na službi u Ministarstvu obrane i izvan Oružanih
snaga Republike Hrvatske ne bi
imale pravo na besplatan objed, ali
bi imali organiziranu prehranu.
Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje Zakona. Odbor za
obranu nije utvrdio stajalište o Prijedlogu zakona, jer se za donošenje
Zakona izjasnilo pet članova Odbora, a pet ih je bilo suzdržano.
Ante Kotromanović u ime Kluba
zastupnika SDP-a kazao je da će Klub
biti suzdržan glede donošenja Zakona.
Uštede u sklopu antirecesijskih mjera
su se mogle provesti kroz druge oblike
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štednje, a ne kroz ukidanje besplatnih
obroka, smatra Kotromanović.
U ime Kluba zastupnika HSS-a
Stanko Grčić kazao je da Klub pozdravlja svaki opravdani prijedlog
koji je u funkciji smanjenja rashoda
državnog proračuna Republike Hrvatske.
Mato Bilonjić u ime Kluba zastupnika HDZ-a pozdravlja Zakon kao
još jednu od antirecesijskih mjeru.
Zastupnici su 2. listopada 2009.
sa 66 glasova „za”, 29 „protiv” i 2
„suzdržana” donijeli Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.
I.Č.
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U
CESTOVNOM PROMETU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Autotaksi prijevoz na temelju dozvole
Hrvatski je sabor hitnim postupkom 2. listopada 2009. donio
izmjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (jednoglasno,
95 „za”). Njima se uvodi sustav
dozvola i u obavljanje djelatnosti
autotaksi prijevoza. Dosad se djelatnost autotaksi prijevoza obavljala na temelju koncesije. Time se
Zakon usklađuje sa Zakonom o
koncesijama.
Na sjednici Hrvatskoga sabora 30.
rujna 2009. o predloženom zakonu
uvodno je govorio Dražen Breglec,
državni tajnik u Ministarstvu mora,
prometa i infrastrukture. Preciznije
se određuje područje na kojem prijevoznik obavlja autotaksi prijevoz,

ali se, unatoč nekim inicijativama,
sada ne zadire u nadležnost organiziranja taksi službe.
Donošenje predloženog zakona
podržali su Odbor za zakonodavstvo te Odbor za pomorstvo, promet i veze.
Klub zastupnika HDZ-a podržava predloženi zakon koji poboljšava
odredbe o području na kojem se
obavlja autotaksi prijevoz, rekao je
Živko Nenadić.
Budući da Zakon treba uskladiti sa
Zakonom o koncesijama, koji se
primjenjuje od početka ove godine,
Klub zastupnika SDP-a podržat će
predložene izmjene, izvijestio je
Mario Habek.

Klub zastupnika HNS-a podržat
će predloženi zakon, prenijela je
Danica Hursa. Sada se predlaže
jednostavniji i brži postupak za
obavljanje autotaksi prijevoza na temelju dozvole, što je u nadležnosti
jedinica lokalne samouprave.
Donošenjem predloženog zakona
u cijelosti će se postići usklađenost
zakonskih propisa kojima se uređuje područje prijevoza u cestovnom prometu. Stoga će Klub zastupnika HSS-a, prema riječima
Stanka Grčića, podržati predložene izmjene.
U pojedinačnoj raspravi govorio
je Gari Cappeli (HDZ).
Đ.K.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OSNOVICI
PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Do osnovice sporazumom socijalnih
partnera
Izmijenjenim Zakonom o osnovici
plaće u javnim službama uređuje se
način određivanja osnovice plaća u
javnim službama primarno sporazumom socijalnih partnera. Ako do
sporazuma ne dođe do donošenja
Smjernica ekonomske i fiskalne politike Republike Hrvatske za narednu godinu, osnovicu plaća u javnim
službama određuje posebnom odlukom Vlade Republike Hrvatske.
Predloženi zakon podržali su: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički

sustav, Odbor za zakonodavstvo,
Odbor za financije i državni proračun i Odbor za rad i socijalno
partnerstvo. Potonji je podnio
amandman kojim se traži da se socijalnim partnerima omogući pregovaranje do donošenja državnog proračuna na narednu godinu, umjesto
do donošenja Smjernica ekonomske
i fiskalne politike (prihvaćen).
Na sjednici Hrvatskoga sabora 1.
listopada 2009. godine o predloženom zakonu u ime predlagatelja
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uvodno je govorio Miljenko Pavlaković, državni tajnik u Ministarstvu
gospodarstva, rada i poduzetništva.
Predlagatelj prihvaća amandman
Odbora za rad i socijalno partnerstvo, rekao je.
Klub zastupnika HDZ-a u potpunosti podržava donošenje predloženog
zakona jer će vrlo pozitivno djelovati
na unapređenje socijalnog dijaloga,
prenijela je mr.sc. Vesna Buterin.
Primjerena cijena rada polazište je
koje osigurava zadovoljne zaposle-
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nike u javnim službama. Unatoč
smanjenom prilivu sredstava u državni proračun i zabilježenom gospodarskom padu zaposlenicima moramo omogućiti prihvatljivu plaću,
naglasio je Boris Klemenić javivši
se u ime Kluba zastupnika HSS-a,
koji podržava predloženi zakon.
Damir Kajin govorio je u ime
Kluba zastupnika IDS-a, osvrnuvši
se najprije na gospodarsku situaciju
u Hrvatskoj. Skupa smo država, javna poduzeća funkcioniraju nam kao
samoposluge itd. Ispada da je u ovoj
zemlji budala onaj koji radi, rekao
je. Predloženi zakon ne iziskuje dodatna sredstva pa zastupnik zaključuje da plaće zaposlenima u državnim službama u 2010. godini neće

rasti, već padati. Pitanje je, naglasio
je, tko nas je u to doveo: Vlada, politika „lako ćemo”.
Klub zastupnika SDP-a podupire predloženi zakon, prenijela je
Ingrid Antičević-Marinović. Napomenula je da je šteta što rješenje
koje je obuhvatio amandman Odbora nije već u Prijedlogu, kako je
bilo dogovoreno sa socijalnim
partnerima. Kad se govori o plaćama radnika u Hrvatskoj, treba reći
da imamo pošast neisplaćenih plaća, što je kriminal prve vrste. To
mora imati adekvatnu sankciju,
naglasila je ponovivši prijedloge,
neprihvaćene, Kluba zastupnika
SDP-a za potrebnim promjenama
Kaznenog zakona. Neka to bude

prijedlog Vlade, podržat ćemo ga,
naglasila je.
U pojedinačnoj raspravi javio se
Boris Kunst (HDZ).
Predloženim zakonskim izmjenama još jednom pokazujemo da je ova
Vlada Republike Hrvatske spremna
na socijalni dijalog sa svim partnerima i da ispunjava svoje obveze prema onome što je dogovoreno, naglasio je u završnom osvrtu državni tajnik Miljenko Pavlaković.
Hrvatski je sabor 2. listopada
2009. hitnim postupkom donio
Zakon o izmjenama Zakona o
osnovici plaće u javnim službama
(94 „za” i 2 „suzdržana”) zajedno
s prihvaćenim amandmanom.
Đ.K.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM
CESTAMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Hrvatski je sabor 2. listopada
2009., hitnim postupkom, donio
izmjene Zakona o javnim cestama
(92 „za”, 1 „protiv”, 2 „suzdržana”). Usvojenim izmjenama Zakon je usklađen s novim Zakonom
o koncesijama.
Naime, od 1. siječnja 2009. na
postupak davanja koncesija primjenjuju se odredbe Zakona o koncesijama. Rok na koji se daje koncesija ograničava se na 40 godina sukladno ograničenju propisanom
Zakonom o javno-privatnom partnerstvu. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku
davanja koncesije (za javnu cestu)
donosi Vlada Republike Hrvatske
kao davatelj koncesije u ime Republike Hrvatske. Dosad je tu odluku
donosio Hrvatski sabor ako se koncesija davala na vrijeme od 33 godine i dulje, a Vlada, ako se koncesija dodjeljivala na vrijeme do 33
godine.
Zakonski prijedlog podržali su:
Odbor za zakonodavstvo i Odbor
za pomorstvo, promet i veze.

Na sjednici Hrvatskog sabora 30.
rujna 2009. uvodno je govorio u ime
predlagatelja Zdravko Livaković,
državni tajnik u Ministarstvu mora,
prometa i infrastrukture.
Klub zastupnika HDZ-a u cijelosti podržava predložene izmjene,
izvijestio je Ivan Bogović. Sada se
rok na koji se daje koncesija ograničava na 40 godina pa se predlaže da
se ovlasti Vladu Republike Hrvatske
za donošenje odluke o odabiru ponuditelja, rekao je, među ostalim.
Novim Zakonom o koncesijama
drugačije se uređuje postupak davanja koncesije, rekao je Luka Denona javljajući se u ime Kluba zastupnika SDP-a koji podržava usklađivanje Zakona. No, ako se na postupak o davanju koncesija primjenjuje novi Zakon od 1. siječnja
2009. čini se da je previše vremena
prošlo za to suklađivanje, primijetio
je. Smatra da bi bilo dobro da koncesionar ima pravo korištenja cestovnog zemljišta uz suglasnost davatelja koncesije. Zakonski prijedlog trebalo bi dopuniti na način da
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Vlada Republike Hrvatske mora
barem jedanput godišnje Hrvatskom
saboru podnijeti izvješće o tijeku
koncesije, predložio je.
Klub zastupnika HSS-a podržava predložene zakonske izmjene jer
će se riješiti dosadašnja neusklađenost Zakona o javnim cestama sa
Zakonom o koncesijama, rekao je
Stanko Grčić.
Iako predlagatelj navodi da se izmjene Zakona o javnim cestama
predlažu isključivo radi usklađenja
sa Zakonom o koncesijama, što
treba podržati, ima nekoliko otvorenih pitanja, rekla je Danica Hursa, predstavnica Kluba zastupnika
HNS-a. Naime, odluku o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja u postupku davanja koncesija sada donosi Vlada Republike Hrvatske, a
dosad je Hrvatski sabor donosio tu
odluku. Iz obrazloženje predloženog zakona ne vidi se zašto se isključuje u tome Hrvatski sabor, rekla, je među ostalim.
Za pojedinačnu raspravu javila se
dr.sc. Vesna Buterin (HDZ).

ZAKON O KOMBINIRANOM PROMETU
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U završnom osvrtu državni tajnik
Zdravko Livaković odgovorio je
na pitanja iz rasprave. Trebalo je
malo više vremena da se zakoni

usklade jer se radilo i o Zakonu o
javno-privatnom partnerstvu. Prema
potonjem, rok za koncesije je 40
godina, pa je predložen model prema

kojem odluku donosi Vlada Republike. Tu nije ništa sporno, objasnio
je, među ostalim.
Đ.K.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KOMBINIRANOM PROMETU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Zastupnici su na 14. sjednici
Hrvatskoga sabora, 30. rujna
2009, raspravljali o Prijedlogu zakona o kombiniranom prometu.
Osnovni cilj zakona je revitalizacija onih oblika prometa koji manje zagađuju okoliš. Usmjeravanjem prometa sa cesta na priobalnu plovidbu, željeznicu i unutarnju plovidbu, smanjit će se opterećenje cestovnog prometa i njegov
negativni učinak na okoliš.

O PRIJEDLOGU
U prikazu Prijedloga poslužili smo
se uvodnim izlaganjem predstavnika
predlagatelja, državnog tajnika u
Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Dražena Bregleca. Predloženim zakonom hrvatsko zakonodavstvo usklađuje se s pravnom stečevinom Europske unije, konkretno
s Direktivom Vijeća iz 1992. o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza
tereta među državama članicama.
Direktiva s kojom se zakon usklađuje nastoji potaknuti razvoj kombiniranog prijevoza kao alternative
cestovnom prijevozu s ciljem rasterećenja cestovnih prometnica, povećanja sigurnosti prometa, smanjenja
onečišćenja okoliša, uštede energenata i smanjenja razine buke.
Breglec je naglasio da i najvažniji
strateški dokument za dugoročni razvoj zajedničke prometne politike
Europske unije – Bijela knjiga Europske komisije – kao svoj osnovni
cilj navodi poticanje korištenja različitih oblika prometa. U prvom redu to znači revitalizaciju željezničkog, pomorskog i riječnog prometa,

onih oblika prometa koji manje zagađuju okoliš.
Predloženi Zakon o kombiniranom
prometu je u skladu s osnovnim ciljevima zajedničke prometne politike Europske unije. Područje kombiniranog prometa dosad nije bilo sustavno pravno uređeno u Republici
Hrvatskoj pa tako nije bilo ni jedinstvenog pravnog akta iz tog područja. Predloženim zakonom predviđa
se donošenje Strategije razvitka
kombiniranog intermodalnog prometa u Republici Hrvatskoj kojoj je
za cilj dugoročni razvoj kombiniranog prometa te poticanje razvoja logistike u Republici Hrvatskoj.

Poticaji za prijevoznike
Breglec se posebno osvrnuo na
odredbu kojom se predlaže da se
vlasnici ili korisnici motornih i
priključnih vozila registriranih u
Republici Hrvatskoj izuzimaju od
obveze plaćanja godišnje naknade
za uporabu javnih cesta koja se
plaća pri registraciji motornih i
priključnih vozila, ukoliko oni svoja vozila koriste po određenim kriterijima u svrhu kombiniranog prijevoza. Također, zakonom se želi
potaknuti strane cestovne prijevoznike da u većoj mjeri koriste ekološki prihvatljive oblike prometa,
prvenstveno željeznicu. Tako će
ministar nadležan za poslove prometa propisati cestovne pravce na
kojima je prethodni i naknadni prijevoz izuzet od svih kvota i dozvola
koje su utvrđene međunarodnim
višestranim i dvostranim sporazumima. Predviđeno je da Zakon stupi na snagu 1. siječnja 2010, a poBROJ
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jedine njegove odredbe danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje Zakona, a na tekst Konačnog prijedloga nema primjedaba.
Odbor za pomorstvo, promet i veze
većinom glasova je odlučio predložiti
Saboru donošenje Zakona. Odbor za
europske integracije ustvrdio je da
je Konačni prijedlog usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te da
ispunjava obveze iz Sporazuma o
stabilizaciji i pridruživanju.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi državnog
tajnika Dražena Bregleca, izvješće
Odbora za pomorstvo, promet i veze
podnio je Živko Nenadić, član Odbora. U raspravi po klubovima zastupnika, prvi je u ime Kluba zastupnika HDZ-a govorio Ivan Bogović. Klub prijedlog podržava u
cijelosti. Osvrnuo se na odredbu
kojom se određuju udaljenosti u
kombiniranom prijevozu, na način
da se najveći dio prijevoza mora
obavljati željeznicom, unutarnjim
plovnim putovima ili pomorskim
prijevozom, dok se dio koji se obavlja cestom mora obavljati što je
kraće moguće. Nabrojio je i poticaje
koje zakonodavac predviđa za korištenje kombiniranog prijevoza.
Svim tim mjerama cilj je potaknuti
domaće i strane prijevoznike da na
teritoriju Republike Hrvatske u većoj mjeri koriste ekološki prihvatljive oblike prometa.

HRVATSKI SABOR
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Danica Hursa iznijela je stavove
Kluba zastupnika HNS-a. Naglasila je da dosad nije bilo posebnih poreznih olakšica za cestovna vozila
koja sudjeluju u kombiniranom prijevozu, osim u obliku poticajnih
sredstava temeljem dvostranih međunarodnih ugovora o kombiniranom prijevozu. Iznijela je osnovni
cilj zajedničke prometne politike
Europske unije, a to je postizanje
ravnoteže između različitih oblika
prometa te poticanje onih koji manje
zagađuju okoliš. Klub će podržati
donošenje zakona.

Maknuti promet s cesta
U ime Kluba zastupnika HSS-a
Stanko Grčić napomenuo je da područje kombiniranog prometa dosad
nije bilo sustavno uređeno jedinstvenim pravnim aktom. Nacionalnim

programom Republike Hrvatske za
pristupanje EU i Planom usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom EU za 2009, predviđeno je
donošenje Zakona o kombiniranom
prometu. Osnovni cilj koji se želi
postići je smanjenje opterećenja cestovnog prometa i njegovog negativnog učinka na okoliš usmjeravanjem
prometa sa cesta na priobalnu plovidbu, željeznicu i unutarnju plovidbu.
Klub će podržati donošenje Zakona.
Luka Denona predstavio je stavove Kluba zastupnika SDP-a koji
će također podržati donošenje zakona. Ipak, zastupnik je napomenuo da
će se donošenjem zakona ispuniti
forma, ali ne i sadržaj, jer u stvarnosti „kombiniranog prijevoza nema, a
nemamo ni strategiju”. Mišljenja je
da će trebati uložiti dosta napora da
bi se ojačali kapaciteti i infrastruktura u intermodalnom prometu i prije-

vozu. U pojedinačnoj raspravi govorili su Živko Nenadić (HDZ) i Mirela Holy (SDP).
Državni tajnik Dražen Breglec u
završnom osvrtu naglasio je da se
zakonskim prijedlogom udovoljava
ne samo formi, već i sadržaju. „Rješavaju se potrebe iz ukupnog prometnog sustava, uočene i u Europskoj uniji, a to je micanje teretnog
prijevoza sa cesta i promjena težišta
tog tereta na ostale oblike prijevoza,
prije svega na željeznicu”. Dodao je
da se rješavanju te problematike
pristupilo ne samo iz nužnosti usklađivanja, već i iz razloga rješavanja
stvarnih potreba. Zakon je tek prvi
korak u tom smjeru.
Zastupnici su na 14. sjednici, 2.
listopada 2009, većinom glasova, sa
94 „za” i 1 „suzdržanim”, donijeli
Zakon o kombiniranom prometu.
S.Š.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH
BRODOVA I LUKA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Hrvatski sabor je 30. rujna 2009.
raspravljao o Prijedlogu zakona o
sigurnosnoj zaštiti pomorskih
brodova i luka.
Donošenjem Zakona osigurava se
potpuno usklađenje pravnog sustava
Republike Hrvatske u području sigurnosne zaštite pomorskih brodova
i luka s pravnom stečevinom Europske unije.
Zakonom se jasnije definira uloga
priznatih organizacija, način njihova
ovlašćivanja i nadzor nad njihovim

radom; propisuje se obveza osnivanja službi sigurnosne zaštite pri lučkim uprava, odnosno koncesionarima luka posebne namjene; definiraju
se postupci, informacije i nadležnosti prilikom najave uplovljavanja
broda te definira način koordinacije
aktivnosti i komunikacije s nadležnim tijelima Europske unije i državama članicama.
Odbor za pomorstvo, promet i
veze, Odbor za europske integracije i Odbor za zakonodavstvo po-

dupro je donošenje Zakona, a ovaj
potonji podnio je amandmane kojima se pravno i nomotehnički uređuje
izričaj.
Gari Capelli u ime Kluba zastupnika HDZ-a daje punu podršku
Prijedlogu zakona hitnim postupkom.
Zastupnici su 2. listopada 2009.
sa 94 glasa „za” i 4 „suzdržana”
donijeli Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka.
I.Č.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Zastupnici su na 14. sjednici, 24.
rujna 2008. godine, raspravljali o
Prijedlogu i Konačnom prijedlogu

zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o ograničavanju uporabe
duhanskih proizvoda. Prijedlogom
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se nanovo definiraju uvjeti koji se
odnose na prostore za pušenje u
zatvorenom javnom prostoru.

OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA
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O PRIJEDLOGU
Državni tajnik u Ministarstvu
zdravstva i socijalne skrbi Ante Zvonimir Golem predstavio je zastupnicima Prijedlog zakona. Predloženim
zakonom redefiniraju se uvjeti koji se
odnose na prostore za pušenje u zatvorenom javnom prostoru definiranom važećim Zakonom. Uređuje se
da površina prostora za pušenje ne
smije biti manja od 10m2 te da prostor ne smije zauzimati više od 20%
ukupne površine javnoga prostora,
odnosno 20% površine prostora za
usluživanje u ugostiteljskim objektima. Također, propisuje se da pored
ventilacijskog sustava prostor za pušenje mora biti opremljen i sustavom
za filtriranje. U objektu u kojemu se
isključivo uslužuje piće, a u kojem
nije moguće ispuniti navedene uvjete
vlasnik, odnosno korisnik objekta
može prostor za usluživanje odrediti
pušačkim prostorom, o čemu u tom
prostoru mora biti istaknuta oznaka o
dozvoli pušenja. Taj prostor mora
imati ventilacijski sustav koji omogućuje najmanje 10 izmjena zraka na
sat, odvod zraka onečišćenog duhanskim dimom iz pušačkog prostora u
otvoreni prostor mora se osigurati
sustavom za filtriranje, a prostor mora biti opremljen sredstvima promidžbe spoznaje o štetnosti uporabe
duhanskih proizvoda. Očekuje se da
će se navedenim izmjenama i dopunama Zakona osigurati kvalitetna
provedba Zakona te omogućiti bolja
kontrola i zaštita, ne samo nepušača,
već i pušača – od duhanskog dima.

RADNA TIJELA
Slijedeća radna tijela predložila su prihvaćanje predloženog zakona: Odbor
za zakonodavstvo, Odbor za europske
integracije, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb te Odbor za turizam.

RASPRAVA
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
govorio je Ivan Bagarić. Podržavši

Prijedlog, zastupnik je predstavio
dva amandmana koja je podnio Klub
zastupnika HDZ-a. Prvim se omogućuje prijelazno razdoblje, od 30
dana, u kojem vlasnici ugostiteljskih
objekata moraju ukloniti promidžbene materijale iz svojih objekata.
Drugim amandmanom se predviđa
prijelazno razdoblje od tri mjeseca
da bi vlasnici objekata koji prodaju
duhanske proizvode uskladili svoje
poslovanje s odredbama Zakona.
Zastupnik Ivan Klemenić govorio
je u ime Kluba zastupnika HSS-a.
Rekao je da je izglasavanje Zakona
o ograničavanju uporabe duhanskih
proizvoda izazvalo dosta kritika pušača i poteškoća vlasnicima ugostiteljskih objekata. Dodao je da je u
pojedinim lokalima zabilježen pad
prometa od oko 70%, što bi se sigurno povećalo u zimskim mjesecima.
U uvjetima aktualne krize, dodao je,
potrebno je razmisliti i o ekonomskim aspektima donesenog zakona
ali uz minimaliziranje štete za zdravlje nepušača i pušača. Ublažavanjem
zakonskih odredaba na predloženi
način, predlagatelj je u tome i uspio,
zaključio je.
Slijedeći u raspravi, u ime Kluba
zastupnika SDP-a govorio je zastupnik Nenad Stazić. Podsjetivši da je
Klub zastupnika SDP-a uvijek zastupao stajalište da je nepušače nužno zaštititi od duhanskog dima i što
više ulagati u edukaciju mladih, rekao je da se njegov Klub također
zalaže za što racionalnije uređivanje
tog problema. Zakonom o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda
učinjena je šteta, prije svega vlasnicima ugostiteljskih objekata. Zastupnik je u daljnjem izlaganju upozorio na nedosljednost zakona kada su
u pitanju i druge opasne tvari kao što
su alkohol ili nezdrava hrana, a također i na činjenicu da država stimulira sadnju duhana i ubire poreze
od prodaje duhanskih proizvoda.
Naglasio je da se slaže s uvedenim
odredbama o zabrani oglašavanja
duhanskih proizvoda i propisivanje
visokih standarda za ventilacijske
BROJ
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sustave. Kao loše strane izdvojio je
nesigurnost koja se javlja u građana
zbog oprečnih ministrovih izjava te
pitanje restorana koji nisu uključeni
u predložene izmjene.
U ime Kluba zastupnika SDSS-a
govorio je Mile Horvat. Zastupnik
je u svojem izlaganju komentirao
širi projekt zaštite pušača od nepušača kroz komponente zdravstvenog
sustava i tržišta. Nadalje upozorio je
i na niz drugih djelatnosti koje su
bile pogođene važećim Zakonom,
kao što je vinarstvo. Zastupnik je
pohvalio izmjene Zakona, no naglasio je kako one dolaze prekasno te
da su trebale biti donesene prije turističke sezone. Također je upozorio
na štetan efekt čestog mijenjanja zakonskih odredbi koje stvaraju nesigurnost među građanima i unose
nepovjerenje prema Vladi.
Zastupnik Miljenko Dorić je, u
ime Kluba zastupnika HNS-a također upozorio na nekonzistentnost
u Vladinoj politici prema opasnim
tvarima kao što su duhan, alkohol ili
nezdrava hrana. Također se nije složio s liberalizacijom uporabe duhanskih proizvoda predloženim izmjenama i dopunama i Vladinim mijenjanjem stajališta o toj problematici.
U ime Kluba zastupnika IDS-a
govorio je Marin Brkarić. Rekao je
da je prethodno doneseni zakon u
startu loše kreiran jer nisu provedene
konzultacije sa svim uključenim
stranama. Dodao je kako je razumljivo da se nepušači trebaju zaštititi od
duhanskog dima, no da također treba
omogućiti i kvalitetnu alternativu za
pušače. Zastupnik je također sugerirao da je rok od šest mjeseci prekratak za prilagodbu zahtjevnim tehničkim standardima zakona. Zaključio
je kako Klub zastupnika IDS-a neće
podržati Izmjene jer smatra da će
nakon roka prilagodbe ponovno doći
do mijenjanja odredaba.
Zastupnik Dragutin Lesar (nezavisni) upozorio je na nelogičnosti i neprecizna određenja koja se pojavljuju
u Prijedlogu zakonu te naglasio da neće podržati izmjene i dopune Zakona.

HRVATSKI SABOR
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U pojedinačnoj raspravi govorili
su: Ingrid Antičević – Marinović
(SDP), Jerko Rošin (HDZ) i Ivan
Hanžek (SDP).
Državni tajnik Ante Zvonimir
Golem zahvalio je zastupnicima na
konstruktivnoj raspravi.

Predlagatelj je prihvatio amandmane Odbora za zakonodavstvo, kojim
se nomotehnički uređuje izričaj Zakona, te Klub zastupnika HDZ-a,
koji su postali integralni dio Zakona.
Zastupnici su 24. rujna 2009,
većinom glasova (sa 73 glasa

„za”, 12 „protiv” i 5 „suzdržanih”), prihvatili Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda.
A.F.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
STOMATOLOŠKOJ DJELATNOSTI
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Hrvatski sabor je 24. rujna 2009.
raspravljao o Prijedlogu zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o
stomatološkoj djelatnosti.
Predloženim izmjenama mijenja
se naziv stomatološke djelatnosti u
djelatnost dentalne medicine, doktor
stomatologije zamjenjuje se nazivom – doktor dentalne medicine, a
stomatološki studij zamjenjuje se
nazivom studij dentalne medicine.
Europski Parlament i Vijeće Europske unije 7. rujna 2005. godine
donijeli su Direktivu 2005/36/EZ o
priznavanju stručnih kvalifikacija.
Navedenom Direktivom ugrađena
su rješenja iz Ugovora o osnivanju
Europske zajednice o ukidanju prepreka slobodnome kretanju osoba i

usluga između država članica što za
državljane država članica uključuje,
posebice, pravo na obavljanje određene profesije u svojstvu samostalno
zaposlene osobe ili zaposlene osobe
u državi članici različitoj od one u
kojoj su stekle svoje stručne kvalifikacije.
Odbor za europske integracije i
Odbor za zakonodavstvo podupiru
donošenje Zakona, a ovaj potonji
podnosi amandmane kojima se nomotehnički uređuje izričaj te se dopunjuju pojedine odredbe u kontekstu vremenskih rokova.
Mario Zubović u ime Kluba zastupnika HDZ-a se osvrnuo na sadržaj Prijedloga zakona i kazao da
ga Klub podržava.

U ime Kluba zastupnika SDP-a
Tatjana Šimac-Bonačić podržala je
donošenje Zakona i smatra da će
provedba predmetnog Zakona zasigurno dovesti do kvalitetnije zdravstvene usluge.
Miljenko Dorić u ime Kluba zastupnika HNS-a uputio je prigovor
na naziv „doktor dentalne medicine”
te na preniske novčane kazne za
prekršitelje zakonskih odredbi.
U pojedinačnoj raspravi govorio
je Stjepan Kundić (HDZ).
Zastupnici su 24. rujna 2009.
jednoglasno sa 88 glasova „za”
donijeli Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stomatološkoj
djelatnosti.
I.Č.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA PRIMITKE OD
SAMOSTALNE DJELATNOSTI I OSTALE PRIMITKE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Poseban porez i na plaće samostalnih
djelatnika i profesija
Zastupnici su o Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona raspravljali na 14. sjednici 24. rujna 2009.
Zbog gospodarske krize koja je
obuhvatila cijeli svijet, uključujući i
Republiku Hrvatsku, Vlada je odlučila uvesti niz mjera kojima je cilj što

bolje punjenje državnog proračuna.
Budući da je Zakonom o posebnom
porezu na plaće i mirovine izostavljen čitav niz profesija, samostalnih
djelatnosti. Prijedlogom zakona želi
se teret krize ravnomjerno rasporediti na sve kategorije zaposlenih.
BROJ
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O PRIJEDLOGU
Ivica Mladineo, državni tajnik u
Ministarstvu financija zastupnicima
je ukratko obrazložio Vladin Prijedlog zakona. Uvodno je rekao kako
se Prijedlogom posebni porez na
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dohotke uvodi za sve one grupacije
koje su propuštene izglasavanjem
Zakona o posebnom porezu na plaće
i mirovine. I ovaj je Prijedlog zakona s ograničenim trajanjem, a najviše
17 mjeseci, tj. do 17. veljače 2011.
godine.
Državni je tajnik dalje objasnio
način na koji će se plaćanje posebnog poreza provoditi, koje kategorije
primatelja dohotka će Zakon obuhvatiti te završio s prekršajnim
odredbama predloženog Zakona.

RADNA TIJELA
Raspravu o Prijedlogu zakona
proveli su: Odbor za zakonodavstvo te Odbor za financije i državni proračun. Oba su odbora podržala Vladin prijedlog.

RASPRAVA
U ime Odbora za financije i državni proračun predsjednik Goran
Marić, je govorio o Prijedlogu zakona, rekavši uvodno da je povod za
njegovo donošenje ekonomska i financijska kriza u kojoj se zemlja
nalazi. Dodao je da će se Zakon primjenjivati na temelju konačnih
obračuna primitaka samostalnih djelatnika, da će se oporezivati i paušalno te da su članovi Odbora jednoglasno podržali prijedlog da se Zakon izglasa u hitnom postupku.
Raspravu je, u ime Kluba zastupnika SDP-a, nastavio Gordan
Maras. Uvodno je kazao kako taj
Klub ne može biti za Zakon koji hrvatskim građanima dodatno uzima
novac. No, budući da je već prihvaćen Zakon o posebnom porezu na
plaće ili haraču, rekao je dalje Maras, normalno je da neke skupine
građana ne mogu biti izuzete te će
SDP biti suzdržan prilikom izglasavanja predloženog zakona. U nastavku izlaganja Maras je iznio niz
kritika na Vladine antirecesijske
mjere jer sve udaraju isključivo po
džepu hrvatskih građana. I ova zadnja mjera, harač 2, kazao je Maras

dalje, samo je nastavak provođenja
te iste „udri po džepu” politike. Oba
su zakona neustavna, smatra zastupnik, jer ne tretira jednako sve građane već ih dijeli u skupine, a što je
direktno u suprotnosti s ustavnom
odredbom da su svi građani u Hrvatskoj isti ili jednaki. Maras je završno
rekao kako ni jedna od Vladinih antirecesijskih mjera neće polučiti pozitivne pomake te je pozvao predsjednicu Vlade Kosor da odstupi s
dužnosti i raspiše nove izbore.
„HNS neće podržati Vladin Prijedlog zakona”, rekao je uvodno, u ime
Kluba zastupnika HNS-a, Goran
Beus Richembergh. Zastupnik je
dalje rekao da su protiv „harača”,
kako za malu, tako i za veliku „raju”.
„Ovo je samo jedna od obmana koje
nam servira naša Vlada”, nastavio je
zastupnik i dodao da kod nas kriza
nema izvor u financijskom sektoru,
kao u ostatku svijeta, nego u javnom,
u državi. Zaključivši dalje kako će te
mjere kao rezultat samo dovesti do
smanjene potrošnje, umjesto da se
građani potiču na potrošnju, Richembergh je kazao da će se na kraju povećati broj nezaposlenih jer pad potrošnje, odnosno potražnje, nužno
dovodi do pada proizvodnje, a samim
time i potrebom za radnom snagom.
Završno ponovivši da HNS nikako
neće podržati Prijedlog zakona, zastupnik je zaključio kako sve te mjere
i nisu čudne budući da nam je ministar financija u duši poreznik.
Nakon Kluba zastupnika HNS-a,
u ime Kluba zastupnika HDZ-a
zastupnicima se obratio dr.sc. Goran Marić uvodno rekavši da tim
potezom Vlada želi ispraviti grešku
koju je počinila izglasavanjem Zakona o posebnom porezu na plaće i
mirovine, kada je propustila u Zakon
uvrstiti cijelu grupaciju zaposlenih u
samostalnim djelatnostima. Marić
se osvrnuo na izlaganja svojih prethodnika, rekavši da je najlakše obrušiti se na vlast kada donosi nepopularne mjere, ali da nije istina da se
financijska kriza nije prenijela i na
Hrvatsku. U nastavku izlaganja zaBROJ
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stupnik je pobliže pojasnio način na
koji se primjenjuju porezne stope i
kako su te mjere pravedne jer obuhvaćaju zaposlene i na horizontalnom i na vertikalnom nivou. Izrazivši dalje nadu da se Zakon ipak neće
primjenjivati do svojeg krajnjeg roka, Marić je kazao da će se samo
harmoničnim djelovanjem fiskalne i
monetarne politike postići nacionalni cilj izlaska iz krize i da će HDZ
glasati za Vladin prijedlog, prvenstveno radi ispravljanja greške koja
se potkrala.
Zastupnik Dragutin Lesar (nezavisni) je uputio kritiku zastupniku
Mariću, rekavši kako BDP već dugo
nije relevantno mjerilo za stanje
gospodarstvo jer ne uključuje socijalni kriterij.
U ime Kluba zastupnika IDS-a
zastupnicima se potom obratio Damir Kajin kritizirajući Vladine
mjere te posebice konstantno mijenjanje i/ili nadopunjavanje zakona,
uključujući i ove najnovije, o posebnom porezu. Kajin je posebno kritizirao upravo zakone o posebnim
porezima jer, prema pokazateljima,
građani Hrvatske imaju najveća porezna opterećenja na kugli zemaljskoj. Kajin dalje drži da ni najnoviji
prijedlog neće uvesti pravednost u
porezni sustav i da je ustavnost tih
prijedloga zakona vrlo upitna. Završivši izlaganje konstatacijom da će
se autonomnost Ustavnog suda najbolje vidjeti kada budu odlučivali o
ustavnosti Zakona o posebnim porezima, zaključio je da je Hrvatskoj
potrebna cjelokupna porezna reforma, a ne krizni porezi.
Zastupnicima se zatim, u ime
Kluba zastupnika HDSSB-a obratio Boro Grubišić. Rekao je da
HDSSB neće podržati Vladin Prijedlog zakona jer smatra da se radi
isključivo o krpanju proračuna i da
socijalna osjetljivost jednostavno ne
postoji. Za dokaz toj tvrdnji naveo je
primjer svojeg amandmana na prethodni Zakon o posebnom porezu,
kada je predlagao da se porez na
plaće ne određuje prema visini pri-
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hoda radnika, nego prema visini
primanja po članu obitelji. „Bili smo
protiv 17-mjesečnog zakona prvi
put”, rekao je završno zastupnik, „pa
ćemo tako i prigodom izglasavanja
ovog Prijedloga zakona biti protiv!”
Burnu raspravu po klubovima zastupnika nastavila je još burnija pojedinačna rasprava u kojoj su sudjelovali: Dragan Kovačević (HDZ), Vesna Buterin (HDZ), Dragutin Lesar
(nezavisni) koji je u svojem izlaganju

jasno naglasio da se protivi Vladinim
mjerama i da će glasati protiv Prijedloga zakona; Davor Huška (HDZ),
Nevenka Majdenić (HDZ), Boris
Kunst (HDZ), Dragica Zgrebec
(SDP) i Nenad Stazić (SDP).
U ime predlagatelja, nakon rasprave, zastupnicima se završnom riječju
obratio mr.sc. Ivica Mladineo, državni tajnik u Ministarstvu financija zahvalivši se svim zastupnicima
na konstruktivnoj raspravi. Mladi-

neo je još dodao, odgovorivši na pitanje jednog od zastupnika, da će se
također oporezivati i dohoci od imovine i imovinskih prava, police na
životna osiguranja menadžera te velike otpremnine.
Zastupnici su o Konačnom prijedlogu zakona glasovali na sjednici toga istoga dana te ga prihvatili
većinom glasova, sa 72 glasa „za”,
jednim „protiv” i 15 „suzdržanih”.
V.G.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Hrvatski sabor je 27. rujna 2009.
raspravljao o Prijedlogu zakona o
ovlasti Vlade Republike Hrvatske da
uredbama uređuje pojedina pitanja
iz djelokruga Hrvatskoga sabora.
Ovlast Vlade Republike Hrvatske
da u zakonodavnoj delegaciji svojim
uredbama uređuje pojedina pitanja
iz djelokruga Hrvatskoga sabora
prema Zakonu prestaje 11. listopada
2009. jer istječe rok od godine dana
kada je Vladi dana ta ovlast.
Ovlaštena je Vlada Republike Hrvatske da i nadalje, u razdoblju od
dana raspuštanja ili isteka mandata
Hrvatskoga sabora pa do dana prvog
zasjedanja novoizabranoga Hrvatskoga sabora, uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvat-

skoga sabora, osim onih pitanja koja
prema Ustavu Republike Hrvatske
može uređivati samo Hrvatski sabor
i donošenja ili izmjena državnog
proračuna, te propisivanja poreza.
Odbor za zakonodavstvo, Odbor
za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj podupiru
donošenje Zakona.
U ime Kluba zastupnika SDP-a
Josip Leko kazao je da će Klub podržati Zakon, ali da bi se kod svake
Vladine uredbe trebalo utvrditi je li
u skladu s ovlastima ili je Vlada prekoračila svoje ovlasti.
Ana Lovrin u ime Kluba zastupnika HDZ-a podupire donošenje
Zakona iz razloga što je to ustav-

no-pravna praksa svih razvijenih
zemalja.
Goran Beus Richembergh, u ime
Kluba zastupnika HNS-a, kazao je
da „ovaj Zakon ima smisao ukoliko
ga Vlada što manje koristi, tek tada
je taj institut snažan i odaje legitimitet njegova stvarna korištenja u
izvanrednim situacijama”.
U pojedinačnoj raspravi govorili
su Ingrid Antičević-Marinović
(SDP) i Ivo Grbić (HDZ).
Zastupnici su 24. rujna 2009. sa
78 glasova „za”, 5 „protiv” i 7 „suzdržanih” donijeli Zakon o ovlasti
Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz
djelokruga Hrvatskoga sabora.
I.Č.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I
PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Propisani minimalni uvjeti osposobljavanja
i obavljanja reguliranih profesija
Zastupnici su o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona rasprav-

ljali na 14. sjednici 30. rujna
2009.
BROJ
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Predloženim se zakonom prvi
put uređuju uvjeti za osposoblja-
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vanje u određenim medicinskim
profesijama, a sukladno direktivi
Europske unije. Istim se zakonom
određuju i uvjeti za priznavanje
inozemnih kvalifikacija za obavljanje tih profesija. Bit je Prijedloga zakona da se priznaju isključivo dokazi o stjecanju stručnosti za
obavljanje medicinskih profesija,
ali i profesionalna osposobljenost
za obavljanje zakonom predviđenih profesija, što je novina u odnosu na zakon koji je do sada bio
na snazi.

O PRIJEDLOGU
Želimir Janjić, državni tajnik u
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta je zastupnicima ukratko
obrazložio Prijedlog zakona. Rekao
je da je zakon novina u odnosu na
Zakon o priznavanju inozemnih
kvalifikacija jer će se temeljem novopredloženog dokazivati, kako
stručna osposobljenost za obavljanje
predviđenih profesija, tako i profesionalna osposobljenost za njihovo
obavljanje. Sam zakon, nastavio je
državni tajnik, implementira odredbe Direktive 2005/36 Europskog
parlamenta prema kojoj se stručna
kvalifikacija stečena u jednoj od država članica priznaje u drugoj zemlji
članici. Istim je zakonom regulirano
i pravo pristupa profesiji za koju je
osoba stekla stručnu i profesionalnu
osposobljenost.

RADNA TIJELA
Raspravu o predloženom zakonu
proveli su: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu i Odbor za europske
integracije. Uz amandmane nomotehničke prirode Odbora za zakonodavstvo, koje je predlagatelj usvojio
te su postali sastavnim dijelom Prijedloga zakona, sva su tri odbora

zaključcima predložila prihvaćanje
predloženog zakona.

RASPRAVA
Predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, Petar
Selem je dodatno obrazložio Prijedlog zakona te rekao da će se donošenjem ovog zakona u Hrvatskoj prvi
put urediti minimalni uvjeti osposobljavanja i obavljanja profesija doktora medicine, doktora medicine
specijalista, doktora dentalne medicine, doktora dentalne medicine
specijalista, medicinskih sestara za
djelatnosti opće njege, primalja, magistra farmacije, veterinara i arhitekata, a sukladno europskoj Direktivi
2005/36 EZ. Posebnost ovog zakona, rekao je Selem, očitovat će se u
tome što će se za priznanje navedenih profesija utvrđivati ukupna osposobljenost za njihovo obavljanje,
dakle stručna osposobljenost stečena
kroz formalnu naobrazbu, ali i profesionalna osposobljenost, stečena
specijalizacijom i stručnim usavršavanjem. Odbor je jednoglasno donio
zaključak da se predloži Saboru
izglasavanje Prijedloga zakona.
Dr.sc. Nevio Šetić govorio je u
ime Kluba zastupnika HDZ-a
otvorio raspravu naglasivši uvodno
da će HDZ podržati prijedlog Zakona jer se tim zakonskim prijedlogom
usklađuje hrvatsko zakonodavstvo
sa zakonodavstvom Europske unije.
Šetić je ponovio osnovne odredbe
Prijedloga zakona te zaključio da će
usvajanjem ovog Zakona u Hrvatskoj biti moguće zapošljavanje za
prije navedene profesije po sistemu
koji je u upotrebi u zemljama EU.
Zakon precizno regulira kako se pojedinci osposobljavaju za obavljanje
reguliranih profesija, način na koji
se regulirane profesije i stručne kvalifikacije za njih priznaju u Republici Hrvatskoj te način na koji strani
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državljani mogu te profesije obavljati u Hrvatskoj. Šetić je završno
dodao da će se za profesije koje ne
podliježu predloženom zakonu i dalje primjenjivati opći sustav za priznavanje kvalifikacija, a da će za
potpunu provedbu zakona biti potrebno donijeti dodatne propise.
U ime Kluba zastupnika HNS-a
raspravu je nastavio Goran Beus
Richembergh, složivši se sa svojim
predgovornicima da se radi o usklađivanju našeg zakonodavstva s europskim i da je Prijedlogu zakona
prethodila široka rasprava, što bi
moglo značiti da neće biti skorih i
čestih, hrvatskom zakonodavstvu
imanentnih izmjena, promjena i dorada. Dosadašnji postupak kod priznavanja inozemnih kvalifikacija je
do sada bio polovičan budući da se
priznavalo samo formalno obrazovanje, dok kod ovog predloženog
zakona, rekao je Richembergh, prvi
put imamo sustav, posebno za tako
bitne profesije, identičan onom u
Europskoj uniji. HNS drži da je prihvaćanje predloženog zakona važno
za Republiku Hrvatsku kao buduću
članicu EU, a posebno za tržište rada
u Hrvatskoj te ga HNS podržava.
Nakon rasprave po klubovima zastupnika uslijedila je pojedinačna
rasprava u kojoj su sudjelovali: Vedran Rožić (HDZ); Šimo Đurđević
(HDZ); Suzana Bilić Vardić
(HDZ); mr.sc. Ivan Bagarić
(HDZ).
Državni tajnik Želimir Janjić je u
završnom osvrtu zahvalio zastupnicama i zastupnicima na konstruktivnoj raspravi rekavši da će se držati
svih predviđenih rokova, a da će zakon stupiti na snagu onog trenutka
kada Hrvatska postane članica EU.
Zastupnici su o Konačnom prijedlogu zakona glasali 2. listopada
te ga prihvatili sa 95 glasova „za”
i 1 „suzdržanim”.
V.G.
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU
REPUBLIKE HRVATSKE I CRNE GORE O ZAŠTITI PRAVA HRVATSKE NACIONALNE
MANJINE U CRNOJ GORI I CRNOGORSKE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Zastupnici su na 14. sjednici, 30.
rujna 2009., raspravljali, po hitnom postupku, o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju
Sporazuma između Republike
Hrvatske i Crne Gore o zaštiti
prava hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj.
Potpisivanjem Sporazuma između
Republike Hrvatske i Crne Gore o
zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj stvoren je odgovarajući pravni okvir za ostvarivanje
prava te za očuvanje i razvitak nacionalnih identiteta hrvatske manjine u
Crnoj Gori i crnogorske manjine u
Republici Hrvatskoj. Sklapanjem
Sporazuma, države stranke potvrđuju da su nacionalne manjine integralni dio društva i države u kojoj žive.
Nadalje, stranke se obvezuju da će
pripadnicima hrvatske manjine u
Crnoj Gori i crnogorske manjine u
Republici Hrvatskoj osigurati pravo
na izražavanje, očuvanje i razvijanje
nacionalnog, kulturnog, jezičnog i
vjerskog identiteta te pravo na održavanje i razvijanje manjinskog škol-

stva, odnosno obrazovanja, medija i
ostvarivanja njihovih posebnih interesa. Sporazum predviđa osnivanje
međuvladinog Mješovitog odbora,
koji će se sastajati najmanje jednom
godišnje i koji će pratiti provedbu
Sporazuma. Prijedlog je zastupnicima predstavio državni tajnik u ministarstvu vanjskih poslova i europskih
integracija Davor Božinović.
Slijedeća radna tijela podržala su donošenje zakona: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ljudska prava i prava
nacionalnih manjina te Odbor za
Hrvatske izvan Republike Hrvatske.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
govorila je Ivanka Roksandić. Istaknuvši kako je Sporazum protuteža
visokim standardima zaštite manjinskih prava u RH, podsjetila je da je
zajednica Hrvata u Crnoj Gori brojčano malena, no da jedan dio nje čini
i domicilno stanovništvo u Boki Kotorskoj. Kao pozitivan podatak istaknula je da u Skupštini Crne Gore
jedan mandat ima i zastupnica hrvatske manjine. Ovaj Sporazum, zaključila je, stvorit će kvalitetnu
pravnu osnovu za daljnji razvoj dobrosusjedskih odnosa, kulturne su-

radnje i, naravno, zaštite nacionalnih
manjina u obje države. Klub zastupnika HDZ, rekla je, podržat će ratifikaciju ovog Sporazuma.
Zastupnica Ingrid Antičević-Marinović govorila je u ime Kluba zastupnika SDP-a. Rekla je da je Prijedlog zakona početak i jamstvo da
će Hrvatska pomagati Hrvate u Crnoj Gori ali i preuzeti obvezu, koja
nije ni dovođena u pitanje, da se zaštite Crnogorci u Hrvatskoj. Drži da
bi Hrvatska trebala više ulagati u
materijalnu potporu Hrvatima koji
žive u drugim državama kako bi se
osigurao njihov opstanak ali i opstanak hrvatske kulture i tradicije na
tim područjima.
U pojedinačnoj raspravi govorio
je zastupnik Ivan Bagarić (HDZ).
Zastupnici su, 2. listopada 2009.,
većinom glasova (sa 98 glasova
„za” i 1 „suzdržanim”) donijeli
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori i crnogorske
manjine u Republici Hrvatskoj.
A.F.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O PLOVIDBI
PLOVNIM PUTOVIMA UNUTARNJIH VODA I NJIHOVOM OBILJEŽAVANJU I ODRŽAVANJU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Međunarodna suradnja na održavanju
unutrašnjih plovnih putova
Zastupnici su na 14. sjednici
Hrvatskoga sabora, 30. rujna
2009, raspravljali o zakonskom

prijedlogu kojim se potvrđuje
Ugovor sklopljen između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine,
BROJ
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20. veljače 2004. godine u Zagrebu, o plovidbi plovnim putovima
unutarnjih voda i njihovom obi-
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lježavanju i održavanju, kako bi
njegove odredbe postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Time bi se stekli svi
potrebni uvjeti za učinkovitu provedbu suradnje između dviju država u području plovidbe na unutarnjim plovnim putovima kao
preduvjeta za unapređenje trgovinskih odnosa.

Ugovora i akata koji iz njega proizlaze. Sredstva su osigurana u razdjelu Ministarstva mora, prometa i
infrastrukture na proračunskoj poziciji Gradnja i tehničko održavanje
plovnih putova unutarnjih voda u
iznosu od 9 milijuna 158 tisuća kuna, a i planirana su u proračunskoj
projekciji Ministarstva za 2010–
2011.

O PRIJEDLOGU

RADNA TIJELA

U prikazu Prijedloga poslužili smo
se izlaganjem državnog tajnika u
Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Ivice Perovića. Zakonom
se potvrđuje Ugovor između Vlade
RH i Vijeća ministara BiH o plovidbi plovnim putovima unutarnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju. Ugovorom se uređuju odnosi
ugovornih stranaka vezani uz plovidbu plovnim putovima rijeka Save, Kupe, Une, Vrbasa, Bosne, Dunava i Drave u granicama njihove
plovnosti te obilježavanje i održavanje plovnih putova rijeke Save i Une
u utvrđenoj klasi. Ugovor se privremeno primjenjuje od dana potpisivanja.
Ugovorom se omogućava uspostavljanje aktivnosti oko provedbe
Projekata uređenja dijela plovnog
puta na rijeci Savi na graničnom
području Republike Hrvatske s BiH
od granične točke s Republikom Srbijom (od Račinovaca) pa do Jasenovca i na rijeci Uni od Jasenovca
do 15. km, u svrhu osiguranja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša. Time
će se zadovoljiti minimalni zahtjevi
plovnosti kojima je potrebno udovoljiti da bi plovidba bila tržišno isplativa, povećat će se pouzdanost i efikasnost unutarnje plovidbe, što će
sve pridonijeti gospodarskom rastu i
jačanju trgovinskih odnosa.
Provedba Zakona zahtijeva osiguranje financijskih sredstava iz Državnog proračuna RH, radi podmirenja troškova obilježavanja i održavanja plovnog puta rijeke Save i dijela rijeke Une prema odredbama

Odbor za pomorstvo, promet i
veze je bez rasprave, jednoglasno,
odlučio predložiti Saboru donošenje
predloženog Zakona u tekstu u kojem ga je predložila Vlada RH. Odbor za zakonodavstvo podupire
donošenje Zakona i ne protivi se
prijedlogu da se donese po hitnom
postupku. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi državnog tajnika Ivice Perovića, uslijedila je rasprava po klubovima zastupnika.
Danica Hursa iznijela je stavove
Kluba zastupnika HNS-a. Klub će
podržati potvrđivanje međunarodnog ugovora koji ima za cilj unaprijediti međunarodni i međudržavni
promet na unutarnjim plovnim putovima. Dodala je da je Republika Hrvatska temeljem Ugovora osigurala
proračunska sredstva za gradnju i
tehničko održavanje plovnih putova
unutarnjih voda.
Dragan Vukić, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, potvrdio je da će
Klub glasovati za donošenje Zakona
kojemu je cilj unaprijediti međudržavni promet te stvoriti uvjete za
nesmetanu plovidbu i prijevoz osoba
i stvari na unutarnjim plovnim putovima. Pritom je naglasio važnost tog
vida transporta roba koji u usporedbi
s ostalima ima brojne komparativne
prednosti, ne samo gospodarske već
i ekološke.
„Valja naglasiti kako se ni jednom
odredbom Ugovora kao ni njegovom
BROJ
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primjenom ne zadire u pitanje utvrđivanja i označavanja međudržavnih
granica između ugovornih stranaka”,
dodao je. Ugovorom se određuju
odnosi ugovornih strana vezanih uz
plovidbu plovnim putovima rijeka
Save, Kupe, Une, Vrbasa, Bosne,
Dunava i Drave u granicama njihove
plovnosti kao i obilježavanje i održavanje plovnih putova rijeke Save i
Une u utvrđenoj klasi.
Boro Grubišić predstavio je stavove Kluba zastupnika HDSSB-a
koji će također podržati donošenje
zakona. Ipak, postavio je pitanje državnom tajniku hoće li 9 milijuna i
100 tisuća kuna koliko je osigurano
u 2009. godini za osposobljavanje
plovnog puta rijekom Savom i Unom
biti dovoljno. Također, pitao je zašto
rijeka Neretva nije obuhvaćena
predmetnim ugovorom jer je to također rijeka koja spaja dvije države,
Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.
Osvrnuo se na predloženu odredbu
temeljem koje bi materijal, strojevi i
ostala sredstva rada koja su namijenjena za obilježavanje i održavanje
plovnog puta, a koja se s državnog
područja jedne ugovorne stranke
prenose na državno područje druge
ugovorne stranke, bili oslobođeni
svih uvoznih i izvoznih pristojbi.
„Mi smo i dan-danas svjedoci da se
na kriminalni način eksploatira rudno bogatstvo rijeke Save, šljunak i
pijesak, bez gotovo ikakvih ograničenja ili inspekcija, a takve primjere
imamo s jedne i druge strane”. Stoga
ga zanima neće li se upravo predloženom zakonskom odredbom omogućiti zadržavanje statusa quo, „gdje
svi dobro znaju da pravne i fizičke
osobe na rijeci Savi bespravno eksploatiraju šljunak i pijesak”.
Ukazao je na jedan ekološki problem koji bi dvije države trebale razriješiti, onaj zagađivanja zraka u
Slavonskom Bordu od strane zagađivača – rafinerije u Bosanskom
Brodu.
U pojedinačnoj raspravi govorili su
Ivan Bagarić (HDZ) i Mato Bilo-
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njić (HDZ). U završnom osvrtu, državni tajnik Ivica Perović zahvalio
je zastupnicima na iskazanoj podršci
predloženom zakonu. Odgovorio je i
na pitanje zastupnika Bore Grubišića
o potrebnim financijskim sredstvima,

rekavši da će omjer financiranja regulirati Međudržavna komisija.
Zastupnici su 2. listopada 2009,
većinom glasova, sa 95 glasova
„za” i 1 „suzdržanim”, donijeli
Zakon o potvrđivanju Ugovora

između Vlade Republike Hrvatske
i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putovima unutarnjih voda i njihovom
obilježavanju i održavanju.
S.Š.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O
FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH
ZAJEDNICA O: PROGRAMU FINANCIRANJA SUDJELOVANJA HRVATSKE U
TRANSNACIONALNIM PROGRAMIMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE
EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ „JUGOISTOČNA EUROPA” I
„MEDITERAN”, U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA INSTRUMENATA
ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA) ZA 2008. GODINU; O PROGRAMU PREKOGRANIČNE
SURADNJE HRVATSKA–CRNA GORA, U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA
SURADNJA PROGRAMA IPA, ZA 2008. GODINU; O PROGRAMU PREKOGRANIČNE
SURADNJE HRVATSKA–BOSNA I HERCEGOVINA, U OKVIRU KOMPONENTE
PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA IPA, ZA 2008. GODINU; O PROGRAMU
PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA–SRBIJA, U OKVIRU KOMPONENTE
PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA IPA, ZA 2008. GODINU; PRIJEDLOG I KONAČNI
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA: KOJI SE ODNOSI NA:
„IPA-PROGRAM JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA”, U OKVIRU INSTRUMENTA
PRETPRISTUPNE POMOĆI; NA „IPA”-PREKOGRANIČNI PROGRAM MAĐARSKA–
HRVATSKA” U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI; NA „IPA
PREKOGRANIČNI PROGRAM SLOVENIJA–HRVATSKA” U OKVIRU INSTRUMENTA
PRETPRISTUPNE POMOĆI
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Predloženim zakonima potvrđuju se sporazumi o financiranju
koji uređuju uvjete za isporuku
pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj, pravila i postupke
u vezi s isplatom vezanih uz ovu
pomoć kao i uvjete pod kojima će
se njome upravljati.
O tome je Hrvatski sabor raspravljao 1. listopada 2009. godine.
Nadležna radna tijela – Odbor za
zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za
europske integracije – podržala su
donošenje predloženih zakona.
Na sjednici Hrvatskoga sabora
uvodno je govorio u ime predlagate-

lja Stanko Janić, državni tajnik u
Ministarstvu regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva.
Sporazumi financijski obvezuju Republiku Hrvatsku, a njihovo potvrđivanje pravna je osnova za bespovratno korištenje financijskih sredstava za projekte pomoći kroz određene programe.
Klub zastupnika HDZ-a podržave predložene zakone, izvijestila je
mr.sc. Marija Pejčinović. Ovime se
pripremamo za korištenje strukturnih fondova i time dobivamo dodatna sredstva za razvoj. To je uvijek
važna komponenta, osobito postaje
važna u vrijeme gospodarske krize.
Ovi programi u javnosti nisu najpriBROJ
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sutniji, no tiču se najšireg kruga
građana i o tome treba dati što više
informacija, založila se zastupnica.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Gari Cappeli (HDZ), Dubravka Šuica (HDZ), Nevenka
Marinović (HDZ), Krešo Filipović
(HDZ) i mr.sc. Vesna Buterin
(HDZ).
Hrvatski je sabor hitnim postupkom 2. listopada 2009. godine
donio: Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između
Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o programu financiranja sudjelovanja
Hrvatske u transnacionalnim programima Europske teritorijalne

MEĐUDRŽAVNI UGOVORI

33
suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj „Jugoistočna Europa” i „Mediteran”, u okviru
komponente Prekogranična suradnja Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA), za 2008. godinu (jednoglasno, 97 „za”); Zakon o potvrđivanju Sporazuma o
financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Hrvatska–Crna
Gora, u okviru komponente Prekogranična suradnja programa
IPA, za 2008. godinu (jednoglasno,
94 „za”); Zakon o potvrđivanju
Sporazuma o financiranju između
Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Pro-

gramu prekogranične suradnje
Hrvatska – Bosna i Hercegovina,
u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za
2008. godinu (92 „za”, 1 „suzdržan”); Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između
Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje
Hrvatska–Srbija, u okviru komponente Prekogranična suradnja
programa IPA, za 2008. godinu
(93 „za”, 1 „suzdržan”); Zakon o
potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike
Hrvatske i Komisije Europskih
zajednica koji se odnosi na
„IPA-program Jadranska preko-

granična suradnja” u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći
(94 „za”, 1 „suzdržan”); Zakon o
potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike
Hrvatske i Komisije Europskih
zajednica koji se odnosi na „IPA
prekogranični program Mađarska–Hrvatska” u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (jednoglasno 97 „za”); Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju
između Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se
odnosi na „IPA-prekogranični
program Slovenija–Hrvatska” u
okviru Instrumenta pretpristupne
pomoći (96 „za”, 1 „suzdržan”).
Đ.K.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU
STRANAKA SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA O SIGURNOSTI PODATAKA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Hrvatski sabor je 30. rujna 2009.
raspravljao o Prijedlogu zakona o
potvrđivanju Sporazuma između
stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o sigurnosti podataka.
Predloženim zakonom potvrđuje
se Sporazum između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o sigurnosti podataka, kako bi njegove odredbe, u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske, postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike
Hrvatske.
Navedenim Sporazumom uzajamno se štite i čuvaju klasificirani
podaci koje NATO stvara i ustupa
državama članicama, koje država

članica ustupa drugoj državi članici
u potpori NATO programa, projekta
ili ugovora; osigurava se sigurnosna
klasifikacija podataka i njihovo čuvanje u skladu sa Sporazumom,
ograničava se korištenje klasificiranih podataka osim u svrhe utvrđene
Sjevernoatlantskim ugovorom i odlukama i rezolucijama koje proizlaze iz Sjevernoatlantskog ugovora te
se ograničava otkrivanje podataka
strankama koje nisu članice NATO-a bez suglasnosti vlasnika podatka.
Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički
sustav podupiru donošenje Zakona.

Zastupnik Tomislav Čuljak u ime
Kluba zastupnika HDZ-a se osvrnuo
na sadržaj Prijedlog zakona i kazao da
Klub podržava njegovo donošenje.
U ime Kluba zastupnika HSS-a
Stanko Grčić podupire donošenje
Zakona. „Vjerujemo da se kroz praktičnu operacionalizaciju odredbi Sporazuma djeluje i na izgradnji zajedničke sigurnosne i stabilne okoline.”
Zastupnici su 2. listopada 2009.
jednoglasno, sa 96 glasova „za”,
donijeli Zakon o potvrđivanju
Sporazuma između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o sigurnosti podataka.
I.Č.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ESTONIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI
KLASIFICIRANIH PODATAKA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Zastupnici su na 14. sjednici,
30. rujna 2009., raspravljali,
po hitnom postupku, o Konač-

nom prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između
Vlade Republike Hrvatske i
BROJ
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Vlade Republike Estonije o
uzajamnoj zaštiti klasificiranih
podataka.
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O PRIJEDLOGU
Predloženim Zakonom potvrđuje
se Ugovor između Vlade Republike
Hrvatske i Vlade Republike Estonije
o uzajamnoj zaštiti klasificiranih
podataka, kako bi njegove odredbe
postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Ugovorom se uspostavlja pravni okvir za
osiguranje zaštite klasificiranih podataka koji zajednički nastaju ili se
razmjenjuju među ugovornim stranama, utvrđuju se istoznačni stupnjevi tajnosti, obveze u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka, određuju se nadležna
tijela za provedbu Ugovora, mehanizmi prijenosa klasificiranih podataka. Također se određuje i postupanje s klasificiranim podacima, sadržane su posebne odredbe o klasificiranim ugovorima, uređuje se način
ostvarivanja posjeta i sastanaka
stručnjaka, postupanje u slučaju po-

vreda sigurnosti te pitanje troškova
nastalih u provedbi Ugovora. Prijedlog je zastupnicima predstavio državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Dražen Bošnjaković.
Slijedeća radna tijela podržala su
donošenje Zakona: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

RASPRAVA
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
govorio je Tomislav Čuljak. Podsjetio je da je predloženi Ugovor potpisan 17. ožujka 2009. godine u Zagrebu te da se njime stvara pravni okvir i
uspostavljaju pravila uzajamne zaštite
klasificiranih podataka. Osvrnuvši se
na najvažnija pitanja koja uređuje zakonski prijedlog, zaključio je izlaganje rekavši da će Klub zastupnika
HDZ-a podržati njegovo donošenje.
Zastupnik Stanko Grčić iznio je
stajalište Kluba zastupnika HSS-a.

Istaknuo je da će se ratifikacijom
ovog Ugovora učiniti pozitivan iskorak na području sigurnosne problematike koja nadilazi nacionalne okvire, te da u skorije vrijeme možemo
očekivati i slične ugovore s ostalim
članicama NATO-saveza i Europske
unije. Ocijenio je da je predmetni
tekst ugovora pisan bez nametanja
volje neke od ugovornih strana te da
takvi sporazumi potiču uzajamno povjerenje država. „Klub zastupnika
HSS-a podržat će Prijedlog zakona”
– zaključio je zastupnik Grčić.
U pojedinačnoj raspravi govorili
su zastupnici Ivo Grbić (HDZ) i
Ivan Šantek (HDZ).
Zastupnici su, 2. listopada 2009.,
jednoglasno (sa 95 glasova „za”)
donijeli Zakon o potvrđivanju
Ugovora između Vlade Republike
Hrvatske i Vlade Republike Estonije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka.
A.F.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA IZ 1996.
GODINE UZ KONVENCIJU O MINIMALNIM STANDARDIMA NA TRGOVAČKIM
BRODOVIMA IZ 1976. GODINE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Zastupnici su na 14. sjednici, 30.
rujna 2009., raspravljali, po hitnom postupku, o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju
Protokola iz 1996. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz
1976. godine.
Zakonom se predlaže potvrđivanje
Protokola iz 1996. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima
na trgovačkim brodovima iz 1976.
godine, kako bi njegove odredbe
postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Protokol
je usvojen 22. listopada 1996. godine na osamdeset i četvrtom zasjedanju Opće konferencije Međunarodne
organizacije rada održanom u Ženevi, a stupio je na snagu 10. siječnja
2003. godine te su ga do danas rati-

ficirale 23 države. Protokolom se
proširuje popis Konvencija navedenih u Dodatku Konvencije o minimalnim standardima na trgovačkim
brodovima iz 1976. godine. Uključuju se Konvencija o smještaju članova posade na brodovima iz 1970.
godine, Konvencija o radnom vremenu i broju članova posade iz
1996. godine, Konvencija o osobnim
ispravama pomoraca iz 1958. godine, Konvencija o predstavnicima
radnika iz 1971. godine, Konvencija
o zdravstvenoj zaštiti i pružanju medicinske skrbi (pomorci) iz 1987.
godine i Konvencija o repatrijaciji
pomoraca (revidirana) iz 1987. godine. Prijedlog zakona zastupnicima
je predstavio državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Ivica Perović.
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Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo promet i veze
podržali su donošenje Zakona.
U ime Kluba zastupnika HNS-a
govorila je zastupnica Danica Hursa. Podsjetila je da je Hrvatska
1996. godine potvrdila Konvenciju
o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima te se time obvezala prilagoditi svoje zakonske propise, što je i učinjeno kroz odredbe
Pomorskog zakonika i drugih propisa. Te odredbe su se prvenstveno
odnosile na sigurnosne standarde,
odgovarajuće mjere socijalnog osiguranja, uvjete radnog odnosa i života na brodu te obavljanje kontrole
brodova registriranih na području
RH. Protokolom uz Konvenciju iz
1996. godine proširuje se popis
konvencija dodanih dodatku Kon-
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vencije iz 1976. godine. Zaključila
je da će Klub zastupnika HNS-a
podržati ratificiranje Protokola u
Hrvatskome saboru.
Živko Nenadić govorio je u ime
Kluba zastupnika HDZ-a. Ponovivši najvažnije novosti koje predviđa ovaj Protokol, zastupnik je, kao

posebno dobre, izdvojio odredbe
koje se odnose na zabranjivanje svakog oblika diskriminacije pri zapošljavanju pomoraca. Zaključio je da
će Klub zastupnika HDZ-a podržati
donošenje Zakona.
U pojedinačnoj raspravi govorio
je zastupnik Gari Cappelli (HDZ).

Zastupnici su, 2. listopada 2009.,
većinom glasova (sa 88 glasova
„za„ i 2 „suzdržana”) donijeli Zakon o potvrđivanju Protokola iz
1996. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz 1976. godine.
A.F.

PRIJEDLOG ZAKONA O AGENCIJI ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE
ODRASLIH
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Objedinjavanje djelatnosti agencija
Prijedlogom se postojeće dvije
agencije čija se djelatnost sada dijelom dopunjuje i poklapa pripajaju novoosnovanoj Agenciji za
strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Nova se agencija
osniva s ciljem objedinjavanja
djelatnosti u području strukovnog
obrazovanja i obrazovanja odraslih, a zakonskim se aktom uređuje njezin status, djelatnost i okvir
za ustrojstvo.
Hrvatski je sabor o Prijedlogu
zakona raspravljao 30. rujna 2009.

O PRIJEDLOGU
Zakonskim prijedlogom postojeća Agencija za obrazovanje odraslih
i Agencija za strukovno obrazovanje objedinile bi se u novoosnovanu
Agenciju za strukovno obrazovanje
i obrazovanje odraslih. Donošenjem
predloženog zakona spomenute
dvije agencije prestale bi postojati
kao samostalne pravne osobe, a
novoosnovana Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih preuzela bi njihovu opremu,
pismohranu i drugu dokumentaciju,
sredstva za rad, financijska sredstva
te prava i obveze radnika. Prijedlog
se obrazlaže činjenicom različitih
zakonskih okvira kojima se sada
uređuju područja njihovih djelatno-

sti, zbog čega su se javljale teškoće
u načinima rješavanja potreba korisnika sustava. Predlagatelj spominje i programske sličnosti postojećih agencija i njihovu čestu međusobnu upućenost na iste i slične zadaće, a posebno uštede financijske
naravi koje će proizaći za državni
proračun.
Osnivanjem Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih postigla bi se veća učinkovitost
u radu, omogućila uspostava jedinstvenog sustava kvalitete obrazovanja u sustavu stjecanja strukovnih kompetencija i osigurale pretpostavke za veću racionalizaciju
poslovanja. Racionalizirao bi se i
broj propisa kojima je dosad uređivano svako područje djelatnosti
zasebno.
Za provedbu Zakona nisu potrebna dodatna sredstva u Državnom
proračunu za 2009., što više osnivanjem Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih predviđaju se uštede u 2010. u ukupnom
iznosu od 430 tisuća kuna.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo, Odbor
za obrazovanje, znanost i kulturu te
Odbor za razvoj i obnovu predložili
su Saboru da prihvati Prijedlog zakona.
BROJ
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RASPRAVA
Koncept je pogrešno postavljen
U ime predlagatelja o zakonskom
je aktu govorio državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa Želimir Janjić. Formiranjem
jedinstvene agencije doći će do racionalizacije poslovanja, a za novu
agenciju neće trebati dodatnih sredstva, nego će se time čak u 2010.
uštedjeti 430 milijuna kuna. Privremeno bi se imenovao ravnatelj nove
agencije dok bi ravnatelji dosadašnjih agencija zadržali dosadašnje
ugovore o radu, rekao je Janjić.
Stavove Kluba zastupnika
HNS-a prenio je Goran Beus Richembergh. U proteklih pet godina
doneseno je pet zakona i dvije uredbe kojima se nije uspjelo regulirati
područje obrazovanja odraslih, da bi
se sada, kaže, predložilo novi, šesti,
zakon. „Time se priznaje da je dosadašnji koncept bio potpuni promašaj
i da nije bilo napretka”. Ocijenio je
da se ni novim prijedlogom ne ide u
reformu sustava već se, spajanjem
dviju agencija u jednu, samo preuzima postojeća situacija.
Iz obrazloženja Prijedloga da se
zakonom osiguravaju pretpostavke
za veću racionalizaciju poslovanja u
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ovoj djelatnosti nije vidljivo na koji
će se način to provesti. Razlog – Prijedlog predviđa postojanje triju ravnatelja – ravnatelja nove agencije te
oba ravnatelja dosadašnjih agencija
kojima ostaju dosadašnji ugovori o
radu sa svim pripadajućim pravima.
Klub nije zadovoljan predloženim,
stoga neće podržati Prijedlog, zaključio je zastupnik.
Reagirao je državni tajnik gospodin Janjić konstatacijom kako nije
istina da će dosadašnji ravnatelji
ostati na menadžerskim ugovorima
jer takve ugovore u tim institucijama
zabranjuje zakon.
Da se predloženim zakonom neće
postići racionalizacija, kao ni veća
učinkovitost, smatra Marija Lugarić
(Klub zastupnika SDP-a). „Koncept
je pogrešno postavljen”, rekla je Lugarić i dodala da će se njime samo
nanijeti šteta sustavu koji pokriva
ovo područje, i unijeti zbrka u zako-

nodavstvo. Ne nudi se niti jedan valjani argument zbog kojeg bi trebalo
spojiti predložene dvije agencije u
jednu novu jer se spaja nešto nespojivo. Ako već nešto treba spojiti onda
bi trebale spojiti Agenciju za odgoj i
obrazovanje s Agencijom za strukovno obrazovanje, budući da je strukovno obrazovanje samo jedan poseban
oblik srednjeg obrazovanja. Agencija
za obrazovanje odraslih, pak, dio je
jednog područja što ga u Hrvatskoj
tek treba razviti u skladu s europskim
iskustvima, a to je područje cjeloživotnog učenja te bi prema tome trebalo zadržati autonomiju i razviti posebnu agenciju za cjeloživotno obrazovanje. Lugarić je rekla da Klub
neće podržati zakonski prijedlog.
Ivanka Roksandić u ime Kluba
zastupnika HDZ-a podržala je Prijedlog, ali je sugerirala preciznije
definiranje zakonske odredbe o mogućnosti Agencije za strukovno

obrazovanje i obrazovanje odraslih
da osniva podružnice. Uz to, Zakonom treba odrediti strukture iz kojih
će se imenovati članovi Upravnog
vijeća i tu svakako valja uključiti
članove iz Hrvatske gospodarske
komore, Hrvatske obrtničke komore,
Ministarstva i Agencije.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Boris Kunst (HDZ), Daniel
Mondekar (SDP), Šimo Đurđević
(HDZ), Marija Lugarić (SDP) i
Zvonimir Mršić (SDP).
U završnom osvrtu, u ime predlagatelja, Želimir Janjić je odgovarao
na primjedbe iz rasprave i rekao da
će ih predlagatelj imati u vidu u pripremi Konačnog prijedloga zakona.
Hrvatski je sabor 2. listopada
2009., prihvatio Prijedlog zakona o
Agenciji za strukovno obrazovanje
i obrazovanje odraslih (67 „za”, 25
„protiv” i 3 „suzdržana”).
J.Š.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O „NAGRADI IVAN FILIPOVIĆ”
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Ubuduće dvije nagrade za životno djelo
Hrvatski je sabor o zakonskom
prijedlogu raspravljao 23. rujna
2009. Njime se predlaže smanjenje
dosadašnjeg broja godišnjih nagrada istaknutim prosvjetnim radnicima i znanstvenicima sa 17 na 15 te
povećanje broja nagrada za životno
djelo s jedne na dvije nagrade.

O PRIJEDLOGU
Na temelju Zakona o „Nagradi Ivan
Filipović” istoimena se nagrada dodjeljuje kao godišnja nagrada i kao
nagrada za životno djelo. Svake godine može se dodijeliti jedna nagrada za
životno djelo i do 17 godišnjih nagrada. Godišnja nagrada dodjeljuje se za
najznačajnija ostvarenja tijekom proteklih godina, a osobito posljednje,

istaknutim prosvjetnim radnicima,
znanstvenicima i stručnjacima, ali i
grupi znanstvenika i stručnjaka ili
prosvjetnih radnika ako je ostvarenje
rezultat njihovoga zajedničkog rada.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim prosvjetnim radnicima, znanstvenicima i stručnjacima čiji je pedagoški ili znanstveni i
stručni rad trajan doprinos odgojno-obrazovnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj.
S obzirom na povećani broj pristiglih prijedloga za nagradu za životno
djelo, Odbor za dodjelu „Nagrade
Ivan Filipović” predložio je izmjenu
broja godišnjih nagrada tako da se
on smanji za dvije nagrade, a da se
nagrada za životno djelo poveća za
jednu nagradu.
BROJ
516

IHS

9. III. 2010.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje predloženog zakona,
a njegovo prihvaćanje Saboru je
predložio i Odbor za obrazovanje,
znanost i kulturu.

RASPRAVA
Izbjeći inflaciju nagrada
Osnovne intencije predloženog
Zakona zastupnicima je dodatno
obrazložio državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Dražen Vikić Topić.
Zastupnik dr. sc. Miljenko Dorić
najavio je da će Klub zastupnika
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HNS-a podržati zakonski prijedlog.
Iako podržava dodjeljivanje nagrada,
Klub smatra da je nužno napraviti
njihovu analizu. Često se, naime, nagrade dijele bez jasnih kriterija, a njihova inflacija devalvira struku, znanost i dobitnika nagrade, upozorava
zastupnik. Stoga bi trebalo izbjeći
preklapanja i dodjelu velikog broja
nagrada jer se time, kaže, gubi njihov
smisao. Nagrade bi trebale biti poticaj
za daljnji rad, zaključuje Dorić.

S obzirom na brojčano povećanje
kandidata za dodjelu godišnje nagrade „Ivan Filipović” pokazalo se
da dodjela samo jedne nagrade za
životno djelo nije dostatna, konstatirala je Suzana Bilić-Vardić u ime
Kluba zastupnika HDZ-a. Stoga
će predložena izmjena Zakona u tom
smislu, ali i zakonski prijedlog u
cjelini dobiti podršku Kluba.
Državni tajnik dr. sc. Dražen Vikić Topić složio se s konstatacijom

iz rasprave o potrebi jačanja i ujednačavanja kriterija za dodjelu nagrada, a predložene su izmjene jedan od
načina postizanja tog cilja, zaključuje Vladin predstavnik. Time je zaključena rasprava.
Zastupnici Hrvatskog sabora su
jednoglasno, sa 87 glasova „za”,
24. rujna 2009., prihvatili Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o
„Nagradi Ivan Filipović”.
J.Š.

PRIJEDLOG NACIONALNOG PROGRAMA PROTUMINSKOG DJELOVANJA REPUBLIKE
HRVATSKE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Za deset godina Hrvatska bez mina
Do 2019. godine trebalo bi u potpunosti ukloniti minsku opasnost s područja Republike Hrvatske. Jedan je
to od osnovnih ciljeva Nacionalnog
programa o kojem je Hrvatski sabor
raspravljao 23. rujna 2009. godine.

O PROGRAMU
Protuminsko djelovanje uključuje
sve aktivnosti kojima se nastoje
ublažiti socio-ekonomske, sigurnosne, ekološke i druge posljedice
minskog problema. Cilj protuminskog djelovanja je umanjiti rizik od
mina i omogućiti siguran život bez
prepreka za razvoj gospodarstva i
društva u cjelini.
Osnovni ciljevi Programa su i obilježavanje minski sumnjivoga prostora, edukacija stanovništva koje živi ili
radi u tom okruženju, skrb i rehabilitacija svih minskih žrtava te promocija hrvatskoga sustava protuminskog
djelovanja u međunarodnoj zajednici.
U uvodu Programa daje se osvrt na
protuminsko djelovanje u prethodnom
razdoblju i sadašnje stanje.
Minski sumnjiv prostor u Republici Hrvatskoj krajem 2008. godine
iznosio je 954,5 km2. Zahvaća 12

županija, 111 gradova i općina s
921. 253 stanovnika. Prema veličini
tog prostora najzagađenije su slijedeće županije: Ličko-senjska, Osječko-baranjska, Sisačko-moslavačka,
Karlovačka, Vukovarsko-srijemska,
Zadarska i Požeško-slavonska. Od
2009. do 2019. godine razminiranje
i redukcija prostora obuhvatila bi
756,6 km2 za što treba osigurati
4,187 milijardi kuna. Najveći dio je
iz državnog proračuna 2,6 milijarde,
ostalo su pravne osobe investitori,
zajmovi i drugo. Tu su i podaci da je
od 1991. do 2008. godine u minskim
incidentima stradalo 1888 osoba, od
kojih 492 smrtno, a 1103 zadobilo je
teške tjelesne ozljede.

RADNA TIJELA
Odbor za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost, Odbor za
obranu te Odbor za razvoj i obnovu predložili su Hrvatskom saboru
donošenje Programa.

RASPRAVA
Na sjednici Hrvatskoga sabora o
Nacionalnom programu u ime predBROJ
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lagatelja govorio je Ivica Buconjić,
državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova. Da bi se ostvarili
planirani ciljevi iz Programa potrebno je od 2012. godine angažirati
dodatni broj pirotehničara i već su
počeli programi osposobljavanja.
Vjerujemo da će svi sudionici u
ovom poslu, prije svega Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatski
centar za razminiranje, „Mungos”
d.o.o., osigurati provedbu Programa, naglasio je.

Problem je financiranje
U ime Kluba zastupnika SDP-a
šire je govorio Davorko Vidović,
podržavši Program. Na najvišoj političkoj razini trebalo bi definirati je
li razminiranje u vrhu prioritete.
Problem je, smatra zastupnik, u novcu (možda osigurati fiksni iznos iz
proračuna) i političkoj volji jer pravnu i institucionalnu infrastrukturu
imamo, čak i vlastitu proizvodnju
protuminskih strojeva.
Svima koji se bave poslovima razminiranja želim u ime Kluba zastupnika HSS-a izraziti riječi zahvale,
rekla je Marijana Petir. Dosad su
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napravili velik posao i vjerujem da
će Program biti ostvaren i da će Hrvatska uskoro biti slobodna od mina.
HSS je uvijek upozoravao da je u
tome važno u prioritete uvrstiti poljoprivredno i šumsko zemljište i lokalnu infrastrukturu, podsjetila je.
Klub zastupnika HNS-a dosad je
redovito podržavao izvješća HCR-a,
ali sada ćemo odstupiti i tražimo odgovore na neka pitanja, rekao je dr.sc.
Miljenko Dorić. Program u najvećem
dijelu sadrži osvrt na dosadašnje i sadašnje stanje, a samo na pet stranica
ciljeve Programa teške četiri milijarde
kuna. Definicije su dosta nejasne (npr.
„redukcija prostora”), brojke različite.
Dojam je da je razminiranje danas u
Hrvatskoj unosan posao, a za neke
obiteljska tragedija. U taj sustav ulazi
sve više novca, rekao je zastupnik.
Zatražio je određene podatke pa i one

o broju zaposlenih u HCR-u, plaćama
i trošenju sredstava.
Za regiju iz koje dolazim bilo bi
poželjno da se Nacionalni program
provede i da do 2019. godine imamo
očišćenu Hrvatsku od mina, rekao je
Boro Grubišić javljajući se u ime
Kluba zastupnika HDSSB-a. Slavonske županije zauzimaju trećinu
minsko sumnjivog prostora, naglasio je, založivši se za proširenje
izvora financiranja iz donacija (donatorske konferencije). Možda bi i
strani ulagači, primjerice u golf igrališta, u okviru te investicije mogli
predvidjeti razminiranje područja.
Klub zastupnika HDZ-a podržat
će Prijedlog programa, prenijela je
Nevenka Marinović. Podsjetila je
na stradale od mina te istakla da protuminsko djelovanje uključuje brojne aktivnosti. Predložila je u tome

kontinuirano usklađenje s jedinicama lokalne samouprave i njihovo
uvažavanje.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: dr.sc. Mirela Holy (SDP),
Dragan Vukić (HDZ), Daniel Srb
(HSP), Ante Kotromanović (SDP),
Vlatko Podnar (SDP) i Stanko
Grčić (HSS).
U završnom osvrtu državni tajnik
Ivica Buconjić zahvalio je sudionicima na raspravi i naglasio da su
Ministarstvo i Hrvatski centar za
razminiranje pokušali predložiti
Program koji je realan, održiv i koji
će jamčiti Hrvatsku bez mina za deset godina.
Hrvatski je sabor 24. rujna 2009.
jednoglasno (87 „za”) prihvatio
Nacionalni program protuminskog
djelovanja Republike Hrvatske.
Đ.K.

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOGA ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
ZA 2008. GODINU
Podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Nastavljen trend rasta broja umirovljenika
Rasprava o Izvješću o radu i poslovanju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje za 2008. godinu vođena
je na 14. sjednici Hrvatskoga sabora,
23. rujna 2009. Izvješćem je obuhvaćeno područje obveznog mirovinskog
osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti i rad Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Poslovi iz mjerodavnosti Zavoda u protekloj
godini obavljali su se u skladu s propisima i Financijskim planom Zavoda
te prema Programu rada koje je donijelo Upravno vijeće Zavoda.

O PRIJEDLOGU
U uvodnome obrazloženju predstavnik predlagatelja, ravnatelj Hrvatskoga
zavoda za mirovinsko osiguranje Mile
Rukavina, istaknuo je da je Izvješće

za 2008. godinu napravljeno sukladno
iznesenim primjedbama i prijedlozima
iznijetim na plenarnoj sjednici prilikom rasprave o izvješću za prethodnu
godinu. Tako su, primjerice, preciznije
iskazani podaci o ažurnosti rada Zavoda, tiskan je vodič kao pomoć budućim
umirovljenicima radi lakšeg snalaženja
u načinu ostvarenja svojih prava i dr.
Nadalje, predstavnik predlagatelja
naglasio je da je u 2008. godini nastavljen trend rasta broja korisnika
mirovina, ali i broja osiguranika.
Tako je na dan 31. prosinca 2008. u
Zavodu bilo evidentirano ukupno
1.148.290 korisnika mirovina i
1.604.848 osiguranika, pa je omjer
između te dvije skupine na razini
prethodnih godina 1:1,40.
Osim mirovinskog osiguranja na
temelju međugeneracijske solidarBROJ
516

IHS

9. III. 2010.

nosti, Zavod provodi postupak
ostvarivanja prava na doplatak za
djecu, a rješava i o pravima iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakona o dodatku na
mirovine ostvarene prema Zakonu o
mirovinskom osiguranju, i dr.
Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju
za prosinac 2008. godine (umanjena
za porez i prirez) iznosila je
2.126,91 kn, što je 6,51% više nego u
prethodnoj godini, a udjel prosječne
mirovine u prosječnoj neto plaći iznosio je 39,31%. Prosječna starosna mirovina za prosinac 2008. godine
iznosila je 2.353,49 kn, a udjel prosječne starosne mirovine u prosječnoj
plaći za prosinac 2008. iznosio je
43,50%.
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U protekloj godini u Zavodu je
nastavljen i intenzivan rad na projektima vezanima uz preustroj i modernizaciju Zavoda u modernu javnu
ustanovu za provedbu mirovinskog
osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti.

MIŠLJENJE VLADE RH
Vlada RH nema primjedbi na Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
za 2008. godinu.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi Mile Rukavine, ravnatelja Hrvatskoga zavoda
za mirovinsko osiguranje, izvješće
Odbora za rad i socijalno partnerstvo
predstavio je predsjednik Odbora
Boris Kunst. Uslijedila je rasprava
po klubovima zastupnika.
Stavove Kluba zastupnika HDZ-a
predstavio je Boris Kunst. Rekao je
da je Hrvatski zavod za mirovinsko
osiguranje uspješno završio sve planirane poslove za prošlu godinu.
Cjelokupno financijsko poslovanje
Hrvatskoga zavoda za mirovinsko
osiguranje odvijalo se preko sustava
državne riznice, što je garancija da se
sve odvijalo u skladu sa Zakonom o
proračunu, naglasio je zastupnik.
Naglasio je da je Zavod za mirovinsko osiguranje ažurno rješavao
zahtjeve o pravima na doplatak za
djecu imajući na umu socijalno za-

štitni karakter doplatka za djecu.
Tako je prošle godine riješeno u prvom i drugom stupnju 99,2% zahtjeva, što je „izuzetno pohvalno”.
Iznio je podatak da je tijekom
2008. evidentirano 1.604.848 osiguranika, što je više u odnosu na
2007. godinu za 25.385 osiguranika. Tijekom iste godine evidentirano je 1.148.290 korisnika mirovina,
što je u odnosu na 2007. godinu također povećanje i to za 26.750 korisnika. „Tako da je taj omjer između broja umirovljenika i osiguranika kao čaroban i dalje ostaje negdje
1:1,40 što je kontinuirani teret zaposlenih”, izjavio je zastupnik.
Od ukupnog broja umirovljenika,
51,34 posto otpada na korisnike starosne mirovine u koju su uključeni i
pripadnici Hrvatske vojske i Hrvatskoga vijeća obrane, dok je invalidsku mirovinu ostvarilo 26,88 posto,
a obiteljsku 21,78 posto korisnika.
„Prosječna mirovina ostvarena
za rad u punom radnom vremenu, a
koja se u EU smatra parametrom
razine mirovine, u Republici Hrvatskoj iznosi na dan 31. prosinca
2008. godine 3.154,60 kuna, što je
58,31 posto prosječne neto plaće za
prosinac 2008. godine. Približno je
isto u nekim članicama EU, čiji su
udjeli mirovine za puni radni vijek
oko ili nešto više od 60 posto prosječne plaće”, rekao je zastupnik.
Zaključio je da je Izvješće o radu i
poslovanju Hrvatskoga zavoda za
mirovinsko osiguranje kvalitetno

pripremljeno, a iz godine u godinu
vidljivi su pozitivni pomaci na podizanju razine kvalitete usluga koje
Zavod pruža svojim korisnicima.
Stoga će Klub podržati Izvješće.
Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a rekao je da je omjer
broja umirovljenika i osiguranika
„dramatičan podatak, nešto što se tiče
ne samo tih umirovljenika i osiguranika, već bukvalno svakoga u ovoj
zemlji. To je pravi društveni problem,
a nema nigdje nikakvog akcijskog
plana kako da se izvučemo iz toga”.
Osvrnuo se na braniteljske mirovine, rekavši da će one biti teret za
svaku vladu, ukoliko je točna brojka
od 500 tisuća branitelja. Klub će
prihvatiti Izvješće.

RADNA TIJELA
Odbor za rad i socijalno partnerstvo nakon provedene rasprave jednoglasno je odlučio predložiti Saboru
prihvaćanje predloženog Izvješća.
U pojedinačnoj raspravi govorila
je Nedjeljka Klarić (HDZ).
Zastupnici su na 14. sjednici
Hrvatskoga sabora, 24. rujna
2009. godine, većinom glasova, sa
86 glasova „za” i 2 „suzdržana”
prihvatili Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, sukladno
prijedlogu matičnog radnog tijela,
Odbora za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora.
S.Š.

PRIJEDLOG REZOLUCIJE O ZLOĆUDNIM TUMORIMA
Predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
Sukladno aktivnostima i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, a posebno imajući u
vidu rastući broj oboljelih i umrlih od svih vrsta zloćudnih tumora
u Republici Hrvatskoj, saborski je
Odbor za zdravstvo i socijalnu
skrb predloženom Rezolucijom
želio potaknuti sve institucije na

djelovanje u sprječavanju, probiru i liječenju zloćudnih oboljenja.
Zastupnici su o Rezoluciji raspravljali na 14. sjednici 1. listopada 2009.

O REZOLUCIJI
Dr.sc. Andrija Hebrang, predsjednik Odbora za zdravstvo i sociBROJ
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jalnu skrb, zastupnicima je ukratko
obrazložio Prijedlog rezolucije,
uvodno istaknuvši da je namjera
Odbora bila putem Rezolucije potaknuti cijelu zajednicu na borbu
protiv svih vrsta zloćudnih oboljenja. Hebrang je dodao da je sama
ideja nastala još u travnju 2008.
godine. Europski parlament je tada
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donio Rezoluciju kojom poziva cijelu Europsku zajednicu da se aktivno uključi u borbu protiv zloćudnih bolesti. Preporuka je prvenstveno namijenjena zemljama članicama, ali je i nama, kao budućem
članu, jednako važna. Zloćudni tumori su jedan od vodećih zdravstvenih problema u cijelom svijetu,
nastavio je Hebrang, a u Republici
Hrvatskoj, unatoč svim do sada
poduzetim mjerama, u posljednje
četiri godine raste broj, kako oboljelih, tako i umrlih. Stres, uzrokovan nedavnim ratom, jedan je od
uzroka povećanog broja oboljenja
u Hrvatskoj, zaključio je Hebrang,
dodavši da bi se prevencijom mogao smanjiti broj oboljenja za 1/3,
a dobrom dijagnostikom i broj
umrlih za isto 1/3. Hebrang je završno rekao da je to jedan od ciljeva Rezolucije, a da je ona usmjerena na sve institucije i medije, posebno na Ministarstvo zdravstva i
socijalne skrbi od kojeg se očekuje
da izradi i Nacionalni plan borbe
protiv raka, zamolivši na kraju sve
zastupnice i zastupnike da Rezoluciju glasanjem i podrže.

RADNA TIJELA
Raspravu o Rezoluciji proveo je
Odbor za zakonodavstvo te bez
primjedaba predložio njeno usvajanje. Dodatno je Vlada Republike
Hrvatske Saboru uputila mišljenje u
kojem bez primjedaba predlaže njeno usvajanje.

RASPRAVA
Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, raspravu je u ime Kluba
zastupnika HDZ-a otvorio Stjepan
Kundić. Zastupnik se u izlaganju
osvrnuo na tematsku sjednicu Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, rekavši da je sjednica bila posebna s
obzirom na broj eminentnih stručnjaka koji su sudjelovali te na zaključke koje je iznjedrila, a koji su
rezultirali predloženom Rezolucijom
koju HDZ zdušno podržava.
U ime Kluba zastupnika SDP-a
raspravu je nastavila Željka Antunović uvodno pozdravivši Rezoluciju o zloćudnim tumorima. Zastupnike je potom podsjetila da je Europski

parlament donio sličnu Rezoluciju u
travnju 2008. godine. U nastavku je
istaknula da podaci o zloćudnim tumorima za Hrvatsku zvone na uzbunu i da se Rezolucijom želi podići
svijest, kako državnih institucija, tako i svih građana i da ona ne smije
ostati samo mrtvo slovo na papiru,
nego ključ za mobilizaciju te da sukladno tome očekuje jednoglasnu
podršku svih zastupnika.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: dr.sc. Romana Jerković
(SDP), Stjepan Milinković (HDZ),
Brankica Crljenko (SDP), mr.sc
Ivan Bagarić (HDZ).
Završni je osvrt nakon rasprava
dao predsjednik Odbora Andrija
Hebrang. Zahvalivši svima na učešću, još jednom je ukazao na važnost
Rezolucije, a kao problem koji valja
riješiti na veliku razliku u pristupu
zloćudnim tumorima u pojedinim
regijama Hrvatske te pozvao Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
da izradi nacionalni plan i program
borbe protiv zloćudnih tumora.
Rezoluciju su zastupnici prihvatili jednoglasno, sa 98 glasova „za”.
V.G.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2009. GODINE
Podnositelj Izvješća: Vlada Republike Hrvatske
Zastupnici su o Izvješću raspravljali na 14. sjednici održanoj
1. listopada 2009.
Izvješće prikazuje provedbu
Državnog proračuna za prvu polovinu 2009. godine.

O IZVJEŠĆU
Mr.sc. Zdravko Marić, državni
tajnik u Ministarstvu financija je
zastupnicima pobliže obrazložio
Izvješće te istaknuo da je pad
BDP-a u prvoj polovici 2009. godine u prvom kvartalu iznosio
6,7%, dok je u drugom kvartalu
pad, zahvaljujući relativno uspješ-

noj turističkoj sezoni, bio značajno
manji. Prema podacima, iako ne
preoptimističnim, ipak se svrstavamo uz bok zemalja koje polako
izlaze iz krize. Razloga za brigu i
dalje ima jer je pad na prihodovnoj
strani iznosio 8,6%, gdje je posebno pao prihod od PDV-a koji je bio
16% manji u usporedbi s lanjskim
prvim polugodištem. Pad su zabilježili i prihodi od poreza na dobit
(14,8%) te prihodi od trošarina.
Sukladno svemu, prihodima i rashodima, Hrvatska bilježi deficit od
6,4 milijarde kuna. Zahvaljujući
rebalansima proračuna, rekao je
završno državni tajnik, obustavljen
BROJ
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je rast rashoda, a uspješno smo
servisirali i obveze prema inozemnim kreditorima.

RADNA TIJELA
Raspravu o Izvješću proveli su
Odbor za financije i državni proračun te Odbor za razvoj i obnovu.
Oba su odbora predložila prihvaćanje Izvješća.

RASPRAVA
Nakon uvodnog izlaganja, raspravu
je u ime Kluba zastupnika SDP-a
nastavila Nadica Jelaš zaključivši da
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je najviše podbacila prihodovna strana proračuna vezana uz potrošnju, a
što je uvjetovano makro-ekonomskim kretanjima. U skladu s time, industrijska je proizvodnja pala za
10%, promet u trgovini na malo za
15%, uvoz roba za čak 26,3%, a robni
izvoz za 17,5%. Inozemni dug Republike Hrvatske je dosegnuo 40 milijardi eura, dok je unutarnji dug premašio 22 milijarde kuna. Jelaš je
istaknula da i dalje ne raspolažemo
podacima o BDP-u za cijelo prvo
polugodište, već za prvi kvartal prema kojemu je pad iznosio 6,7%, što
nas svrstava uz bok baltičkih zemlja,
a ne zemalja koje izlaze iz krize. Svi
vidovi potrošnje u Hrvatskoj su u padu, izuzevši državnu koja je povećana
za 3,9%, naglasila je zastupnica.
Umjesto da država štedi, ona povećava PDV s 22% na 23%, a cijelu takvu
politiku planira nastaviti i nagodinu,
što se vidi iz Prijedloga proračuna za
2010. godinu te SDP neće podržati
Izvješće, rekla je završno Jelaš.
Raspravu je potom nastavio Davor Huška u ime Kluba zastupnika HDZ-a naglasivši uvodno da se

trendovi ipak mijenjaju jer je BDP
od pada od 6,7% dogurao u drugom
kvartalu do pada od 6,3%. Huška
glavni razlog pada gospodarskih
aktivnosti vidi upravo u padu prihoda Proračuna, koji za prvu polovicu 2009. godine iznosi 8,6%, u
kojem dominira pad poreznih prihoda od 15,7%. Na rashodovnoj
strani pak uočavamo smanjenje
rashoda poslovanja, posebno rashoda za zaposlene koji su rasli po
stopi od 8,9%. Isto tako, izdaci za
mirovine su u travnju uvećani za
2,3%. Svi ti podaci, rekao je Huška,
doveli su do deficita od 6,4 milijarde kuna. Unatoč svim problemima,
pogotovo oko financiranja u prvom
polugodištu, država je ipak uredno
servisirala svoje obveze prema kreditorima, isplaćivala je redovno
plaće i mirovine, dodao je Huška.
Nastavivši dalje, zastupnik je zaključio da ne mogu biti zadovoljni
podacima iz Izvješća, ali se ipak da
zaključiti da se negativni trendovi
ublažavaju, pa zahvaljujući i mjerama koje je poduzela Vlada. Sukladno tome, smanjene su dužnosničke

plaće, povlaštene mirovine, plaće
državnih službenika i namještenika
te razni materijalni rashodi, poput
službenih putovanja, stručnog usavršavanja, telefona i sličnog. Završno je Huška rekao da će HDZ podržati Izvješće, ali valja nastaviti s
mjerama štednje i financijskom
disciplinom.
Nakon izlaganja klubova zastupnika započela je pojedinačna rasprava
u kojoj su sudjelovali: Dragica Zgrebec (SDP) i Boris Kunst (HDZ).
Zastupnicima se potom završno
obratio državni tajnik Zdravko Marić
zahvalivši se svima koji su sudjelovali
u raspravi te se složio da se Izvješćem
ne šalje nikakva poruka „lažnog optimizma”. Marić je niz rebalansa proračuna koji su bili pred zastupnicima
ove godine opravdao potrebom za zaustavljanjem povećanja rashoda te
održivog financiranja proračuna za
ovu, ali i slijedeću godinu.
Zastupnici su glasovali o Izvješću 2. listopada te ga prihvatili
većinom glasova, sa 67 „za”, 29
„protiv” i 1 „suzdržanim”.
V.G.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO ZA 2008.
Predlagatelj: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
Hrvatski sabor je 2. listopada 2009. raspravljao o Izvješću
o poslovanju Hrvatske agencije za malo poduzetništvo za
2008.
Sve aktivnosti koje HAMAG
provodi usmjerene su na poticanje
razvoja poduzetništva i jačanje
njegove konkurentnosti.
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo već četvrtu godinu zaredom
bilježi rast poslovanja koji se odnosi
na povećanje broja izdanih jamstava
i njihova iznosa, provođenje većeg
broja programa bespovratnih potpora, jačanje mreže konzultanata za
malo gospodarstvo izobrazbom konzultanata i sufinanciranjem konzultantskih usluga te jačanje poduzet-

ničke infrastrukture. HAMAG ima
važnu ulogu i u razvijanju regionalnih razvojnih agencija i centara, čime se omogućuje ravnomjerniji razvoj gospodarstva na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.
Vlada Republike Hrvatske nema
primjedbi na Izvješće.
Odbor za razvoj i obnovu predložio je Hrvatskome saboru da prihvati Izvješće o poslovanju Hrvatske
agencije za malo gospodarstvo za
2008.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
Dragan Kovačević osvrnuo se na
sadržaj predstavljenog Izvješća i
kazao da ga Klub podržava.
Damir Kajin u ime Kluba zastupnika IDS-a također podržava IzBROJ
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vješće te zaključuje da bi se za poticanje malog gospodarstva u Hrvatskoj trebalo pronaći daleko više
novca nego dosad.
U ime Kluba zastupnika HSS-a
Boris Klemenić naglasio je da je iz
Izvješća vidljivo da je HAMAG pridonosio jačanju i razvoju poduzetništva, posebno kroz jamstva za poduzetničke kredite gdje je poljoprivreda
najzastupljeniji jamstveni program.
U pojedinačnoj raspravi govorio
je Davor Huška (HDZ).
Zastupnici su 2. listopada 2009.
sa 92 glasa „za” i 2 „suzdržana”
prihvatili Izvješće o poslovanju
Hrvatske agencije za malo poduzetništvo za 2008.
I.Č.
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Protokolarne aktivnosti
Predsjednika Hrvatskoga sabora
Predsjednik Sabora primio katarskog ministra
vakufa i vjerskih pitanja Ahmada Abdullu
Al-Marrija
(Zagreb, 2. listopada 2009.) Predsjednik Hrvatskoga sabora
Luka Bebić primio je ministra vakufa i vjerskih pitanja Države Katar Ahmada Abdullu Al-Marrija u sklopu njegovog
službenog posjeta Republici Hrvatskoj. Katarski je ministar
došao u Hrvatsku povodom polaganja kamena temeljca
Islamskog centra u Rijeci, čemu će kao izaslanik predsjednika
Hrvatskoga sabora prisustvovati zastupnik Šemso Tanković.
U razgovoru predsjednika Sabora s katarskim ministrom izraženo je obostrano zadovoljstvo razvojem bilateralnih odnosa, te je istaknuta uzajamna želja da se oni
još više unaprijede.
Predsjednik Sabora Luka Bebić katarskom je izaslanstvu rekao da je Hrvatski sabor 27. travnja 1916. godine
izglasao zakon o priznanju islama kao službene vjere, te
da je islamska zajednica u Hrvatskoj aktivni i konstruktivni čimbenik društvenog života, ali i poveznica Hrvatske s islamskim svijetom. Najavio je izmjene hrvatskog
Ustava do kraja ove godine, u okviru kojih će Bošnjaci
biti stavljeni u preambulu kao autohtona manjina na području Republike Hrvatske.
Katarski je ministar izrazio zadovoljstvo što su muslimani u Hrvatskoj svoja prava stekli još prije gotovo stoti-

Predsjednik Sabora Luka Bebić primio katarskog ministra Ahmada
Abdulla Al-Marrija

nu godina istaknuvši kako „ovo može biti poruka i drugim
europskim zemljama, gdje su muslimani u većem broju,
ali nemaju tako zajamčena prava kao u Hrvatskoj”. Kazao
je kako je Katar spreman surađivati s Hrvatskom i na drugim područjima, posebno u gospodarstvu i obrazovanju.
Zastupnik Šemso Tanković naglasio je kako je „hrvatsko manjinsko zakonodavstvo po mnogim obilježjima
najnaprednije ne samo u Europi, nego i u cijelom svijetu”. Vjerske, etničke i jezične manjine uživaju povjerenje
hrvatske države, a brojni pripadnici islamske manjine su
se uključili u obranu Hrvatske od agresije tijekom Domovinskog rata i dali svoje živote za nju, rekao je zastupnik Tanković zaključivši kako su povjerenje i poštivanje
većinskog naroda i pripadnika muslimanske vjere u Hrvatskoj uzajamni.

Predsjednik Sabora Bebić primio predsjednika
Skupštine Crne Gore Krivokapića
(Zagreb, 5. listopada 2009.) Hrvatska i Crna Gora u
posljednjih pet godina bilježe najveći uspon u odnosima
dviju država u regiji, izjavio je predsjednik Skupštine
Crne Gore Ranko Krivokapić koji boravi u službenom
uzvratnom posjetu Hrvatskoj, ističući parlamentarnu
suradnju kao ključnu za unapređenje odnosa dvaju susjeda.

Predsjednik Sabora Luka Bebić i predsjednik Skupštine Crne Gore
Krivokapić
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„Dvije zemlje intenzivno surađuju već pet godina. Drago
mi je da sada u Hrvatsku, zemlju kandidatkinju za EU, dolazim iz nezavisne Crne Gore koja je pokrenula postupak stjecanja kandidacijskog statusa za EU”, rekao je Krivokapić
nakon razgovora sa svojim domaćinom, predsjednikom Hrvatskoga sabora Lukom Bebićem. Važnim je istaknuo činjenicu da su hrvatske tvrtke dobile posao izgradnje magistralnog puta od Bara do srpske granice. „Radi se o jednom od
najvećih hrvatskih izvoznih poslova”, rekao je Krivokapić.
Bebić je potvrdio odlične odnose dviju zemalja i ocijenio da je „parlamentarna suradnja način kako se najbolje
upoznati i poticati dvije vlade na suradnju”. Predsjednik
Sabora svog je visokog gosta izvijestio o usklađivanju
hrvatskog zakonodavstva s europskim i tijeku hrvatskih
pristupnih pregovora. Prema Bebićevim riječima, razgovaralo se i o Prevlaci, a o razrješenju tog pitanja, kako je
rekao, nema razmimoilaženja dviju strana. „Hrvatska niti
jedan bilateralni problem neće koristiti da bi nešto zakočila”, rekao je Bebić. Dva su dužnosnika, dodao je, razgovarala i o Jadranskom moru i njegovoj zaštiti, te mogućnostima šire suradnje na gospodarskom planu.
Dubrovačko-neretvanska županija i Crna Gora potpisale su sporazum o pograničnoj suradnji, a Krivokapić je,
s tim u svezi, zadovoljno zaključio da se „iz faze rušenja
prešlo u fazu izgradnje”.
Dvije zemlje imaju uspostavljenu redovnu liniju Zagreb–Podgorica, a crnogorska „Pobjeda” otvara i dopisništvo u Zagrebu.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio predsjednika Sobranja Republike
Makedonije Trajka Veljanoskog

izjavio je u Zagrebu predsjednik Hrvatskoga sabora Luka
Bebić.
Bebić se sastao s predsjednikom makedonskog Sobranja Trajkom Veljanoskim s kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima i euroatlantskim integracijama, uključujući i makedonsko-grčki spor oko imena bivše jugoslavenske republike.
„Hrvatska je priznala Makedoniju pod njezinim ustavnim imenom. Podupiremo napore Makedonije i Grčke da
prevladaju taj problem koji je kočio Makedoniju u euroatlantskim procesima”, rekao je Bebić na zajedničkoj
konferenciji za novinare s Veljanoskim. Dodao je da spor
oko imena ne utječe na operativnu suradnju Makedonije
i Grčke koja je vrlo razvijena i dinamična.
Veljanoski smatra da je riječ o „iracionalanom sporu”
koji ne bi trebao blokirati put Makedonije prema EU-u i
NATO-u. „To je iracionalan spor. Grčka je imala izbore i
novu vladu i nadamo se nastavku intenzivnih pregovora”,
rekao je Veljanoski. On očekuje da, neovisno o tome hoće li spor biti riješen ili ne, to neće utjecati na početak
pregovora između Skopja i Bruxellesa. „Nadam se da će
to biti do kraja godine”, dodao je.
Bebić i Veljanoski razgovarali su o tome na koji način
Hrvatska, koja je u travnju postala punopravna članica NATO-a i u poodmaklim je pregovorima s EU-om, može svojim iskustvom pomoći Makedoniji u euroatlantskim integracijama. Oba sugovornika suglasila su se da bilateralni
sporovi mogu usporiti, ali ne mogu zaustaviti proces integracije jugoistoka Europe, jer je on važan za cijelu Europu.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio predsjednika Senata Francuske
Republike Gérarda Larchera

(Zagreb, 9. listopada 2009.) Hrvatska priznaje Makedoniju pod njezinim ustavnim imenom i nada se brzom
rješenju spora oko imena između Makedonije i Grčke,

(Zagreb, 12. listopada 2009.) Francuska želi pomoći
Hrvatskoj da što brže i lakše uđe u članstvo Europske

Predsjednik Bebić primio predsjednika Sobranja Veljanoskog

Predsjednik Bebić razgovarao s predsjednikom Senata Francuske
Gérardom Larcherom
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unije i snažno ju podržava na tom putu, izjavio je predsjednik francuskog Senata Gérard Larcher nakon susreta
sa svojim domaćinom, predsjednikom Hrvatskoga sabora
Lukom Bebićem.
„Vaše pristupanje Europskoj uniji itekako podržava i Francuska Republika i francuski Senat”, rekao je Larcher u izjavi
za novinare. Larcher je izrazio zadovoljstvo zbog nastavka
hrvatskih pristupnih pregovora i rekao je da bi oni mogli
„završiti u drugom polugodištu iduće godine, što znači da bi
se negdje do kraja 2011. godine mogli ’okupiti”.
„Potpuno razumijemo najavu da će Hrvatska vjerojatno tražiti jedno prijelazno razdoblje zbog poljoprivrede. Isto tako
dobro razumijemo da je Hrvatskoj potrebno još neko vrijeme
da usavrši pravosudni sustav, što je vrlo važno jer EU nije samo gospodarsko nego i pravosudno savezništvo”, dodao je.
Izaslanstvo francuskog Senata doputovalo je u posjet
Hrvatskoj kako bi pojačalo parlamentarnu suradnju i pokazalo Hrvatskoj da će Francuska i dalje biti uz nju na
njezinom putu u EU i pomoći joj da „što brže i lakše”
postane članicom, kazao je Larcher koji boravi u prvom
službenom posjetu RH.
„Ovo je povijesni posjet, prvi službeni posjet jednog
predsjednika francuskog Senata i sigurno je da će otvoriti
i daljnje kontakte na najvišoj razini i tješnju i intenzivniju
suradnju među parlamentima”, ocijenio je Bebić. Istaknuo
je da će Larcherov posjet obilježiti razdoblje nove suradnje, a posebice parlamentarne, između Senata i Sabora.
Bebić i njegov francuski gost također su razgovarali o jačanju gospodarskih i kulturnih odnosa između dviju zemalja.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio potpredsjednicu Državne Dume Ruske
Federacije Ljubovu Slisku

sjednicom ruske Dume Ljubovom Sliskom o poticanju
ruskoga ulaganja u hrvatsko gospodarstvo te o turizmu i
energetici.
„Očekujemo jačanje ruskih investicija, a turistički je
posjet ove godine bio jako dobar zbog ukidanja viza”,
rekao je Bebić novinarima nakon sastanka i dodao kako
se očekuje i intenziviranje hrvatskih turističkih posjeta
Rusiji. „Razgovarali smo o unapređenju parlamentarne
suradnje, kao i o suradnji dviju zemalja na području transporta i energetike”, nastavio je predsjednik Sabora.
„Otvorili smo mnoga pitanja od zajedničkog interesa,
kao što je pitanje mogućih ruskih investicija u hrvatsko
gospodarstvo”, rekao je Bebić, a potpredsjednica ruske
državne Dume Ljubova Sliska rekla je kako je u razgovorima dotaknuto i pitanje Vladimira Jevtušenka, ruskoga milijardera koji je imao nekih problema s ulaganjem u
Hrvatskoj. „Mi smo otvorena zemlja, želimo suradnju na
svim poljima i rješavanje svih pitanja”, rekao je Bebić.
„Sporna ćemo pitanja pokušati riješiti u korist onih koji
su zainteresirani. Očekujem skoro otvaranje novog investicijskog ciklusa za ruske investitore u Hrvatskoj”, rekao
je Luka Bebić.
Prema Bebićevim riječima, do kraja godine predsjednica hrvatske Vlade Jadranka Kosor posjetit će Rusiju i
sastati se s ruskim premijerom Vladimirom Putinom.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio predsjednika Odbora za vanjsku politiku
Sejma poljskog parlamenta

(Zagreb, 13. listopada 2009.) Predsjednik Hrvatskoga
Sabora Luka Bebić razgovarao je u Saboru s potpred-

(Zagreb, 15. listopada 2009.) Predsjednik Hrvatskoga
sabora Luka Bebić primio je predsjednika Odbora za
vanjsku politiku poljskog Sejma Andrzeja Halickog koji
boravi u službenom posjetu Hrvatskoj.
Dvojica dužnosnika su razgovarala o odnosima Poljske
i Hrvatske, koji se razvijaju na obostrano zadovoljstvo.

Predsjednik Bebić i potpredsjednica Državne Dume Ruske
Federacije Ljubova Sliska

Predsjednik Bebić i predsjednik Odbora za vanjsku politiku Sejma
poljskog parlamenta
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Tome je znatno pridonijela i parlamentarna suradnja, kako na razini predsjednika parlamenata tako i na razini
predsjednika odbora te skupina prijateljstava.
Predsjednik Sabora je zahvalio Poljskoj na podršci koju kontinuirano pruža Hrvatskoj na putu prema Europskoj
uniji. Posebno su ga u tom kontekstu zanimala poljska
iskustva na području poljoprivrede i brodogradnje. Kazao je i kako Hrvatska snažno podržava napredak te europsku integraciju svih država u svojem susjedstvu jer
bez toga nema ni napretka Hrvatske kao ni stabilnosti na
njezinim granicama.
Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Sejma Andrzej
Halicki je zahvalio predsjedniku Sabora za pokroviteljstvo nad koncertom u Muzeju Mimara kojim se obilježava Chopinova godina, a koji će ujedno biti i njegova europska praizvedba. Kazao je kako je i taj događaj, među
ostalim, potvrda dobrih i prijateljskih odnosa. Hrvatskoj
je čestitao na ponovnom pokretanju pregovora s Europskom unijom izrazivši želju da Hrvatska što skorije postane njezina članica.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio glavnu guvernerku Kanade Michaëlle
Jean
(Zagreb, 23. listopada 2009.) Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić primio je glavnu guvernerku Kanade Michaëlle Jean u sklopu njenog službenog posjeta Hrvatskoj.
U srdačnom i prijateljskom razgovoru predsjednik Sabora Bebić i kanadska glavna guvernerka Jean izrazili su
zadovoljstvo razvojem odnosa Hrvatske i Kanade, koji
su u snažnom usponu. Glavna je guvernerka posjet predsjednika Sabora Kanadi u lipnju 2009. godine ocijenila
uspješnim izrazivši zadovoljstvo što je njen posjet Hrvatskoj uslijedio u relativno kratkom vremenu nakon toga.
„Važno je imati česte posjete na visokoj državnoj razini”,

Predsjednik Bebić primio glavnu guvernerku Kanade Michaëlle
Jean

rekla je, pojasnivši kako je svrha njenog posjeta da potvrdi dobre odnose Kanade i Hrvatske kao i da utvrdi na
koje bi se načine mogla pojačati suradnja dviju država.
Predsjednik Sabora izvijestio je glavnu guvernerku o
hrvatskim pregovorima s Europskom unijom i procesu
prilagodbe zakonodavstva, za koji je kazao da je pred
zaključenjem. Posebno je istaknuo želju Hrvatske da zemljama jugoistoka Europe ostane otvorena perspektiva
ulaska u Europsku uniju i NATO jer smatra da ove integracije snažno pridonose stabilnosti, učvršćenju mira i
potiču razvoj regije. Ponovio je i spremnost Hrvatske da
zemljama regije pruži svaku moguću pomoć i podršku na
tom putu.
Glavna guvernerka Kanade istaknula je važnost hrvatskog članstva u NATO-u, čime su Kanada i Hrvatska
postale saveznice, a podržala je i što skoriji ulazak Hrvatske u EU. „Što brže Hrvatska uđe u EU, to će biti bolje
ne samo za Hrvatsku, nego i za cijelu regiju”, kazala je
dodavši kako je impresionirana napretkom, koji je Hrvatska ostvarila u razdoblju od Domovinskog rata.
Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić i glavna
guvernerka Kanade Michaëlle Jean razgovarali su također o situaciji u Afganistanu i suradnji hrvatskih i kanadskih vojnika u toj zemlji, kojom su obje strane vrlo zadovoljne. U vezi s time zaključeno je da vojni angažman
nije održivo rješenje na dugi rok i da treba raditi na izgradnji kapaciteta koji će osigurati vladavinu zakona i
pravde i time omogućiti vlastima da same upravljaju zemljom.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio izaslanstva Hrvatske stomatološke
komore i UNHCO-a
(Zagreb, 27. listopada 2009.) Predsjednik Hrvatskoga
sabora Luka Bebić primio je izaslanstva Hrvatske stoma-

Predsjednik Bebić s izaslanstvom Hrvatske stomatološke komore i
UNHCO-a
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tološke komore na čelu s njezinim predsjednikom Hrvojem Pezom te UNHCO-a koje predvodi veleposlanik
Roland Schaefer.
Razgovaralo se o izmjenama zakonodavstva s područja
medicine, prije svega stomatologije, u sklopu priprema
za ulazak u Europsku uniju, kao i o problemima s kojima
se države susreću u njihovom nastojanju da građanima
osiguraju adekvatnu liječničku i stomatološku skrb.
Veleposlanik Schaefer je predsjedniku Sabora predstavio UNHCO koji ima svoje humanitarne misije u Africi i
Aziji, a u Hrvatskoj želi otvoriti svoju mrežu za obučavanje i obrazovanje stručnog kadra radi što bržeg i lakšeg
usklađivanja s međunarodnim standardima.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio zastupnika EP-a i supredsjedatelja
Zajedničkog parlamentarnog odbora RH–EU
Gunnara Hökmarka

ku Hrvatske u ispunjavanju uvjeta za punopravno
članstvo u EU. Upozorio je na važnost dijaloga između parlamentaraca s obzirom na to da i Europski parlament mora dati svoju suglasnost na ulazak Hrvatske
u EU, te izrazio nadu da će se to i ostvariti u što skorijem roku. Podržao je sve korake koje Hrvatska poduzima u tom smjeru i naglasio da je u svim reformama važna provedba, kao i to da u hrvatskim pretpristupnim pregovorima s EU-om ne dođe opet do njihove blokade.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio potpredsjednicu Europskog parlamenta
Silvanu Koch-Mehrin

(Zagreb, 27. listopada 2009.) Predsjednik Hrvatskoga
sabora Luka Bebić primio je zastupnika u Europskom
parlamentu i supredsjedatelja Zajedničkog parlamentarnog odbora EU-RH Gunnara Hökmarka s kojim je razgovarao o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji.
Predsjednik Sabora Bebić je sa zastupnikom EP-a Hökmarkom razgovarao o tijeku pretpristupnih pregovora i
usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s europskim.
Predsjednik Sabora europskog je dužnosnika izvijestio
o izmjenama hrvatskog Ustava, koje su nužne za članstvo
Hrvatske u Europskoj uniji, zatim o provedenim pravosudnim reformama radi učinkovitije borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, kao i o suđenjima za ratne
zločine počinjene na području Hrvatske tijekom Domovinskog rata.
Zastupnik EP-a Hökmark izrazio je zadovoljstvo
ovogodišnjim Izvješćem Europske komisije o napret-

(Zagreb, 27. listopada 2009.) Predsjednik Hrvatskoga
sabora Luka Bebić primio je potpredsjednicu Europskog
parlamenta Silvanu Koch-Mehrin koja je inače zadužena
za odnose s nacionalnim parlamentima.
S potpredsjednicom EP-a predsjednik Sabora razgovarao je o svim temama vezanim za hrvatsko
članstvo u Europskoj uniji: o prilagodbi zakonodavstva, koja bi trebala biti zaključena do kraja ove
godine, o tijeku pretpristupnih pregovora, o svim
predstojećim izmjenama Ustava RH, kao i o procesu ratifikacije Lisabonskog ugovora koji Hrvatska
pozorno prati.
Potpredsjednica EP-a Silvana Koch-Mehrin izrazila
je zadovoljstvo Izvješćem o napretku Hrvatske u ispunjavanju kriterija za članstvo u EU, kao i zadovoljstvo time što će Hrvatska uskoro postati 28. članica
Unije. Upozorila je na važnost uloge nacionalnih parlamenata, kao i održavanja tijesnih veza s njima kako
bi se umanjio dosadašnji demokratski deficit unutar
EU-a, a što bi trebalo biti ispravljeno stupanjem Lisabonskog ugovora na snagu. Posebno je istaknula koli-

Predsjednik Bebić primio supredsjedatelja Zajedničkog parlamentarnog odbora RH-EU Gunnara Hökmarka

Predsjednik Bebić i potpredsjednica Europskog parlamenta
Silvana Koch-Mehrin
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ko su europska perspektiva i pozitivan hrvatski primjer pristupanja Europskoj uniji važni da se pruži
nada zemljama na području jugoistočne Europe koje
žele slijediti isti put.
Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić potvrdio je
čvrstu namjeru Hrvatske da susjednim državama pomogne prenošenjem vlastitih iskustava i znanja iz procesa
pregovora s EU-om, s obzirom na to da Hrvatska suradnju smatra ključnom za postizanje stabilnosti i omogućavanje napretka cijele jugoistočne Europe.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio izaslanstvo Stalne komisije za politike
EU-a talijanskog Senata

(Zagreb, 28. listopada 2009.) Predsjednik Hrvatskoga
sabora Luka Bebić primio je predsjednika Sirijske Arapske Republike Bashara Al-Assada u sklopu njegovog
službenog posjeta Hrvatskoj.
Predsjednik hrvatskog parlamenta i predsjednik Sirije
razgovarali su o bilateralnim odnosima, koji se mogu
ocijeniti dobrima i prijateljskima, te o mogućnostima
unaprjeđenja suradnje, što je cilj posjeta sirijskog predsjednika Hrvatskoj.
Istaknuta su područja suradnje od posebnog interesa
za obje zemlje: gospodarstvo, energetika i turizam.
Hrvatska i Sirija imaju komplementarna gospodarstva, te postoje realne mogućnosti za povećanje postojeće i otvaranje novih područja suradnje. Što se
energetike tiče, u Siriji već djeluju Naftaplin, Crosco
i Geofizika, no i tu postoje još neiskorištene mogućnosti za suradnju.
Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić i predsjednik Sirije Bashar Al-Assad na kraju su razgovora razmijenili i mišljenja o sigurnosno-političkoj situaciji na Bliskom istoku.

(Zagreb, 30. listopada 2009.) Predsjednik Hrvatskoga
sabora Luka Bebić primio je izaslanstvo Stalne komisije
za politike Europske unije Senata Talijanske Republike,
koje u posjetu Hrvatskoj predvodi njena predsjednica
senatorica Rossana Boldi.
Predsjednik Sabora izrazio je zadovoljstvo ovim posjetom, koji je uslijedio ubrzo nakon službenog posjeta izaslanstva Hrvatskog sabora Italiji s predsjednikom Lukom
Bebićem na čelu. Izrazivši zadovoljstvo razgovorima u
Italiji, koji su bili korisni i sadržajni, ustvrdio je kako je
današnji posjet senatskog izaslanstva Hrvatskom saboru
nastavak plodonosne međuparlamentarne suradnje utemeljene na prijateljstvu, dobrosusjedstvu i partnerstvu.
Predsjednica senatske Stalne komisije za politike Europske komisije Rossana Boldi rekla je kako je njeno
izaslanstvo u studijskom posjetu Hrvatskoj kao zemlji
kandidatkinji, te je pohvalila odlučnost Hrvatske da
ustraje na putu prema članstvu u Europskoj uniji. Nju je
zanimalo kako na situaciju u vezi s time gleda predsjednik hrvatskog parlamenta.
Predsjednik Sabora istaknuo je kako Hrvatska nije bila
obeshrabrena slovenskom blokadom pretpristupnih pregovora, te je unatoč blokadi nastavila raditi kao da blokade nema, zahvaljujući čemu nije izgubila dragocjeno
vrijeme. Posebno je izrazio zadovoljstvo što ni hrvatska
ni talijanska strana ne žele destabilizaciju odnosa zbog
pitanja granice, što mu je tijekom nedavnog posjeta Italiji potvrdio i predsjednik Zastupničkog doma talijanskog
parlamenta Gianfranco Fini.
Ponovio je i stav Hrvatske da svim zemljama jugoistočne Europe pruži podršku na njihovom putu prema Europskoj uniji i NATO-u kao i da manjine, hrvatsku i talijansku, smatra poveznicom između dviju susjednih država.

Predsjednik Bebić dočekuje predsjednika Sirijske Arapske
Republike Bashara Al-Assada

Predsjednik Bebić primio izaslanstvo Stalne komisije za politike
EU-a talijanskog Senata

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio predsjednika Sirijske Arapske Republike
Bashara Al-Assada
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Predsjednica Stalne komisije za politike EU u Senatu
Boldi rekla je kako ovo potvrđuje da je Hrvatska prota-

gonist u integracijskim procesima u ovom dijelu Europe,
što i opravdava njen napredak na putu ulaska u EU.

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA
Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio veleposlanika Ukrajine u Republici
Hrvatskoj Borisa Zajčuka

Predsjednik Bebić primio u nastupni posjet ruskog veleposlanika

Predsjednik Bebić primio veleposlanika Ukrajine Borisa Zajčuka

(Zagreb, 1. listopada 2009.) Predsjednik Hrvatskoga
sabora Luka Bebić primio je u nastupni posjet veleposlanika Ukrajine u Republici Hrvatskoj Borisa Zajčuka.
Dvojica su dužnosnika razgovarala o bilateralnim odnosima, posebno o suradnji ukrajinske Vrhovne Rade i
Hrvatskog sabora. Obostrano je izraženo zadovoljstvo
visokom razinom odnosa između Hrvatske i Ukrajine, o
kojoj svjedoči intenzivna razmjena posjeta na najvišoj
državnoj razini. Istaknuto je kako sljedeći posjet predsjednika ukrajinskog parlamenta Volodimira Litvina Hrvatskoj, koji bi trebao uslijediti tijekom 2009. godine,
treba iskoristiti za jačanje ukupne međudržavne suradnje,
posebno na području gospodarstva, kulture i energetike.
U razgovoru je bilo riječi i o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji i deblokadi pretpristupnih pregovora. Predsjednik Sabora rekao je kako Hrvatska podržava Ukrajinu
u njezinim europskim i euroatlantskim integracijama, izrazivši nadu da će uskoro postati članicom CEFTA-e, a naglasio je i zajedničku pripadnost antiterorističkoj koaliciji.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio veleposlanika Ruske Federacije Roberta
Markaryana
(Zagreb, 9. listopada 2009.) Predsjednik Hrvatskoga
sabora Luka Bebić primio je u nastupni posjet veleposlanika Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj Roberta
Markaryana.

Predsjednik Sabora i ruski veleposlanik izrazili su
obostrano zadovoljstvo bilateralnim odnosima koji su
u zadnje vrijeme postigli pozitivnu i novu dinamiku.
Potvrđuje to i sve učestalija razmjena posjeta na najvišoj državnoj razini, među kojima, kako je konstatirano,
valja istaknuti predstojeći posjet Hrvatskoj, na poziv
predsjednika Sabora, potpredsjednice Državne Dume
Ljubove Konstantinovne Sliske 13. listopada ove godine.
U razgovoru je potvrđen interes dviju država za tijesnom suradnjom na području energetike, turizma te za
povećanjem investicija.
Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić ruskom je
veleposlaniku izrazio zadovoljstvo time što Hrvatska i
Rusija odnose razvijaju u dugoročnoj perspektivi kao i
time što ulazak Hrvatske u NATO te hrvatsko pristupanje
Europskoj uniji nisu doveli do promjene ruskog stava
prema Hrvatskoj.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio iranskog veleposlanika Mohammada H.
Fadaifarda
(Zagreb, 22. listopada 2009.) Predsjednik Hrvatskoga
sabora Luka Bebić primio je u oproštajni posjet veleposlanika Islamske Republike Iran u Republici Hrvatskoj
Mohammada H. Fadaifarda.
Dvojica su dužnosnika razgovarala o ukupnim bilateralnim odnosima i mogućnostima daljnje suradnje
Hrvatske i Irana. Obje su države zainteresirane za produbljenje suradnje na području gospodarstva, energetike i znanosti, dok razumijevanju među državama
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može u znatnoj mjeri pridonijeti
međuparlamentarna suradnja, zaključeno je na sastanku predsjednika Sabora s iranskim veleposlanikom.
Predsjednik Sabora Bebić i iranski
veleposlanik Fadaifard su razmijenili mišljenja i o sigurnosno-političkoj
situaciji u Afganistanu te o odnosima Izraela i Palestine. Složili su se
da treba što prije postići stabilizaciju
tih područja te osigurati trajni mir
kako bi se građani tih država mogli
konačno okrenuti razvoju i budućnosti, a podržali su i međunarodnu
suradnju s ciljem suzbijanja svih
oblika terorizma.

Predsjednik Bebić primio u oproštajni posjet iranskog veleposlanika

Protokolarne aktivnosti
saborskih dužnosnika
POTPREDSJEDNICI HRVATSKOGA SABORA
Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Neven
Mimica primio Odbor za vanjsku politiku Sejma
Republike Poljske
(Zagreb, 16. listopada 2009.) Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za europske integracije
Neven Mimica primio je u posjet Odbor za vanjsku politiku Sejma Republike Poljske.

Potpredsjednik Mimica primio Odbor za vanjsku politiku Sejma
Republike Poljske

Objasnivši ulogu i rad Odbora za europske integracije,
Neven Mimica rekao je da se Odbor, uz pitanja usklađivanja zakonodavstva, bavi i svim većim temama iz Europske unije koje se reflektiraju na pregovore i budući
položaj Hrvatske u EU. Zahvalio je gostima na snažnoj
potpori koju Poljska pruža Hrvatskoj u pristupnom procesu. Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Sejma Andrzej Halicki čestitao je Hrvatskoj na pozitivnom Izvješću o napretku te je predložio intenziviranje suradnje
dviju država u završnoj fazi pregovora. Neven Mimica
upoznao je goste s trenutačnim stanjem pregovora. Naglasio je kako je sada potrebna i politička volja Europe
da se ovaj proces dovrši, naravno, na temelju hrvatskih
postignuća.
Pregovori, reforme i komunikacija s građanima tri su
nerazdvojna procesa na putu svake države prema članstvu u EU, rekao je Neven Mimica, dodavši kako smatra
da bi se u sljedećem razdoblju veća pažnja morala usmjeriti baš na komunikacijsku strategiju s građanima. Članovi vanjskopolitičkog odbora Sejma iznijeli su iskustva
Poljske u tom procesu, posebno u pripremi referenduma
o pristupanju koji je održan u jesen 2003. godine. Neven
Mimica rekao je da je Hrvatski sabor do danas usvojio
gotovo 450 europskih zakona, a da se do kraja godine
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planira usvojiti njih još desetak čime bi se hrvatsko zakonodavstvo uskladilo s trenutačnom pravnom stečevinom
EU. Sugovornici su sastanak zaključili razgovorom o
nastavku daljnje suradnje te o sljedećem posjetu zastupnika Hrvatskoga sabora poljskom Sejmu.

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik
Odbora za europske integracije Neven Mimica
primio državnu delegaciju Ukrajine
(Zagreb, 21. listopada 2009.) Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za europske integracije
Neven Mimica primio je državnu delegaciju Ukrajine.
Nakon uvodnih pozdrava obje su se strane složile da
imaju zajednički interes, europske integracije. Potpredsjednik Mimica je pri tome naglasio da Hrvatska pruža
punu potporu Ukrajini na njenom putu u Europsku uniju,
da podupire daljnje širenje Unije i da ono ne smije stati
na jugoistočnoj Europi, već da se mora nastaviti i u konačnici obuhvatiti i Ukrajinu. Voditelj ukrajinske delegacije Viacheslav Stetsenko zahvalio je na potpori koju joj
pruža Hrvatska te rekao da su spremni usvojiti naša iskustva i savjete.
Mimica je istaknuo da je na hrvatskom putu u Europsku uniju konsenzus postignut među svim strankama o
važnosti europskih integracija bio presudan. Uz to, konsenzusom je naglašeno da je proces približavanja važniji
od samog pristupa Uniji. Na institucionalnom planu, Hrvatska je na početku pregovaranja osnovala Ministarstvo
za europske integracije, a u Saboru Odbor za europske
integracije, kojem se nakon početka pregovora 2005.
pridružio i Nacionalni odbor za praćenje pregovora, naglasio je Mimica. Koordiniran rad među tim tijelima,
pojednostavljena parlamentarna procedura kod usvajanja
europskih zakona te komunikacija s javnošću ključ su za
uspjeh. Također je bilo bitno upoznati javnost i političke

Potpredsjednik Mimica primio državnu delegaciju Ukrajine

strukture da proces prilagodbe nije tu zbog Unije nego
nas samih, zaključio je potpredsjednik Mimica.
Zahvalivši na opširnom izlaganju i uvidu koji su dobili
o radu Odbora za europske integracije i hrvatskom putu u
Europsku uniju, voditelj ukrajinske delegacije je istaknuo
da će Ukrajina pažljivo razmotriti sve opcije i odabrati
svoj put u EU, a model koji će pri tome koristiti možda
bude upravo hrvatski.

Potpredsjednik Sabora Neven Mimica primio
zastupnika Europskog parlamenta i
supredsjedatelja Zajedničkog parlamentarnog
odbora EU-RH Gunnara Hökmarka
(Zagreb, 27. listopada 2009.) Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za europske integracije
Neven Mimica primio je zastupnika Europskog parlamenta i supredsjedatelja Zajedničkog parlamentarnog
odbora Europska unija - Republika Hrvatska Gunnara
Hökmarka. Na sastanku je sudjelovao i član Odbora za
europske integracije Nevio Šetić.
Podsjetivši na sljedeći sastanak Zajedničkog parlamentarnog Odbora EU-RH Neven Mimica je rekao da su takvi susreti vrlo korisni i važni, i za sam pregovarački
proces Republike Hrvatske i za parlamentarnu dimenziju
tog procesa. Upoznavši goste s radom Odbora za europske integracije Neven Mimica predstavio je i aktivnosti
Hrvatskoga sabora na području prilagodbe hrvatskoga
zakonodavstva pravnoj stečevini Europske unije. Hrvatska je do sada intenzivno radila na procesu ispunjavanja
svih potrebnih reformi, a aktivnosti na području borbe
protiv korupcije i organiziranog kriminala te suradnju sa
sudom u Haagu intenzivno nastavlja i dalje, kazao je
potpredsjednik Mimica.
Sugovornici su suglasni da je provedba donesenih zakona izrazito važna za dovršetak pregovaračkog procesa

Potpredsjednik Mimica primio Gunnara Hökmarka, supredsjedatelja Zajedničkog parlamentarnog odbora EU-RH
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i punopravno članstvo u Europskoj uniji. U završnom
dijelu sastanka razmijenjena su stajališta i o graničnom
pitanju između Hrvatske i Slovenije.

Potpredsjednik Sabora Josip Friščić primio
izaslanstvo bavarskoga parlamenta
(Zagreb, 30. listopada 2009.) Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Friščić primio je u radni posjet predsjednicu Odbora za savezne i europske poslove bavarskoga
zemaljskog parlamenta i potpredsjednicu Zaklade „Hanns-Seidel” Ursulu Männle koja boravi u Zagrebu na
dvodnevnoj hrvatsko-njemačkoj konferenciji „Perspektive Hrvatske kao buduće članice Europske unije”.
Čvrste i prijateljske hrvatsko-njemačke odnose sugovornici su ocijenili kao podlogu za daljnju svekoliku suradnju na svim područjima, osobito u svjetlu budućeg
punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj
uniji, pri čemu je potpredsjednik Friščić iskazao uvjerenje da će se do sredine 2010. godine stvoriti uvjeti za
potpisivanje Sporazuma o pristupanju, istaknuvši da su
na pripreme za članstvo Hrvatske u Europskoj uniji
usmjerene temeljne aktivnosti Vlade, Hrvatskoga sabora
i svih relevantnih političkih stranaka. Također je najavio
saborsku raspravu o davanju suglasnosti Vladi Republike
Hrvatske za potpisivanje Sporazuma o arbitraži između
Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije i
Izjave o neprejudiciranju.

Potpredsjednik Sabora Josip Friščić s izaslanstvom bavarskoga
parlamenta

Govoreći o prevladavanju gospodarske krize potpredsjednik Friščić naglasio je rezultate ovogodišnje turističke sezone kroz ostvarenje broja noćenja i volumena iz
prošle godine te dva pravca daljnjeg razvitka poljoprivrede – dosezanje tehničkih standarda za već postojeće proizvode i jačanje kvalitete kroz „brendove”, na koji se način želi postići konkurentnost i na europskom tržištu.
Sugovornici su se obostrano založili za daljnji nastavak
svekolike suradnje. Razgovorima je, među ostalim, prisustvovao i predstavnik Zaklade „Hanns-Seidel” za Mađarsku, Hrvatsku, Češku i Slovačku Hans-Friedrich
Freiherr von Solemacher.

DUŽNOSNICI HRVATSKOGA SABORA
Dragica Zgrebec primila ministra za prehranu i
ruralni prostor njemačke Savezne pokrajine
Baden-Württemberg Petera Hauka
(Zagreb, 5. listopada 2009.) Predsjednica Odbora za
poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj Dragica Zgrebec

Dragica Zgrebec s ministrom za prehranu i ruralni prostor BadenWürttemberga Peterom Haukom

primila je ministra za prehranu i ruralni prostor njemačke
Savezne pokrajine Baden-Württemberg Petera Hauka.
Središnje teme sastanka bile su reforme i usklađivanje
zakonodavstva s pravnom stečevinom EU na području
poljoprivrede te razvoj ruralnih sredina. Dragica Zgrebec
objasnila je gostima način rada i djelokrug Odbora za
poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Istaknula je kako
je do danas na području poljoprivrede učinjeno mnogo,
no preostalo je još nekoliko reformi koje su tijeku, a koje
su iznimno važne za podizanje konkurentnosti hrvatske
poljoprivredne proizvodnje na zahtjevnom europskom
tržištu. Izloživši strukturu poljoprivrednog zemljišta u
RH, Dragica Zgrebec je kao najveće nedostatke izdvojila
velik postotak neobrađenog zemljišta te rascjepkanost
posjeda. U tu svrhu, dodala je, donesen je i novi Zakon o
poljoprivrednom zemljištu te je osnovana i Agencija za
poljoprivredno zemljište. Također, važniji projekti na
kojima se intenzivno radi zasigurno su podizanje razine
obrazovanja, poticanje mladih ljudi za rad u poljoprivredi
te ulaganje u infrastrukturu u ruralnim sredinama.
Ministar za prehranu i ruralni prostor Savezne pokrajine Baden-Württemberg Peter Hauk rekao je da je Hrvat-
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ska na ovom planu učinila iznimno mnogo u posljednjih
petnaestak godina. Kao posebno pozitivan pokazatelj izdvojio je povezivanje reformi poljoprivrede uz razvoj i
očuvanje ruralnih sredina. Naglasio je da Baden-Württemberg snažno podupire Hrvatsku na njezinom putu za
punopravno članstvo u EU. Posebno nas vezuju brojni
hrvatski iseljenici koji žive u Baden-Württembergu, zaključio je, a koji su najbolji veleposlanici Hrvatske u toj
njemačkoj saveznoj pokrajini.

Razgovarajući o položaju romske manjine, gosti iz
Njemačke istaknuli su Hrvatsku kao pozitivan primjer
ostalim državama Europe. Furio Radin složio se da je
posljednjih godina učinjeno mnogo na integraciji Roma u društvo, čemu posebno pridonosi provedba Akcijskog plana za Rome, ali i izbor prvog zastupnika
romske nacionalne manjine u Hrvatski sabor Nazifa
Memedija.

Mario Zubović primio državnog tajnika u
Ministarstvu vanjskih poslova Republike
Makedonije Abdulkadara Memedija

Furio Radin primio zastupnika u njemačkom
Bundestagu Klaus-Petera Willscha i načelnika
uprave za iseljenike, nacionalne manjine i
poslove državljanstva u Ministarstvu unutrašnjih
poslova Savezne Republike Njemačke Franka
Willenberga
(Zagreb, 6. listopada 2009.) Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin primio
je zastupnika u njemačkom Bundestagu Klaus-Petera Willscha i načelnika uprave za iseljenike, nacionalne manjine
i poslove državljanstva u Ministarstvu unutrašnjih poslova
Savezne Republike Njemačke Franka Willenberga.
Na sastanku su razmijenjena iskustva o pravima i položaju nacionalnih manjina u objema državama. Sugovornici su se složili da su njemačka manjina u Hrvatskoj,
kao i hrvatska manjina u Njemačkoj primjeri dobre i kvalitetne integracije manjina u društvo. U okviru razgovora
o normativnim aktima Furio Radin predstavio je temeljne
zakone Republike Hrvatske koji pokrivaju ovo područje,
rekavši kako oni predstavljaju kvalitetan zakonski temelj
koji se može i mora dalje nadograđivati. Naglasio je kako
se ponegdje pojavljuju problemi u primjeni zakona, dodavši kako bi snažnija decentralizacija mogla donijeti
daljnje pozitivne korake na području ostvarivanja manjinskih prava.

(Zagreb, 6. listopada 2009.) Predsjednik Odbora za
vanjsku politiku Mario Zubović primio je državnog tajnika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Makedonije Abdulkadara Memedija.
Državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Makedonije Abdulkadar Memedi uvodno je rekao
da su bilateralni odnosi Makedonije i Hrvatske vrlo dobri
i prijateljski. Parlamentarna je suradnja odlična, posebice
suradnja parlamentarnih skupina prijateljstva, istaknuo je
Memedi.
Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario Zubović naglasio je da Hrvatska podupire ulazak Makedonije
u Europsku uniju te žali što Makedonija nije uspjela
ostvariti članstvo u NATO savezu. Mario Zubović izvijestio je goste o trenutačnoj dinamici pregovora Republike Hrvatske s EU, a razgovaralo se i o graničnom
pitanju sa Slovenijom, kao i o mogućim rješenjima tog
pitanja.
Sugovornici su razmijenili stajališta i o situaciji u regiji, s posebnim osvrtom na aktualne događaje u Bosni i
Hercegovini. Razgovaralo se i o skorom posjetu vanjskopolitičkog Odbora makedonskog parlamenta Hrvatskom
saboru.

Furio Radin primio zastupnika u Bundestagu Klaus-Petera
Willscha

Mario Zubović primio državnog tajnika u Ministarstvu vanjskih
poslova Makedonije Abdulkadara Memedija
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Petar Selem primio senatoricu i predsjednicu
Francusko-hrvatske međuparlamentarne skupine
prijateljstva pri Senatu parlamenta Republike
Francuske Michèle André
(Zagreb, 12. listopada 2009.) Predsjednik Odbora za
obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora i voditelj Hrvatsko-francuske međuparlamentarne skupine prijateljstva Petar Selem sastao se sa senatoricom i predsjednicom Francusko-hrvatske međuparlamentarne skupine prijateljstva pri Senatu parlamenta Republike Francuske Michèle André.
Nakon kratke rekapitulacije dosadašnjih susreta ovih
dviju skupina, voditelji skupina iznijeli su planove za
iduću godinu. Michèle André rekla je da se Skupina prijateljstva s Hrvatskom u Senatu znatno povećala – sa 17
na 30 članova. Pristupilo joj je mnogo senatora koji se
istinski zanimaju za Hrvatsku, donekle je poznaju ili bi je
željeli upoznati. Među novim članovima posebno je istaknula senatora, predsjednika Generalnog vijeća francuskog departmana Aisne - pokrajina Pikardija - Yvesa
Daudignyja koji je pomagao istočnoj Hrvatskoj još u
vrijeme Domovinskog rata i za kojeg je senatorica, dokazano velika prijateljica Hrvatske, kazala da, premda je u
Hrvatskoj boravio tek jedanput, intuitivno voli zemlju
koju nedovoljno poznaje. Interesi senatora Daudignyja u
Slavoniji su konkretni i voditelji Skupina su se složili da
bi trebalo više poraditi upravo na takvim decentraliziranim, regionalnim i lokalnim suradnjama gospodarske i
kulturološke prirode. Zaključili su da susrete Skupina
treba intenzivirati te, slijedom svega navedenog, načelno
dogovorili da će se u 2010. godini skupine sastati dva
puta, u proljeće u Hrvatskoj s posjetom Slavoniji, a na
jesen u Francuskoj s posjetom pokrajini Auvergne.
Senatoricu André, zbunjenu čestim preprekama Hrvatske za ulazak u Europsku uniju, zanimalo je i je li defini-

Petar Selem i francuska senatorica i predsjednica Francuskohrvatske međuparlamentarne skupine prijateljstva u francuskom
Senatu Michèle André.

tivno riješeno pitanje spora sa Slovenijom. Kada joj je
Petar Selem objasnio da nikakve konačne odluke nisu
donesene, već da je predsjednica Vlade Jadranka Kosor
uspjela ponovno otvoriti pristupne pregovore, gospođa
André je zaključila da to svakako mora prenijeti kolegama u Senatu i zajedno s Njemačkom pomoći Hrvatskoj
da što prije postane članom Europske unije. Senatorica,
koja je upoznala Jadranku Kosor, podijelila je s Petrom
Selemom pozitivne dojmove koje je stekla o premijerki
opisavši je kao ženu pozitivne i jake energije.

Mario Zubović primio predsjednika Odbora za
vanjsku politiku Sejma Republike Poljske
Andrzeja Halickog
(Zagreb, 15. listopada 2009.) Predsjednik Odbora za
vanjsku politiku Hrvatskoga sabora Mario Zubović i članovi Odbora primili su u radni posjet predsjednika Odbora za vanjsku politiku Sejma Republike Poljske Andrzeja
Halickog i članove Odbora.
Mario Zubović je zahvalio na podršci koju Poljska
pruža Hrvatskoj u procesu europskih integracija, kao i
dobrodošlici kojom je vanjskopolitički odbor Hrvatskog
sabora primljen u Sejmu prilikom posljednjeg boravka u
Republici Poljskoj. Hrvatska je zainteresirana za unapređenje međusobne suradnje na raznim područjima, među
kojima je svakako turizam jedno od najperspektivnijih,
znajući za zanimanje i interes poljskih turista za dolazak
na Jadran, mogućnost ulaganja na hrvatskoj obali i kupnju nekretnina. Zubović je izložio trenutačni status hrvatskih pristupnih pregovora za članstvo u Europskoj uniji,
izrazivši zadovoljstvo deblokadom pregovora, otvaranjem šest novih i privremenim zatvaranjem pet pregovaračkih poglavlja te realnom mogućnošću da do kraja godine budu otvorena sva poglavlja. Time bi 2010. bila godina zaključenja pregovora. Izrazio je uvjerenje da bi brzi

Mario Zubović i predsjednik Odbora za vanjsku politiku Sejma
Republike Poljske Andrzej Halicki
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ulazak Hrvatske u Europsku uniju značio puno za cijelu
regiju, posebice za jačanje sigurnosti i stabilnosti, iznijevši očekivanja i želju Hrvatske da sve bivše jugoslavenske republike što prije postanu članice europske obitelji.
Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Sejma Andrzej
Halicki čestitao je Hrvatskoj na deblokadi pregovora,
istaknuvši da je Hrvatska važan poljski partner, te je stoga Poljskoj iznimno važno da Hrvatska postane članica
Unije što prije. „Hrvatska bi već sada bez ikakvih problema mogla postati članicom Europske unije, a odnosi
Poljske i Hrvatske mogu biti putokaz drugima na kojoj
razini bilateralni odnosi mogu biti i kako dvije zemlje
trebaju surađivati”. Naglasio je da je Poljskoj također
vrlo važno da u Uniju uđu sve zemlje srednje Europe.
Izrazio je zadovoljstvo što će prvi koncert u Europi kojim
započinje svečano obilježavanje godine velikog poljskog
skladatelja i pijanista Frédérica Chopina biti održan
upravo u Zagrebu. Halicki je zahvalio na podršci i pomoći koju poljska manjina, iako malobrojna, dobiva u Republici Hrvatskoj, posebno na pomoći u očuvanju poljskog jezika, kulture i tradicije.

Vesna Pusić primila predsjednika Odbora za
vanjsku politiku Sejma Republike Poljske
Andrzeja Halickog

ulogom Odbora kao sustava parlamentarnog nadzora
pristupnih pregovora, ukratko je iznijela trenutačnu fazu
pregovaračkog procesa. Od pet poglavlja, koliko ih Hrvatska ima neotvorenih, otvaranje triju poglavlja blokirala je Slovenija dok za preostala dva još nije stigao poziv
od Europske komisije za predajom pregovaračkih stajališta. Plan Hrvatske, dodala je, jest otvoriti sva poglavlja
do kraja 2009. godine.
Gosti iz Poljske predstavili su svoja iskustva iz završne
faze pregovora s EU, a posebno komunikacijsku strategiju prema javnosti. Sugovornici su se složili da je nužno
građanima pružiti konkretne informacije o tome što ulazak u Europsku uniju donosi njima i njihovoj neposrednoj okolini. Vesna Pusić zahvalila je na podršci koju
Poljska pruža Hrvatskoj u ovom procesu. Završno, upoznala je goste sa sljedećim aktivnostima Nacionalnog
odbora koje uključuju i jačanje parlamentarne diplomacije prije ratificiranja hrvatskog pristupnog ugovora u parlamentima zemalja članica EU, nakon zaključivanja pregovaračkog procesa.

Vesna Pusić primila Koordinacijski ured za
europske i euroatlantske integracije Tajništva
Kabineta ministara Ukrajine

(Zagreb, 16. listopada 2009.) Predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić sastala se s predsjednikom Odbora za vanjsku politiku Sejma Republike Poljske Andrzejem Halickijem i članovima Odbora.
Vesna Pusić uvodno je objasnila ulogu i način rada
Nacionalnog odbora u procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Rekla je kako je Nacionalni odbor osnovan
2005. godine kao izraz konsenzusa svih parlamentarnih
stranaka o pristupanju Hrvatske EU. Upoznavši goste s

(Zagreb, 21. listopada 2009.) Predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji Vesna Pusić primila je u
radni posjet Koordinacijski ured za europske i euroatlantske integracije Tajništva Kabineta ministara Ukrajine.
Vesna Pusić ukratko je predstavila Nacionalni odbor
kao i status hrvatskih pristupnih pregovora za članstvo u
Europskoj uniji. Istaknula je da je Nacionalni odbor utemeljen na iskustvima tranzicijskih zemalja koje su pristupile Europskoj uniji 2004. i 2007., a on sam je rezultat
postignutog konsenzusa svih parlamentarnih stranaka iz

Vesna Pusić s predsjednikom Odbora za vanjsku politiku Sejma
Republike Poljske

Vesna Pusić primila Koordinacijski ured za europske i euroatlantske integracije Tajništva Kabineta ministara Ukrajine
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2004. godine. Upravo taj politički konsenzus bio je važan
za otvaranje pregovora s EU, kao i za njihovo napredovanje, istaknula je Pusić. Zadaća Nacionalnog odbora je
nadgledati u ime parlamenta ukupan proces približavanja
Republike Hrvatske Europskoj uniji i tijek pregovora, a
odluke u njemu donose se konsenzusom, „što ima političku težinu”, rekla je predsjednica Nacionalnog odbora.
Upoznala je visoke goste i s drugim aktivnostima Nacionalnog odbora poput organiziranja okruglih stolova o temama vezanim uz pregovore. Vesna Pusić je iznijela
status hrvatskih pristupnih pregovora, naglasivši da Hrvatska vjeruje da će do kraja 2009. godine sva preostala
pregovaračka poglavlja biti otvorena. „Naš optimističan
plan, ali mislim da je realan, je da 2010. godine završimo
tehničke pregovore”.
Voditelj ukrajinskog izaslanstva i zamjenik direktora
Odjela za praćenje EU – ukrajinskih odnosa Viacheslav
Stetsenko rekao je da u Ukrajini nema tijela poput Nacionalnog odbora, usprkos činjenici da sve političke snage
podržavaju ideju približavanja zemlje Europskoj uniji.
Smatra da bi osnutak sličnog tijela bio od izuzetne važnosti za ubrzanje ukrajinskog puta prema europskim integracijama. Izložio je trenutačan status uskladbe ukrajinskog
nacionalnog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom, rekavši da najveći dio posla obavlja Ministarstvo
pravosuđa u čijem je sastavu poseban odjel koji se time
bavi. Postoji plan usklađivanja za svaku godinu, a Ukrajina se nalazi u finalnoj fazi pred zaključivanje Sporazuma o
stabilizaciji i pridruživanju, istaknuo je Stetsenko.
Vesna Pusić zaključila je da se Hrvatska zalaže za nastavak procesa europskog proširenja i zagovara put
Ukrajine prema europskim integracijama. Stetsenko je
zahvalio na hrvatskoj ponudi i spremnosti prenošenja
iskustava, naglasivši da Ukrajina već u ovoj fazi koristi
hrvatska iskustva, a svaka buduća bit će dobrodošla.

Mario Zubović primio zastupnika Europskog
parlamenta i supredsjedatelja Zajedničkog
parlamentarnog odbora EU-RH Gunnara
Hökmarka
(Zagreb, 27. listopada 2009.) Predsjednik Odbora za
vanjsku politiku Mario Zubović primio je zastupnika
Europskog parlamenta i supredsjedatelja Zajedničkog
parlamentarnog odbora Europska unija-Republika Hrvatska Gunnara Hökmarka. Na sastanku je sudjelovala i
članica Odbora za vanjsku politiku Marija Pejčinović
Burić.
Na sastanku se razgovaralo o sljedećem desetom sastanku Zajedničkog parlamentarnog odbora EU-RH u
Strasbourgu. Mario Zubović i Gunnar Hökmark razmijenili su stajališta o temama koje će biti na dnevnom redu
Zajedničkog parlamentarnog odbora. Mario Zubović

Mario Zubović primio supredsjedatelja Zajedničkog parlamentarnog odbora EU-RH Gunnara Hökmarka

predložio je da jedna od tema bude i globalno zatopljenje
i zaštita okoliša, što je Hökmark spremno prihvatio.
Sugovornici su razgovarali i o dinamici pregovora
Republike Hrvatske s Europskom unijom, a predsjednik
Odbora za vanjsku politiku Zubović rekao je da je Hrvatska, bez obzira na blokadu pregovora, intenzivno radila na ispunjavanju svih pregovaračkih obveza. Hrvatski je sabor od početka 2008. godine do danas donio 180
zakona koji se odnose na prilagodbu hrvatskoga zakonodavstva pravnoj stečevini Europske unije, istaknuo je
Zubović.
Osvrnuvši se na granični spor sa Slovenijom, Zubović
je podsjetio da je to bilateralno pitanje te da ne bi trebalo
utjecati na pregovarački proces. Zubović je također istaknuo da će buduće punopravno članstvo Hrvatske u Europskoj uniji imati pozitivan utjecaj za cijelu regiju.
U nastavku se razgovaralo o provedbi reforme pravosuđa, borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala.
Mario Zubović naglasio je da je Republika Hrvatska, bez
obzira na aktualnu globalnu ekonomsku krizu, spremna
učiniti sve kako bi osigurala financijska sredstva za provedbu zadanih reformi.

Vesna Pusić primila zastupnika Europskog
parlamenta i supredsjedatelja Zajedničkog
parlamentarnog odbora Europska unija –
Republika Hrvatska Gunnara Hökmarka
(Zagreb, 27. listopada 2009.) Predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji Vesna Pusić primila je u
radni posjet zastupnika Europskog parlamenta i supredsjedatelja Zajedničkog parlamentarnog odbora Europska
unija – Republika Hrvatska Gunnara Hökmarka.
Uvodno je Vesna Pusić predstavila Nacionalni odbor,
njegovu strukturu i zadaće. Rekla je da je to tijelo, konsti-
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tuirano 2005. godine, proizašlo kao rezultat konsenzusa
parlamentarnih stranaka oko pitanja ulaska Hrvatske u
Europsku uniju, a njegov je zadatak očuvati taj politički
konsenzus. Naglasila je da u ovom trenutku nema parlamentarne stranke koja se u svom djelovanju ne zalaže za
pristupanje Hrvatske EU. Nacionalni odbor na svom čelnom mjestu ima predstavnika opozicije, a sve odluke
Odbor donosi konsenzusom. Pusić je istaknula glavnu
zadaću Odbora, onu nadgledanja tijeka pregovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji i to po svim pregovaračkim poglavljima. Nacionalni odbor je u stalnoj komunikaciji s pregovaračkim timom i glavnim hrvatskim pregovaračem, ali i s Europskom komisijom i zemljom
predsjedateljicom EU. Odbor radi na zatvorenim sjednicama, ali zato organizira okrugle stolove otvorene za javnost i medije o temama vezanim uz pregovore i od interesa za određene skupine stanovništva. Pusić se osvrnula na
trenutačan status pregovora, rekavši da na otvaranje čeka
još pet pregovaračkih poglavlja, od kojih su tri blokirana
od strane Slovenije. Ono na čemu Hrvatska ubrzano radi
je reforma pravosuđa, novi model selekcije mladih sudaca
koji ulaze u sudačku profesiju, definiranje objektivnih
kriterija kvalitete za njihov izbor i napredovanje.
Gunnar Hökmark naglasio je da je on veliki zagovornik
procesa proširenja EU te da smatra da je u interesu i Hrvatske i Europske unije da se pregovarački proces za
članstvo Hrvatske u Uniji završi što prije. Smatra da je
sada, nakon deblokade pregovora, najvažnije ubrzati čitav proces, uključujući tu i reformske zahvate i posao
oko usklađivanja zakonodavstva.
Razgovaralo se i o arbitražnom sporazumu između
Hrvatske i Slovenije gdje je zajednički zaključeno da,
iako se radi o bilateralnom pitanju, ono ima posljedice za
jedno multilateralno pitanje, ono procesa ulaska Hrvatske
u Europsku uniju i samim time procesa proširenja uopće.
Zajednički je stav da se arbitražni sporazum treba sklopiti prije primanja Republike Hrvatske u članstvo Europske

Vesna Pusić primila zastupnika Europskog parlamenta Gunnara
Hökmarka

unije, a ono što je ključno za taj sporazum i njegov sadržaj jest definiranje zadaće budućeg arbitražnog suda.

Predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić
primila izaslanstvo talijanskog parlamenta
(Zagreb, 29. listopada 2009.) Predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić primila je u službeni posjet izaslanstvo Stalne komisije za politike Europske unije Senata Republike Italije.
Predstavljajući Nacionalni odbor Pusić je istaknula da
je on rezultat konsenzusa o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji kao strateškog cilja hrvatske vanjske
politike koji podupiru sve parlamentarne stranke. „Taj
konsenzus gradili smo dugi niz godina pa je 2005. uspostavljen Nacionalni odbor kao parlamentarni odbor različit od svih drugih odbora u parlamentu u kojem se odluke
donose konsenzusom svih članova”, rekla je Vesna Pusić.
Naglasila je da Odbor ne raspravlja o zakonskim prijedlozima, već raspravlja i odlučuje o pregovaračkim stajalištima koja Hrvatska šalje u Bruxelles za 33 pregovaračka poglavlja o kojima Hrvatska pregovara s Europskom
unijom. Nacionalni odbor time je postao oblik parlamentarne kontrole nad čitavim procesom pristupanja Hrvatske Uniji i predstavlja „hrvatski originalni doprinos pregovorima s Europskom unijom”, izjavila je Pusić. Dodala
je da se Nacionalni odbor odlučio i na organiziranje serije okruglih stolova radi informiranja javnosti o temama
vezanim za pregovore.
Talijansko izaslanstvo predvođeno senatoricom Rossanom Boldi, predsjednicom Komisije za politike Europske
unije Senata Republike Italije, zanimao je trenutačan
status hrvatskih pregovora za članstvo u EU.
Predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić rekla je
kako Hrvatska vjeruje da će do kraja 2009. godine otvoriti sva pregovaračka poglavlja, još nije otvoreno njih
pet, kako bi 2010. godina mogla biti godina zaključivanja

Vesna Pusić s izaslanstvom talijanskog Senata
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ukupnog pregovaračkog posla. Istaknula je da je Hrvatska u fazi dogovaranja načina rješavanja graničnog pitanja sa Slovenijom koja blokira otvaranje još tri pregovaračka poglavlja: Okoliš, Ribarstvo i Vanjsku, sigurnosnu
i obrambenu politiku. Poglavlje Pravosuđa i temeljnih
prava nije do sada otvoreno ponajprije zbog reforme sudova i pitanja koja se tiču suradnje s Haaškim sudom, a
poglavlje Tržišno natjecanje zbog restrukturiranja brodogradnje, kazala je Pusić.
Senatorica Boldi istaknula je da se u mnogim starim
članicama Europske unije na neki način razvija osjećaj
euroskepticizma izazvan svojevrsnim zamorom europskom idejom proširenja, što je svakako pogreška. Dodala
je da upravo nove članice Europske unije i one koje to
žele postati, mlade demokracije, imaju taj potencijal da
unesu novu, toliko potrebnu energiju u Europsku uniju i
duh ponovnog zajedništva.

Dubravka Šuica s članovima Odbora primila
izaslanstvo Stalne komisije za politike Europske
unije Senata Republike Italije
(Zagreb, 29. listopada 2009.) Potpredsjednica Odbora
za europske integracije Dubravka Šuica s članovima Odbora primila je izaslanstvo Stalne komisije za politike
Europske unije Senata Republike Italije.
Potpredsjednica Odbora za europske integracije Dubravka Šuica uvodno je gostima iz Italije predstavila aktivnosti Odbora istaknuvši da je to jedno od važnijih tijela Hrvatskoga sabora. Odbor za europske integracije bavi
se tematikom usklađivanja hrvatskoga zakonodavstva s
pravnom stečevinom Europske unije, a preostalo je još
20 zakonskih prijedloga kako bi se hrvatsko zakonodav-

Dubravka Šuica primila talijansko izaslanstvo

stvo potpuno uskladilo sa zakonodavstvom Europske
unije, kazala je Šuica.
Predsjednica Stalne komisije za politike Europske unije
Senata Republike Italije Rossana Boldi istaknula je da
dvije prijateljske zemlje imaju vrlo dobre bilateralne odnose te dijele mnoge zajedničke točke. Italija sa zanimanjem prati sve što Hrvatska čini kako bi zadovoljila kriterije za ulazak u Europsku uniju te je na tom putu podržava,
naglasila je Boldi. Sugovornici su razmijenili stajališta i o
graničnom pitanju između Hrvatske i Slovenije, a razgovaralo se i o nacrtu Sporazuma o arbitraži sa Slovenijom.
U nastavku je bilo riječi i o talijanskoj nacionalnoj
manjini u Hrvatskoj i njihovim pravima te zakonima koji
uređuju to područje. Talijanska nacionalna manjina, kao i
sve druge manjine u Hrvatskoj ostvaruje svoja zakonima
zajamčena prava, a zakoni koji uređuju područje nacionalnih manjina su na vrlo visokoj europskoj razini, suglasni su sudionici sastanka.

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA
Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Šeks primio
danskog veleposlanika Webera
(Zagreb, 12. listopada 2009.) Potpredsjednik Hrvatskoga
sabora i predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Vladimir Šeks primio je u nastupni posjet veleposlanika
Kraljevine Danske u Republici Hrvatskoj Boa Erica Webera.
Kraljevina Danska snažno podržava ulazak Hrvatske u
europsku obitelj i njezino članstvo u Europskoj uniji, rekao je danski veleposlanik. Ustvrdio je da je Hrvatska
znatno napredovala u usklađivanju zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom, dodavši da je jednako
važna i njegova provedba.
Razgovaralo se o preostalim reformskim zahvatima koje
je Hrvatska dužna provesti u sklopu svog približavanja
Europskoj uniji, posebice reformi javne uprave te su me-

Potpredsjednik Šeks primio danskog veleposlanika Webera
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đusobno razmijenjena iskustva dviju zemalja na tom polju.
Danski veleposlanik pozdravio je ustrojavanje Ministarstva uprave kao korak u pravom smjeru, dodavši da je reformu javne i državne uprave potrebno što prije provesti.
Potpredsjednik Šeks rekao je da se upravo vodi široka
stručna rasprava o tome kakvu javnu upravu Hrvatska treba i to u svjetlu pristupanja zemlje Europskoj uniji, kao i o
svim aspektima vezanim uz modernizaciju javne uprave.
Europsko upravno pravo treba se izravno primjenjivati u
Hrvatskoj, dodao je. Napomenuo je da je postojeći sustav
javne uprave postao na neki način kočnica brzog i djelotvornog rješavanja upravnih stvari, a hrvatska Vlada svjesna te činjenice najodlučnije je pristupila dubinskom snimanju stanja u javnoj i državnoj upravi te na razini lokalne
i regionalne samouprave. Potom će uslijediti donošenje
novog zakonskog okvira čiji je cilj jačanje djelotvornosti
javne uprave, njezine depolitizacije i profesionalizacije.
Dva su temeljna zakona koja moraju biti potpuno komplementarna s europskim upravnim zakonodavstvom - Zakon
o upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima, a
temeljna namjera je da se teritorijalna organizacija ustroji
na način da jedinica lokalne samouprave može ispunjavati
sve one zadaće koje ulaze u djelokrug njezinih nadležnosti,
„da bude samoodrživa”, rekao je potpredsjednik Šeks.
Danski veleposlanik ponudio je pomoć Kraljevine Danske u
pronalaženju pravog modela reforme javne uprave u Hrvatskoj
te upoznavanju modela za koji se odlučila Kraljevina Danska.

Potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks primio
izraelskog veleposlanika Yosefa Amranija

Zajednički je zaključeno da dobri politički odnosi trebaju biti putokaz jačanju gospodarske suradnje, za što ima i
potencijala i želje, s jedne i druge strane. Izrael i Hrvatska
svakako žele tješnju suradnju, a to potvrđuju učestale razmjene posjeta na najvišoj političkoj razini. Izraelski veleposlanik izrazio je zadovoljstvo skorašnjim posjetom
Izraelu predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića
te potom posjetom predsjednika Hrvatskoga sabora Luke
Bebića, koji će predvoditi visoko parlamentarno izaslanstvo u kojem će biti i potpredsjednik Sabora Vladimir
Šeks.
U razgovoru su definirana moguća područja gospodarske suradnje, među kojima su svakako najperspektivnija
ona u turizmu, poljoprivredi, tehnologiji i znanosti. Pritom je naglašeno da politička vodstva jedne i druge zemlje trebaju poticati takvu suradnju. Važan korak bio bi i
uspostava izravnih letova te jačanje turističkog marketinga za privlačenje izraelskih turista kojih je godišnje u
Hrvatskoj između 30 i 35 tisuća, iako je potencijal znatno
veći, smatra izraelski veleposlanik.
Potpredsjednik Šeks složio se s izraelskim veleposlanikom da se dobri politički odnosi trebaju oplemeniti sadržajima koji će biti u interesu jedne i druge zemlje. Stoga
će i posjeti planirani u jesen 2009. godine „biti u funkciji
stvaranja mostobrana za suradnju na gospodarskim terenima”, slikovito se izrazio potpredsjednik Šeks. Dodao je
da je Hrvatska posebno zainteresirana za primjenu tehnologija koje su vezane za navodnjavanje gdje Izrael ima
izvrsna iskustva koja bi Hrvatskoj bila vrlo korisna. Napomenuo je da izravne zračne veze mogu biti ključni
faktor u izboru Hrvatske kao turističke destinacije.

(Zagreb, 12. listopada 2009.) Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i
politički sustav Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks primio
je u nastupni posjet veleposlanika Države Izrael u Republici Hrvatskoj Yosefa Amranija.

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik
Odbora za europske integracije Neven Mimica
primio austrijskog veleposlanika Jana Kickerta

Potpredsjednik Šeks primio izraelskog veleposlanika Amranija

Potpredsjednik Mimica primio austrijskog veleposlanika Kickerta
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(Zagreb, 15. listopada 2009.) Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za europske integracije
Neven Mimica primio je veleposlanika Republike Austrije u Republici Hrvatskoj Jana Kickerta.
Sugovornici su razgovarali o dinamici pregovora
Republike Hrvatske s Europskom unijom, a osvrnuli
su se i na aktualno izvješće Europske komisije o napretku Republike Hrvatske prema EU. Veleposlanik
Republike Austrije Kickert kazao je da Austrija podržava Hrvatsku na njezinom putu u Europsku uniju te
očekuje da će 2010. godine biti dovršen pregovarački
proces.
Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Neven Mimica
istaknuo je da Hrvatska radi na procesu reformi kako
bi što prije zadovoljila sve uvjete koje je zadala EU.
Borba protiv korupcije i reforma pravosuđa ključna su
područja na kojima Hrvatska intenzivno radi, kazao je
Mimica.
U nastavku se razgovaralo o odnosima Hrvatske i Slovenije te mogućim modelima rješavanja graničnog pitanja dviju zemalja. Neven Mimica i Jan Kickert razgovarali su i o nacrtu ustavnih promjena te o modelima provedbe referenduma za ulazak Hrvatske u EU. U zaključnom dijelu susreta potpredsjednik Mimica zahvalio je
veleposlaniku Kickertu na dosadašnjem angažmanu i
podršci Austrije Hrvatskoj.

Potpredsjednik Sabora Neven Mimica primio
ministra savjetnika u Veleposlanstvu Republike
Srbije u Republici Hrvatskoj Zorana Popovića
(Zagreb, 19. listopada 2009.) Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za europske integracije
Hrvatskoga sabora Neven Mimica primio je u radni posjet ministra savjetnika u Veleposlanstvu Republike Srbije u Republici Hrvatskoj Zorana Popovića.

Zajednički je ustanovljeno da postoji nekoliko otvorenih pitanja o čijem tempu rješavanja ovisi i dinamika
razvoja odnosa između Republike Hrvatske i Republike
Srbije. Ta pitanja treba početi rješavati čim prije, u duhu
dobrosusjedskih odnosa i dobrobiti čitave regije. Pokretanje međuparlamentarne suradnje moglo bi svakako
doprinijeti boljoj komunikaciji i razumijevanju. U tom
cilju uslijedit će i skori posjet, planiran za početak studenoga, potpredsjednika Hrvatskoga sabora, predsjednika Odbora za europske integracije i voditelja Hrvatsko-srpske skupine prijateljstva Hrvatskoga sabora Nevena mimice Skupštini Republike Srbije i Srpsko-hrvatskoj skupini prijateljstva koja djeluje pri srbijanskoj
Skupštini.
U razgovorima je obostrano istaknuto da je regionalna
suradnja, u kojoj hrvatsko-srpski odnosi čine vrlo važnu
sastavnicu, potrebna i nenadomjestiva, kako za Hrvatsku
i Srbiju bilateralno, tako i u širem međunarodnom kontekstu, radi stabilnosti i sigurnosti čitave regije. Također,
naglašena je potreba intenziviranja kontakata i poboljšanja ukupnih odnosa između Hrvatske i Srbije, a što očekuje i međunarodna zajednica.
„Hrvatsko-srpski odnosi ključ su stabilnosti regije i u
tom smislu treba riješiti sva otvorena pitanja koja opterećuju odnose između dviju zemalja”, rekao je Mimica.
Međunarodna zajednica ima velik interes da dvije zemlje
dobro surađuju, a taj je interes u prvom redu u jačanju
regionalne stabilnosti i sigurnosti. „Prvenstveno je naš
bilateralni interes, ali i interes međunarodne zajednice da
se više nikada na ovom prostoru ne događaju stvari koje
su se događale, dapače, da se otkloni ikakva opasnost za
išta slično”, dodao je Mimica.
Zaključeno je da se parlamenti trebaju šire angažirati u
razvijanju dobrosusjedskih odnosa i biti ti koji će inicirati suradnju i na drugim područjima. Također, naglašeno
je da Hrvatskoj i Srbiji treba puno više od normalizacije
odnosa, a to je njegovanje sadržajnih i dobrosusjedskih
odnosa. U tom cilju treba pokazati da su obje zemlje odlučne ići prema tom cilju.

Nazif Memedi primio veleposlanika Republike
Austrije u Republici Hrvatskoj Jana Kickerta

Potpredsjednik Mimica primio ministra savjetnika u Veleposlanstvu
Republike Srbije Zorana Popovića

(Zagreb, 28. listopada 2009.) Zastupnik u Hrvatskome
saboru Nazif Memedi primio je u nastupni posjet veleposlanika Republike Austrije u Republici Hrvatskoj Jana
Kickerta.
Kako austrijska nacionalna manjina ostvaruje svoje
pravo na kulturnu autonomiju u Hrvatskoj, kako njeguje svoje običaje, jezik i kulturu ili je došlo do znatne asimilacije austrijske manjine u hrvatsko društvo,
što se sve može napraviti kako bi se potaknulo i unaprijedilo kulturno stvaralaštvo na materinjem jeziku i
pismu, to su bili glavni pravci razgovora austrijskog
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veleposlanika u Hrvatskoj Kickerta s Nazifom Memedijem.
Nazif Memedi predstavio se rekavši da dolazi iz romske zajednice, ali je u Hrvatskome saboru zadužen za
brigu o još jedanaest nacionalnih manjina. Nazif Memedi
zastupnik je dvanaest nacionalnih manjina u Hrvatskome
saboru: austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske,
rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i
židovske nacionalne manjine.
„Nastojim zastupati i ostale nacionalne manjine kao
Rome, obilazim njihova kulturna društva, mjesta u kojima žive i mogu reći da imam dobru komunikaciju sa
svim nacionalnim manjinama”, uvodno je rekao Memedi. Naglasio je da austrijska nacionalna manjina najvećim
dijelom svoje aktivnosti organizira zajednički s njemačkom nacionalnom manjinom. Podsjetio je da Austrijanci
i Nijemci imaju status nacionalnih manjina od osamostaljenja Hrvatske. Najveći problem vidi u tome što je njemački jezik u vremenu komunizma toliko zatiran, te danas velik dio njemačke i austrijske nacionalne manjine u
Hrvatskoj ne zna dobro govoriti svoj materinji jezik.
Upravo stoga najviše sredstava i programa treba biti
usmjereno na revitalizaciju i učenje njemačkog jezika.
Savjet za nacionalne manjine austrijskoj i njemačkoj nacionalnoj manjini dodijelio je 835 tisuća kuna u 2009.
godini, čime su za 20 posto povećana sredstva u odnosu
na 2007. godinu, rekao je Memedi, dodavši da će ta sredstva biti usmjerena većinom na izdavaštvo i kulturne
manifestacije.
„Već sada mogu ocijeniti da, što se tiče brige za nacionalne manjine, Hrvatska može poslužiti kao primjer u
Europi. I mi Austrijanci također manjine smatramo
bogatstvom i mostovima suradnje između država”, rekao je austrijski veleposlanik. Naglasio je da je bitno
promovirati jezične vještine što je ključno za identitet
nacionalne manjine pa tako treba poticati međudržavnu
suradnju na planu obrazovanja i svaki oblik razmjene
nastavnika – izvornih govornika između Austrije i Hr-

Nazif Memedi primio austrijskog veleposlanika Jana Kickerta

vatske. „Bitno je da Austrijanci u Hrvatskoj ponovno
nauče svoj jezik, a Gradiščanski Hrvati u Austriji bolje
nauče svoj”.
Nazif Memedi osvrnuo se i na buduće ustavne promjene rekavši da sve nacionalne manjine trebaju biti u preambuli Ustava Republike Hrvatske, za što se i osobno
založio.

Goran Marić primio veleposlanika Države Izrael
u Republici Hrvatskoj Yosefa Amranija
(Zagreb, 29. listopada 2009.) Predsjednik Odbora za
financije i državni proračun Hrvatskoga sabora i voditelj
skupine prijateljstva Hrvatska – Izrael u Hrvatskome saboru Goran Marić primio je u posjet veleposlanika Države Izrael u Republici Hrvatskoj Yosefa Amranija.
Izraelski veleposlanik informirao je Gorana Marića o
tijeku završnih priprema pred nadolazeći posjet predsjednika Hrvatskoga sabora Luke Bebića s izaslanstvom
Izraelu. Naglasio je da je taj posjet izuzetno važan, ne
samo gledajući njegovu parlamentarnu dimenziju, već i
kao davanje vjetra u leđa gospodarskoj suradnji, koja nije
na zadovoljavajućoj razini. Izrazio je uvjerenje da upravo
parlamenti mogu potaknuti bolje odnose među zemljama
i u njih unijeti osim političkih sadržaja i one gospodarske.
Izvijestio je i o prošlotjednom posjetu Izraelu Predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića i dogovorima o
projektima od zajedničkog interesa, posebice uspostavljanju direktnih letova između Hrvatske i Izraela. Također, istaknuta je mogućnost organizacije seminara za poslovne ljude iz Hrvatske i Izraela kako bi se vidjelo koje
su mogućnosti za gospodarsku suradnju i investiranje,
odnosno za koje su proizvode i usluge zainteresirani jedni i drugi. Potencijali za suradnju između Hrvatske i
Izraela golemi su, ona je moguća u znanosti i tehnologiji,
medicinskim istraživanjima, farmaceutskoj industriji, turizmu, poljoprivrednoj tehnologiji, sustavu navodnjavanja, naglasio je Amrani.

Goran Marić primio izraelskog veleposlanika Amranija
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Goran Marić zahvalio je izraelskom veleposlaniku na
detaljnim informacijama vezanim uz pripremu puta visokog saborskog izaslanstva u Izrael, u kojem je i on kao
voditelj skupine prijateljstva Hrvatska – Izrael u Hrvatskome saboru. Istaknuo je da se odnosi dviju zemalja najbolje
ogledaju kroz njihove političke i gospodarske odnose.
„Hrvatska i Izrael nisu ni približno iskoristili potencijal
gospodarskih odnosa, posebice stoga jer su politički odnosi odlični”, rekao je Marić. Izrazio je optimizam što se
otvorila mogućnost direktnog zračnog povezivanja Hrvat-

ske i Izraela, što će potaknuti ne samo više turističkih posjeta s jedne i druge strane, već i povezivanje gospodarstva
i poslovnih ljudi. „Prometna komunikacija je pretpostavka
za bilo kakvu suradnju i to će se u budućnosti pokazati
itekako opravdanim, posebice znajući velik interes hrvatskih građana za turistički posjet Izraelu”, rekao je Marić.
Naglasio je da hrvatskim i izraelskim privrednicima u prvom redu nedostaje informacija što priječi realizaciju poslovnih pothvata i to je ono što treba promijeniti.
I.Č; A.F; S.Š.
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