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Rad saborskih tijela
studeni 2009.
5. studenoga 2009.
Sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe
Strategije suzbijanja korupcije na temu: „Analiza zaštite
zviždača u Europskoj uniji i hrvatska iskustva”

16. studenoga 2009.
Sjednica Nacionalnog odbora i Odbora za europske
integracije
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ARBITRAŽI
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

17. studenoga 2009.
Odbor za vanjsku politiku
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ARBITRAŽI
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

19. studenoga 2009.
Odbor za vanjsku politiku
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ARBITRAŽI
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Odbor za financije i državni proračun
• 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
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE
INDONEZIJE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG
OPOREZIVANJA POREZA NA DOHODAK

• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA KOJI
SE ODNOSI NA DIO VIŠEKORISNIČKOG PROGRAMA ZA NUKLEARNU SIGURNOST I ZAŠTITU OD ZRAČENJA U OKVIRU INSTRUMENTA
PRETPRISTUPNE POMOĆI ZA 2008. GODINU
(DECENTRALIZIRANO UPRAVLJANJE)
• IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2009. GODINE;
PODNOSITELJ: VLADA REPUBLIKE HRVATSKE.
Odbor za obranu
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RADU
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POLJOPRIVREDI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O UREĐENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH
PROIZVODA
• IZVJEŠĆE O UČINJENOM NA OTKLANJANJU
NEPRAVILNOSTI UTVRĐENIH REVIZIJOM DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2007. GODINU
Odbor za zakonodavstvo
• 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
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE
INDONEZIJE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG
OPOREZIVANJA POREZA NA DOHODAK
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVAT-
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•

•
•

•
•

•

•

SKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA KOJI
SE ODNOSI NA DIO VIŠEKORISNIČKOG PROGRAMA ZA NUKLEARNU SIGURNOST I ZAŠTITU OD ZRAČENJA U OKVIRU INSTRUMENATA
PRETPRISTUPNE POMOĆI ZA 2008. GODINU
(DECENTRALIZIRANO UPRAVLJANJE)
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O UREĐENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH
PROIZVODA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POLJOPRIVREDI
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOPORABE OPOJNIH DROGA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RADU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O POLICIJSKOJ SURADNJI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE
SRBIJE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE
ULAZAK ILI BORAVAK NEZAKONIT
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ARBITRAŽI
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Zajednička sjednica Odbor za zaštitu okoliša i
Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo
• IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2009. GODINE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA KOJI
SE ODNOSI NA DIO VIŠEKORISNIČKOG PROGRAMA ZA NUKLEARNU SIGURNOST I ZAŠTITU OD ZRAČENJA U OKVIRU INSTRUMENTA
PRETPRISTUPNE POMOĆI ZA 2008. GODINU
(DECENTRALIZIRANO UPRAVLJANJE)
• PREZENTACIJA GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU
INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA ZA 2008. GODINU
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O POLICIJSKOJ SURADNJI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLA-

DE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK NEZAKONIT
• IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA
PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 21. SVIBNJA 2008. DO 30. SVIBNJA 2009. GODINE – PODNOSITELJ NACIONALNO VIJEĆE ZA PRAĆENJE
PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE;
Odbor za razvoj i obnovu
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RADU
• 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, SA PODRUČJA RAŠĆANA I ŽUPE U OPĆINI ZAGVOZD;
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POLJOPRIVREDI
Odbor za turizam
• KONKURENTNOST TURISTIČKE DESTINACIJE
– ANALIZA INSTITUTA ZA TURIZAM
Zajednička sjednica Odbora za europske integracije
i Nacionalnog odbora
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ARBITRAŽI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE

20. studenoga 2009.
Odbor za pravosuđe
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RADU
• PRIJEDLOG KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA
DRŽAVNOODVJETNIČKOG VIJEĆA
Odbor za pomorstvo, promet i veze
• DAVANJE SUGLASNOSTI ZA STAVLJANJE U
PROMET DOPLATNE MARKE U POŠTANSKOM
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PROMETU – HUMANITARNA ZAKLADA ZA
DJECU HRVATSKE

24. studenoga 2009.
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA KOJI
SE ODNOSI NA DIO VIŠEKORISNIČKOG PROGRAMA ZA NUKLEARNU SIGURNOST I ZAŠTITU OD ZRAČENJA U OKVIRU INSTRUMENATA
PRETPRISTUPNE POMOĆI ZA 2008. GODINU
(DECENTRALIZIRANO UPRAVLJANJE)
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O POLICIJSKOJ SURADNJI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK NEZAKONIT
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DOPUNAMA ZAKONA O UVJETIMA ZA STJECANJE PRAVA NA STAROSNU MIROVINU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O „NAGRADI IVAN FILIPOVIĆ”
• PRIJEDLOG ZAKONA O UDŽBENICIMA ZA
OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O RADU
– Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova povodom obilježavanja Međunarodnog dana
borbe protiv nasilja nad ženama na temu: „Život i
problemi žrtava nasilja nakon izlaska iz skloništa”.
– (Tematska) sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije na
temu: „Mjere koje se poduzimaju u visokom obrazovanju za suzbijanje korupcije i njihovi učinci”
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O RADU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA,
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU;
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA
2010. GODINU

• UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA PROGRAMSKOG VIJEĆA
HRT-A;
• UTVRĐIVANJE TEKSTA JAVNOG POZIVA ZA
IZBOR JEDNOG ČLANA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-A ZA PREOSTALI DIO MANDATA;

25. studenoga 2009.
Odbor za financije i državni proračun
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU, S PROJEKCIJAMA PRORAČUNA ZA 2011. I 2012. GODINU UZ PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU PODNOSE SE I:
• PRIJEDLOZI FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2010. GODINU, S PROJEKCIJAMA ZA 2011. I 2012. GODINU:
– HRVATSKIH VODA,
– HRVATSKIH CESTA,
– DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA,
– HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU;
– FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU
UČINKOVITOST;
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2010. GODINU, I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2011. I 2012. GODINU /
KONSOLIDIRANO/
• OBRAZLOŽENJE DRŽAVNOG PRORAČUNA I
FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2010. I PROJEKCIJE ZA
2011. I 2012. GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2010. GODINU
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU, S
PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2011. I 2012
GODINU, (S POPRATNIM DOKUMENTIMA)
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2010. GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOPORABE OPOJNIH DROGA
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU
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• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2010. GODINU
Odbor za obranu
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU:
• PRIJEDLOZI FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2010. GODINU, I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU
– Hrvatskih voda,
– Hrvatskih cesta
– Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
– Hrvatskog fonda za privatizaciju
– Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
– Prijedlog državnog proračuna i financijskih planova
izvanproračunskih korisnika za 2010. godinu, i projekcije za 2011. i 2012. godinu (konsolidirano);
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠENJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU
Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2010. GODINU
Odbor za gospodarstvo
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU
• PRIJEDLOZI FINANCIJSKIH PLANOVA
IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2010.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU:
– HRVATSKIH VODA,
– HRVATSKIH CESTA,
– DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA,
– HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU,
– FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU
UČINKOVITOST,
– PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU (KONSOLIDIRANO).
– IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU S ROBNIM ZALIHAMA ZA 2008. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA

Odbor za ratne veterane
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2010. GODINU
• IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOGA MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG
RATA OD NJEGOVA OSNUTKA 2005. DO 2009. GODINE
Odbor za pomorstvo, promet i veze
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU;
• PRIJEDLOZI FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2010. GODINU,
I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU:
– HRVATSKIH VODA,
– HRVATSKIH CESTA
– DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA,
– HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU,
– FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU
UČINKOVITOST.
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH
KORISNIKA ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJE ZA
2011. I 2012. GODINU/KONSOLIDIRANA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2010. GODINU
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE 2010. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2011. I 2012. GODINU:
– Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2010. godinu, i projekcije za 2011. i 2012. godinu:
– Hrvatskih voda
– Hrvatskih cesta
– Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
– Hrvatskog fonda za privatizaciju
– Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
– Prijedlog državnog proračuna i financijskih planova
izvanproračunskih korisnika za 2010. godinu, i projekcije za 2011. i 2012. godinu (konsolidirano)
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠENJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU
• IMENOVANJE ČLANA VIJEĆA ZA GRAĐANSKI
NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA IZ REDA DIPLOMIRANIH PRAVNIKA
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Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RADU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA
• PRIJEDLOG ZAKONA O UDŽBENICIMA ZA
OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2010. GODINU
Odbor za rad i socijalno partnerstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DOPUNAMA ZAKONA O UVJETIMA ZA STJECANJE PRAVA NA STAROSNU MIROVINU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU,
S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
• DAVANJE MIŠLJENJA NA TEMELJU ČLANKA
267. POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA;
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE,
PREDLAGATELJ VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA, PREDLAGATELJ VLADA
REPUBLIKE HRVATSKE
• IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA
PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 21. SVIBNJA
2008. DO 30. SVIBNJA 2009. GODINE; PODNOSITELJ NACIONALNO VIJEĆE ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE;
• PRIJEDLOGE ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR,
PREDLAGATELJ ZASTUPNIK DRAGUTIN LESAR
• PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O
VLADI REPUBLIKE HRVATSKE, PREDLAGATELJ DRAGUTIN LESAR
• PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, PREDLAGATELJ ZASTUPNIK DRAGUTIN LESAR
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA, ŽUPANA I GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA, PREDLAGATELJ KLUB ZASTUPNIKA IDS-A

Odbor za europske integracije
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O UREĐENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH
PROIZVODA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POLJOPRIVREDI
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA
• IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2009. GODINE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA KOJI
SE ODNOSI NA DIO VIŠEKORISNIČKOG PROGRAMA ZA NUKLEARNU SIGURNOST I ZAŠTITU OD ZRAČENJA U OKVIRU INSTRUMENTA
PRETPRISTUPNE POMOĆI ZA 2008. GODINU
(DECENTRALIZIRANO UPRAVLJANJE)
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITA
Odbor za razvoj i obnovu
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2010. GODINU
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU I PRIJEDLOZI FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU:
– Hrvatskih voda
– Hrvatskih cesta
– Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
– Hrvatskog fonda za privatizaciju
– Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2010. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA KOJI
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•

•

•

•
•
•
•

SE ODNOSI NA DIO VIŠEKORISNIČKOG PROGRAMA ZA NUKLEARNU SIGURNOST I ZAŠTITU OD ZRAČENJA U OKVIRU INSTRUMENATA
PRETPRISTUPNE POMOĆI ZA 2008. GODINU
(DECENTRALIZIRANO UPRAVLJANJE)
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O POLICIJSKOJ SURADNJI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK NEZAKONIT
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DOPUNAMA ZAKONA O UVJETIMA ZA STJECANJE PRAVA NA STAROSNU MIROVINU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O „NAGRADI IVAN FILIPOVIĆ”
PRIJEDLOG ZAKONA O UDŽBENICIMA ZA
OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O RADU

26. studenoga 2009.
Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno
gospodarstvo
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU, S PRIJEDLOGOM
PROJEKCIJA ZA 2011. I 2012. GODINU I PRIJEDLOG
FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH
KORISNIKA ZA 2010. GODINU, S PRIJEDLOGOM
PROJEKCIJA ZA 2011. I 2012. GODINU;
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2010. GODINU
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2011. I 2012. GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2010. GODINU
Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O „NAGRADI IVAN FILIPOVIĆ”

• PRIJEDLOG ZAKONA O UDŽBENICIMA ZA
OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
Odbor za turizam
• UČINCI TURISTIČKE 2009. GODINE I PRIJEDLOZI
MJERA ZA PRIPREMU TURISTIČKE 2010. GODINE;
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2011. I 2012. GODINU;
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2010. GODINU.

27. studenoga 2009.
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
• PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA RATNE VETERANE
HRVATSKOGA SABORA;
• PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA;
• PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA
ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI
SUSTAV HRVATSKOGA SABORA;
• PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA RAD I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA;
• PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE SAVJETA SPOMEN-PODRUČJA JASENOVAC;
• PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE
ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKO ŠKOLSTVO
I TEHNOLOGIJSKI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE;
• PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU DONESENIH
RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA SAZIVA 11. SIJEČNJA O PRESTANKU I
PRIZNAVANJU PRAVA NA RAZLIKU PLAĆE,
ZASTUPNIČKI PAUŠAL I ODVOJENI ŽIVOT;
• PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU DONESENOG
RJEŠENJA O PRESTANKU PRAVA NA NAKNADU PLAĆE NAKON PRESTANKA OBNAŠANJA
ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI U HRVATSKOM SABORU SAZIVA 11. SIJEČNJA 2008.;
• PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU DONESENIH
RJEŠENJA O PRIZNAVANJU PRAVA NA NAKNADU ZA RAD ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA
ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA KOJI NISU IZ REDA ZASTUPNIKA
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PRIKAZ RADA:
– 15. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA ODRŽANE 19, 20, 25, 26. I 27. STUDENOGA TE 2, 3, 4,
8, 9, 10. I 11. PROSINCA 2009. GODINE

Utvrđivanje dnevnog reda
Predsjednik Hrvatskoga sabora
Luka Bebić otvorio je 15. sjednicu
pozdravivši sve zastupnike, premijerku i predstavnike Vlade RH. Kazao
je da je usvojen zapisnik 14. sjednice,
nakon čega se pristupilo utvrđivanju
dnevnog reda 15. sjednice. Predsjednik Sabora istaknuo je da je u konačni
prijedlog dnevnog reda uvršteno 9.
novih točaka i to pod rednim brojem
1, 2, 3, 14, 16, 18, 19. i 26.
Zastupnica Marija Lugarić
(SDP) dala je prigovor na primjenu
hitnog postupka za Prijedlog zakona
o udžbenicima za osnovnu i srednju
školu (predlagatelj: Vlada Republike
Hrvatske). Predlaže da se Zakon
stavi neko vrijeme na čekanje kako
bi se javnost upoznala s njegovim
sadržajem. Sa 78 glasova „za” i 7
„protiv” zastupnici su odlučili da
Prijedlog zakona o udžbenicima za
osnovnu i srednju školu ostaje uvršten u dnevni red.
Zastupnik Boro Grubišić (HDSSB) usprotivio se primjeni hitnog
postupka kod Prijedloga zakona o
potvrđivanju Sporazuma o arbitraži
između Vlade Republike Slovenije i
Vlade Republike Hrvatske (predla-

gatelj: Vlada Republike Hrvatske), s
obzirom na to da na slovenskoj strani Zakon nije u hitnom postupku.
Zastupnik Damir Kajin (IDS)
predložio je da se pričeka savjetodavni referendum u Sloveniji te da se onda odluči da li prihvatiti ili odbaciti
Sporazum o arbitraži sa Slovenijom.
Zastupnici su većinom glasova
prihvatili primjenu hitnog postupka
kod donošenja: Zakona o potvrđivanju Sporazuma o arbitraži između
Vlade Republike Slovenije i Vlade
Republike Hrvatske (80 glasova
„za”, 4 „protiv” i 1 „suzdržan”),
Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Armenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju
izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak (jednoglasno, 85 glasova
„za”), Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije
o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja poreza na dohodak (jednoglasno, 85 glasova „za”), Zakona o
potvrđivanju Ugovora između Vlade
Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na

dio višekorisničkog programa za
nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru instrumenata pretpristupne pomoći za 2008. (decentralizirano upravljanje) (jednoglasno,
85 glasova „za”), Zakona o dopunama Zakona o uvjetima za stjecanje
prava na starosnu mirovinu radnika
profesionalno izloženih azbestu
(jednoglasno, 85 glasova „za”),
Zakona o potvrđivanju Sporazuma
između Vlade Republike Hrvatske i
Vlade Republike Srbije o policijskoj
suradnji (jednoglasno, 85 glasova
„za”), Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike
Hrvatske i Vlade Republike Srbije o
predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit (jednoglasno, 85 glasova „za”) Zakona o izmjeni Zakona o najmu stanova
(jednoglasno, 86 glasova „za”).
Budući da nije bilo prigovora na
dnevni red koji nije sadržavao prijedlog upućen uz poziv za sjednicu,
predsjednik Sabora Luka Bebić
objavio je da je utvrđen dnevni red
sukladno Konačnom prijedlogu
dnevnog reda.
I.Č.

KERU, MINISTRU FINANCIJA,
I ZA OBNAŠANJE DUŽNOSTI
POTPREDSJEDNIKA VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE;
– 3. PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA MR.SC. ĐURI POPIJAČU ZA OBNAŠANJE
DUŽNOSTI MINISTRA GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA;

– 4. IZVJEŠĆE O UČINJENOM
NA OTKLANJANJU NEPRAVILNOSTI UTVRĐENIH REVIZIJOM DRŽAVNOG UREDA ZA
REVIZIJU ZA 2007. GODINE –
podnositelj Vlada Republike Hrvatske;
– 5. PRIJEDLOG I KONAČNI
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O

Dnevni red:
– 1. PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA MR.SC.
DARKU MILINOVIĆU, DR.
MED., MINISTRU ZDRAVSTVA
I SOCIJALNE SKRBI, I ZA OBNAŠANJE DUŽNOSTI POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE;
– 2. PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA IVANU ŠU-
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–

–

–

–

–

–

–

ARBITRAŽI IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
6. PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU
REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE ARMENIJE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU
IZBJEGAVANJA PLAĆANJA
POREZA NA DOHODAK
7. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
8. PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE INDONEZIJE O IZBJEGAVANJU
DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POREZA NA DOHODAK
9. PRIJEDLOG I KONAČNI
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O
FINANCIRANJU IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH
ZAJEDNICA KOJI SE ODNOSI
NA DIO VIŠEKORISNIČKOG
PROGRAMA ZA NUKLEARNU
SIGURNOST I ZAŠTITU OD
ZRAČENJA U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI ZA 2008. GODINU (DECENTRALIZIRANO
UPRAVLJANJE)
10. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU
PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2009.
GODINE – podnositelj Vlada Republike Hrvatske;
11. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRUKTURNOJ POTPORI I UREĐENJU TRŽIŠTA U
RIBARSTVU
12. PRIJEDLOG I KONAČNI
PRIJEDLOG ZAKONA O URE-

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

ĐENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
13. PRIJEDLOG I KONAČNI
PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDI
14. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM
MEDIJIMA
15. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI
ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOPORABE OPOJNIH DROGA
16. PRIJEDLOG I KONAČNI
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O UVJETIMA ZA STJECANJE PRAVA NA
STAROSNU MIROVINU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU
17. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O RADU
18. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O „NAGRADI IVAN FILIPOVIĆ”
19. PRIJEDLOG ZAKONA O
UDŽBENICIMA ZA OSNOVNU
I SREDNJU ŠKOLU
20. PRIJEDLOG I KONAČNI
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O POLICIJSKOJ
SURADNJI
21. PRIJEDLOG I KONAČNI
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O PREDAJI I
PRIHVATU OSOBA KOJIH JE
ULAZAK ILI BORAVAK NEZAKONIT
22. IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE
SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA
RAZDOBLJE OD 21. SVIBNJA
2008. DO 30. SVIBNJA 2009.
GODINE – podnositelj Nacionalno vijeće za praćenje provedbe
strategije suzbijanja korupcije;
23. PRIJEDLOG ODLUKE O
DAVANJU SUGLASNOSTI AKABROJ
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–

–

–

–

–

–

–

–

DEMIJE TEHNIČKE ZNANOSTI HRVATSKE NA PRAVO
UPORABE RIJEČI „HRVATSKA
AKADEMIJA” – predlagatelj
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
24. IZVJEŠĆE O STANJU I
UPRAVLJANJU S ROBNIM ZALIHAMA ZA 2008. GODINU, S
FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA – podnositelj Vlada Republike Hrvatske
25. IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOGA MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA
DOMOVINSKOG RATA OD
2005. DO 2009. GODINE – podnositelj Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
26. PRIJEDLOG KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI
ZAKONA O NAJMU STANOVA –
predlagatelj Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
27. PRIJEDLOG ZAKONA O
PRONALAŽENJU, OBILJEŽAVANJU I ODRŽAVANJU GROBOVA ŽRTAVA KOMUNISTIČKIH ZLOČINA NAKON DRUGOG SVJETSKOG RATA – predlagatelji Klub zastupnika HDZ-a,
Klub zastupnika HSS-a
28. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I
OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ, predlagatelj zastupnik Boris Miletić
29. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA – predlagatelj
Klub zastupnika SDP-a
30. PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA
VEZANIH ZA SURADNJU REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE – predlagatelj Odbor za
Hrvate izvan Republike Hrvatske
31. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI –
predlagatelj Klub zastupnika
IDS-a

AKTUALNO PRIJEPODNE
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– 32. PRIJEDLOG ZAKONA O
POSEBNOM POREZU NA KAMATE – predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
– 33. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O
ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI
I VISOKOM OBRAZOVANJU –
predlagatelj Klub zastupnika
SDP-a
– 34. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI –
predlagatelj Klub zastupnika
HNS-a
– 35. PORAST NASILJA MEĐU
MLADIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ – predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
– 36. PRIJEDLOG DEKLARACIJE O OSUDI HOLODOMORA,
MASOVNOG USMRĆIVANJA
GLAĐU, PROUZROČENOG
PRISILNOM KOLEKTIVIZACIJOM KOJU JE PROVODIO
STALJINOV KOMUNISTIČKI
REŽIM – predlagatelj Klub zastupnika HNS-a
– 37. PRIJEDLOG ZAKONA O
ROKOVIMA PLAĆANJA OBVEZA DRŽAVNIH I JAVNIH PODUZEĆA, DRŽAVNOG PRORAČUNA I DRUGIH DRŽAVNIH
INSTITUCIJA – predlagatelj
Klub zastupnika SDP-a

– 38. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR – predlagatelj zastupnik Dragutin Lesar
– 39. PRIJEDLOG ZAKONA O
DOPUNI ZAKONA O VLADI
REPUBLIKE HRVATSKE – predlagatelj zastupnik Dragutin Lesar
– 40. PRIJEDLOG ZAKONA O
DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVi –
predlagatelj zastupnik Dragutin
Lesar
– 41. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
– predlagatelj Klub zastupnika
IDS-a
– 42. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR –
predlagatelj Klub zastupnika
IDS-a,
– 43. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA, ŽUPANA I GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA
– predlagatelj Klub zastupnika
IDS-a,

– 44. PRIJEDLOG ZAKONA O BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOJ OPLODNJI – predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
– 45. IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
– 46. IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
– PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA
ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA
– 47. PRIJEDLOG ODLUKE O
RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANICE POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O
SUKOBU INTERESA
– 48. PRIJEDLOG ODLUKE O
IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I
POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA
– 49. PRIJEDLOG ODLUKE O
IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA RAD I SOCIJALNO
PARTNERSTVO HRVATSKOGA
SABORA
– 50. PRIJEDLOG ODLUKE O
RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA
– 51. PRIJEDLOG ODLUKE O
IMENOVANJU ČLANICE SAVJETA SPOMEN-PODRUČJA
JASENOVAC

Aktualno prijepodne
Na 15. sjednici Hrvatskoga sabora 19. studenoga 2009. tijekom
„Aktualnog prijepodneva” četrdesetak zastupnika postavilo je

pitanja predsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrima. Tražili su odgovore o tome ima li Vlada rješenja za zaustavljanje pada
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standarda i krize, za nezaposlenost. Pitali su i o zaduživanju države na inozemnom tržištu, rješavanju problema umirovljenika te,
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među ostalim, biračkim popisima
i medicinskoj oplodnji.

Opskrba električnom
energijom
Što se dobiva s provođenjem javne
nabave za opskrbu s električnom
energijom kad je za sada samo jedan
opskrbljivač, HEP opskrba d.o.o.
Zagreb, pitao je mr.sc. Deneš Šoja
(zastup. mađarske nac. manjine).
Lokalnu samoupravu na taj postupak
obvezuju zakonski propisi, no postupak javne nabave je trošak.
Od 2006. godine, otkada smo zemlja potpisnica Ugovora o energetskoj zajednici povezanoj s pretpristupnim pregovorima, Hrvatska
mora liberalizirati tržište električne
energije za sve kupce, osim za domaćinstva, istaknula je na početku
odgovora Tamara Obradović Mazal, državna tajnica u Ministarstvu
gospodarstva, rada i poduzetništva.
Radi se o povlaštenim kupcima, a tu
ulaze i jedinice lokalne samouprave
– koji imaju priliku i obvezu putem
javnog natječaja, odabrati opskrbljivača. U tom smislu HEP opskrba je
jedna od tvrtki koja se javlja kao
potencijalni ponuditelj. Svoje cijene
temelji na tarifi koja je zagarantirana, a povećana cijena može se dogoditi u prijelaznom razdoblju između
dva ugovora, objasnila je.
Zastupnik je bio zadovoljan odgovorom.

Agencija za poljoprivredno
zemljište
Što će se dogoditi ako 1. siječnja
2010. ne oformimo Agenciju za poljoprivredno zemljište, pitala je Marijana Petir (HSS). Agencija bi se
trebala baviti okrupnjavanjem poljoprivrednog zemljišta i boljim gospodarenjem, a znamo da je raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
rak-rana hrvatske poljoprivrede, rekla je.
Ministar poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja mr.sc. Božidar

Pankretić složio se da je Agencija
nešto vrlo bitno i potrebno u Republici Hrvatskoj. No, dinamika uspostave Agencije je nešto usporena
zbog recesije, i, nažalost, nećemo je
moći formirati u potpunosti. Morat
će se zadržati postojeći način gospodarenja poljoprivrednim zemljištem
i mijenjati Zakon.
Zastupnica je zamolila ministra
da se zauzme za provođenje usvojenog Zakona, uključujući i za Agenciju. Za njenu uspostavu u državnom
proračunu za 2009. godinu osiguran
je novac a imamo i stručne ljude
koji već dvije godine rade na specijaliziranom području u 9 županija,
rekla je.

Bez natječaja posao u
Hrvatskim autocestama
Marija Lugarić (SDP) je pitanje
o zapošljavanju u Hrvatskim autocestama naslovila na ministricu Biancu
Matković, iako joj osobno nije poznato, rekla je, što ona kao ministrica bez portfelja radi. Navela je dalje,
prema pisanju medija, u Hrvatskim
autocestama više osoba zaposleno je
bez natječaja. Zajedničko im je da
su dovedeni iz mirovine, odnosno da
su bili kadrovi HDZ-a, saborski zastupnici, vojni ili policijski dužnosnici. Radi se o Željku Krapljanu, za
kojeg građani mjesečno izdvajaju
26.000 kuna, Stjepanu Klariću, s
bruto plaćom od 27.000 kuna, Matiji
Jurišiću sa 16.500 kuna, Ivi Vukoviću i Stanku Batursu s 14.000 kuna.
Možete li hrvatskoj javnosti i zastupnicima objasniti zbog čega su te
osobe dovedene u Hrvatske autoceste i po čijem odobrenju, pitala je.
Ministrica Bianca Matković najprije je odgovorila na dio o tome što
radi u Vladi. „Bavim se koordinacijom i provedbom Nacionalnog programa za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom EU. Do današnjeg dana
usvojeno je 320 zakona, 890 podzakonskih akata, 292 provedbene mjere, a do kraja godine ostaje za donoBROJ
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šenje 8 zakona, 49 podzakonskih
akata i 38 provedbenih mjera”, rekla
je. Radi i na ispunjavanju svih obveza za zatvaranje poglavlja pregovora, provodi analizu pojedinih tijela
državne uprave te njihovu pripremu
za rad kad postanemo punopravna
članica EU. Bavi se gospodarskom
diplomacijom i pripremom infrastrukturnih projekata iz programa
NATO-a, a predsjednica je i nekoliko komisija.
Što se tiče pitanja u vezi s Hrvatskima autocestama izvijestila je da
nikada nije bila ni član Upravnog ni
Nadzornog odbora HAC-a i da ona
nije adresa za postavljanje ovakvog
pitanja. Odbacila je insinuacije zastupnice.
Zastupnica nije bila zadovoljna
odgovorom i zatražila je pisani odgovor. Ako je točno da to sve radite
onda možda da predložite da ukinemo Ministarstvo vanjskih poslova,
rekla je, među ostalim.

Financijsko zaduživanje
Do kada mislite zaduživati hrvatski narod i do kada ćete se s time
hvaliti, pitao je Gordan Maras
(SDP) ministra financija. Naveo je
da se ministar nedavno vratio iz
SAD i poručio slavodobitno hrvatskom građanstvu da je zadužio Hrvatsku za dodatnih 1,5 milijardi dolara. Napomenuo je da svako dijete
koje se rodi u Hrvatskoj može očekivati kao poklon Vlade 10 000 eura
duga.
Ministar financija Ivan Šuker odgovorio je da nitko normalan ne bi
posudio svoje novac zemlji koja je
ovakva kao što je zastupnik opisuje.
Od obveznica u iznosu 750 milijuna
eura izdanih u svibnju i ovih 1,5
milijarde dolara velik dio otpada na
vraćanje dugova koje je napravila
SDP-ova vlast 2001. i 2003. godine,
naglasio je. Rekao je zastupniku da
obmanjuje javnost i da prešućuje da
je Hrvatska uspješno izašla na međunarodno tržište i dobila sjajne
ocjene. Da je u ovom trenutku Hr-
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vatska članica Europske unije imali
bismo daleko bolje uvjete za zaduživanje, rekao je, među ostalim.
Zastupnik je odgovorio „da je to
istina onda Hrvatskoj ne bi padao
kreditni rejting i hrvatski građani ne
bi plaćali sve više kamate. „Vi obmanjujete hrvatsku javnost i vodite
Hrvatsku u financijsku katastrofu”,
rekao je.

Obnova antifašističkog
spomenika
Ratka Gajicu (SDSS; zast. srpske nac. manjine) zanimalo je kako
Ministarstvo kulture izvršava svoju
obvezu u vezi sa spomenikom antifašističke borbe na Petrovoj gori.
Objasnio je da misli na partizansku
bolnicu i Bakićev spomenik, a da
nije primijetio da se na tome nešto
ozbiljnije radi.
Ministar kulture mr.sc. Božo Biškupić odgovorio je da se Ministarstvo sustavno skrbi o partizanskoj
bolnici (12 objekata, dva grobna
spomen-obilježja) i da je dosad na to
utrošeno milijun kuna. No, kad je
riječ o spomeniku na Velikom Petrovcu, njegova devastacija počela
je odmah nakon prekida gradnje (od
1979. do 1981.). Daljnja devastacija
nastavila se u tijeku i nakon rata.
Trebalo bi organizirati 24 satnu
službu čuvanja što su ogromni troškovi i moramo svi zajedno (i Hrvatske šume) pokušati vidjeti što se
može sačuvati i održati, rekao je
ministar.
Zastupnik je izrazio bojazan da
se sve ne odgodi ili ne upropasti.

Ima li Vlada konkretna
rješenja
Imate li vi i vaša Vlada ijedno
konkretno rješenje koje će zaustaviti
urušavanje standarda, nezaposlenost
i krizu koja nas sve više steže, pitala
je dr.sc. Mirela Holy (SDP) predsjednicu Vlade Republike Hrvatske.
Sve što radi Vlada u okviru je njenog Programa i svi potezi idu prije

svega za tim da Hrvatska izađe iz
krize i onda možemo bilježiti rast
standarda i gospodarstva, odgovorila
je predsjednica Vlade Republike
Hrvatske Jadranka Kosor. O naznakama poboljšanja govore podaci
o smanjenom padu BDP-a: u prvom
tromjesečju bio je 6,7 posto a u drugom 6,3 posto, navela je. Pregled
mjera koje je Vlada poduzela i poduzima kako bi riješila problem nelikvidnosti podastrijet će zastupnici
u pisanom obliku, navela je. Podsjetila je na ostvarene uštede u javnim
poduzećima od 1,4 milijarde kuna,
da Vlada inzistira na smanjenju mase plaća u javnim poduzećima za
dodatnih 10 posto, a razmišlja se o
restrikciji povlaštenih mirovina.
Osigurano je 200 milijuna kuna za
potporu tvrtkama koje su u osobito
teškoj situaciji. Najavila je projekt
kojim se želi potaknuti stanogradnja
i prodaja stanova kao jedan od mogućih poticatelja potrošnje. Jačanje
gospodarstva, otvaranje novih radnih mjesta i zaustavljanje nezaposlenosti temelj je našeg rada u sljedećoj
godini, rekla je završno.

Prevencija i smanjivanje
ovisnosti
Koje mjere i aktivnosti provodi
Vlada na prevenciji i smanjivanju
devijantnih socijalnih pojava, modernih ovisnosti kao što su alkohol,
igre na sreću, klađenja, internet kocka, koji nerijetko dovode do kriminalnih aktivnosti, pitanje je Perice
Bukića (HDZ). U Hrvatskom saboru nedavno se raspravljalo o Izvješću
o provedbi Nacionalne strategije
borbe protiv ovisnosti od opojnih
droga, a potonje ovisnosti se rijetko
spominju.
Potpredsjednica Vlade Republike
Hrvatske za unutarnju politiku Đurđa Adlešič odgovorila je da je doista
potrebno provoditi i neke druge strategije protiv ovisnosti i raditi sa
školama i roditeljima. Na to upućuje
i istraživanje prema kojem je više od
80 posto mladih do svoje punoljetBROJ
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nosti pilo alkohol, a oko 46 posto
njih se i napilo. U izradi je nacionalni program prevencije ovisnosti za
mlade. Nada se da će do kraja godine taj program biti predstavljen.
Zastupnik je odgovorio da je takva aktivnost u prevenciji i pomoći
mladima potrebna.

Mjere prevencije nasilja među
mladima
Sunčana Glavak (HDZ) upitala
je ministra obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Tomislava Ivića što sve čini Ministarstvo
kojem je na čelu kako bi se spriječilo
nasilje među mladima. Dodala je da
je dojam u javnosti taj da ne jenjava
nasilje među mladima ili nasilje koje
čine mladi.
Ministar je odgovorio što su Vlada i resorno ministarstvo poduzeli
da bi se negativni trendovi popravili.
Vlada je u lipnju usvojila program
aktivnosti za prevenciju nasilja među mladima za 2009. godinu. Riječ
je o programu koji ima 41 mjeru, a
ključni mu je cilj prevenirati nasilje
među mladima. Vlada je usvojila i
Nacionalni program za mlade za
razdoblje od 2009. do 2013. godine,
a donesen je i Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji. Također, Vlada je
uputila preporuku jedinicama lokalne samouprave za osnivanje Savjeta
za mlade, kako bi potaknula realizaciju programa u lokalnoj zajednici,
što je inače zakonska obveza jedinica lokalne samouprave. Obiteljski
centri u 17 županija uključeni su u
realizaciju Vladinog programa prevencije nasilja među mladima putem
seminara, radionica, tribina i predavanja, istaknuo je ministar.
Dodao je da Ministarstvo ima dobru suradnju s udrugama mladih,
koje preko klubova za mlade organiziraju razne aktivnosti. U protekle 4
godine za sufinanciranje tridesetak
udruga izdvojeno je gotovo 6 milijuna kuna. Ministarstvo sufinancira
rad četiri info regionalna centra za
mlade u Osijeku, Splitu, Rijeci i Za-
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grebu. „Iz svega je vidljivo da je
Vlada, a i resorno ministarstvo, itekako uključeno u provođenje mjera
prevencije nasilja među mladima”,
rekao je ministar.
Sunčana Glavak bila je zadovoljna odgovorom.

Dosegnuta planirana veličina
Oružanih snaga
Krešimir Gulić (HDZ) pitao je
državnog tajnika Ministarstva obrane Matu Rabotega kada će Oružane
snage doseći planiranu veličinu od
oko 16 tisuća djelatnih vojnih osoba,
sukladno Dugoročnom planu razvoja Oružanih snaga za razdoblje do
2015. godine. „Proteklih godina
imali smo prilike vidjeti da je taj
broj značajno smanjen”, dodao je.
Državni tajnik Mate Raboteg odgovorio je da je Dugoročnim planom
razvoja Oružanih snaga predviđeno
da 1. siječnja 2010. godine Oružane
snage dosegnu brojku od 16 tisuća
djelatnih vojnih osoba. „Danas je
brojno stanje vojnog sastava nešto
malo više od 16 tisuća pa možemo
reći da je zadana brojčana veličina
dostignuta”, ustvrdio je. Dodao je da
je smanjenje broja djelatnih vojnih
osoba, a i ukupnog brojčanog sastava Oružanih snaga i Ministarstva
obrane proteklih godina provođeno
planski, pri čemu su se svake godine
donosili komplementarni planovi
izdvajanja i prijema. Tako je u proteklom razdoblju, od kraja 2002. godine do danas, ukupno izdvojeno iz
sustava oko 23 tisuće djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga,
od toga više od 17 tisuća i 850 djelatnih vojnih osoba. „Istovremeno
smo kroz taj period planski u sustav
primali mlade osobe tako da je ukupno smanjenje djelatnih vojnih osoba oko 13 i pol tisuća”.
Zaključio je da se Oružane snage
kreću u zadanoj veličini, pri čemu se
konstantnim procesom prijema i izdvajanja poboljšava struktura osoblja
u pogledu standarda profesionalnog
razvoja (stručne spreme i starosti).

Zastupnik je bio zadovoljan odgovorom.

Kako riješiti pitanje manjih
mirovina iz drugog stupa?
Silvano Hrelja (HSU) upitao je
premijerku kada će i na koji način
Vlada riješiti problem tristotinjak
umirovljenika, koji su kao korisnici
drugog stupa mirovinskog osiguranja stjecajem okolnosti morali otići
u mirovinu koja im iznosi do tridesetak posto manje u odnosu na umirovljenike koji su mirovinu stekli
samo temeljem prvog stupa. „Objektivno ti ljudi nisu imali šansu dovoljno uštedjeti u kratko vrijeme, a nisu
mogli predvidjeti niti su odgovorni
da im je radni odnos prestao zbog
stečaja ili rješavanja viška radnika”,
rekao je zastupnik.
Premijerka je odgovorila da Vlada užurbano radi na modelu održivog sustava mirovinskog osiguranja.
Najavila je da će se u prosincu isplatiti slijedeća rata umirovljeničkog
duga (pripremljeno je 840 milijuna
kuna), unatoč teškoj gospodarskoj
situaciji i teškoćama s kojima se suočava gospodarstvo u cjelini, a onda
i državni proračun. Podsjetila je da
je dosad isplaćeno 7 milijardi kuna
duga umirovljenicima, a istim tempom nastavit će se do 2013. godine,
kako je predviđeno. Također, napomenula je da su u 2009. godini rashodi za mirovine povećani za otprilike šest posto.
Silvano Hrelja (HSU) izjavio je
da nije u potpunosti zadovoljan odgovorom premijerke, „jer na konkretno pitanje nisam dobio odgovor
da li i kada mislite to riješiti”. Zatražio je pismeni odgovor.

Potpore malim brodarima
Nevenka Marinović (HDZ) upitala je ministra mora, prometa i infrastrukture Božidara Kalmetu hoće
li Ministarstvo, na čijem je čelu biti
u mogućnosti isplatiti potporu za
gorivo malim brodarima s obzirom
BROJ
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na složenu ekonomsku situaciju.
„Znamo da Ministarstvo provodi niz
programa i mjera kojima je cilj poboljšati konkurentnost naših brodara
prije ulaska u Europsku uniju”. Napomenula je da je prije gotovo mjesec dana istekao rok za podnošenje
zahtjeva za isplatu potpora za utrošeno gorivo u ovoj godini, a interes i
potrebe brodara za korištenjem tih
potpora su sve veće.
Ministar je odgovorio da je u tijeku postupak obrade zaprimljenih
zahtjeva po lučkim kapetanijama i
da će do kraja godine biti isplaćena
sredstva za razliku u cijeni goriva
temeljem odluke Vlade iz druge polovice godine. Dodao je da se radi o
poduzetnicima – malim brodarima
koji obavljaju djelatnost kružnih
putovanja, jednodnevnih i višednevnih izleta, isključivo u nacionalnoj
plovidbi. Organizirani su u 7 udruga
i čine vrlo važan dio turističke ponude. „Vlada je još 2007. godine donijela odluku o plaćanju razlike u cijeni goriva za te brodare pa smo u
2007. i 2008. isplatili više od 16 milijuna kuna tim malim brodarima”,
rekao je. Dodao je da je Vlada donijela odluku da se i ove godine brodarima plati razlika u cijeni goriva pa
je u Proračunu osigurano 7,5 milijuna kuna, a sve lučke kapetanije imaju zadaću upoznati brodare s tom
mogućnošću.
Nevenka Marinović bila je zadovoljna odgovorom.

Pomoć „Đuri Đakoviću”
Boro Grubišić (HDSSB) prozvao
je premijerku Jadranku Kosor da je
nedavno boravila u Slavonskom Brodu u „nekorisnoj posjeti, uz slikanje i
snimanje za medije za potrebe jednodnevne politike”. Upitao ju je misli
li da svojom deklarativnom podrškom može pomoći tamošnjem posrnulom gospodarstvu i spriječiti otpuštanje radnika u „Đuri Đakoviću”.
Premijerka je odgovorila da je u
Slavonskom Brodu bila s ministrima
i da je obećala da će Vlada pomoći
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„Đuri Đakoviću” iako nije riječ o
poduzeću u većinskom državnom
vlasništvu. Istaknula je da ju je u
Slavonskom Brodu dočekalo puno
novinara, upitavši Grubišića misli li
on da je pred novinarima trebala
„pobjeći na neka stražnja vrata”.
Dodala je da njena Vlada ne bježi ni
od čega, „za razliku od nekih koji
bježe od zakona i preko državne
granice”. Rekla je da je Vlada na
tragu rješenja za Đuru Đakovića, ali
da još ne može govoriti o pojedinostima.
Zastupnik je odgovorio premijerki da ona kao bjegunca spominje
krivog čovjeka. „Najveći bjegunac u
državi je vaš prethodnik, bivši premijer koji je ostavio državu u ovakvom stanju. Bjegunac o kojem vi
govorite je tamo zbog vaše represije
i nametnutog procesa”, poručio je
predsjednici Vlade i rekao da šesti
grad po veličini u Hrvatskoj ne zaslužuje maćehinski odnos Vlade.

Aktivnosti Zaklade „Hrvatska
za djecu”
Željana Kalaš (HDZ) zamolila je
Tomislava Ivića, ministra obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti, da upozna zastupnike s radom i projektima Zaklade „Hrvatska
za djecu”, jer je on predsjednik
Upravnog odbora Zaklade otkako je
postao ministar obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti. Podsjetila je da se 20. studenoga obilježava Međunarodni dan prava djeteta
i dodala: „Svako dijete ima pravo na
život i zdravlje, ali jednako tako i na
obrazovanje, bez obzira u kakvim se
uvjetima rodilo i kakvog su financijskog stanja njegovi roditelji”. Također, podsjetila je da je Hrvatski sabor
2008. godine donio Zakon o osnivanju Zaklade „Hrvatska za djecu”.
Zaklada je osnovana sa svrhom promicanja obiteljskih vrijednosti i
osnaživanja obitelji s većim brojem
djece, a osobito radi pružanja financijske pomoći djeci čiji su roditelji u
osobito teškoj financijskoj situaciji,

a ona su sama talentirana ali nemaju
novaca za dodatno školovanje.
Ministar je izrazio zadovoljstvo
načinom na koji djeluje Zaklada
„Hrvatska za djecu”, naglasivši da je
zakonskim i svim ostalim pravnim
pretpostavkama za djelovanje Zaklade, osiguran prostor za njen rad,
a primljena je i osoba koja će obavljati administrativne poslove. Dosad
je već upućeno nekoliko potpora
obiteljima slabijeg imovnog stanja i
višečlanim obiteljima. Istaknuo je
da je 31. listopada raspisan javni
poziv za dodjelu stipendija iz te Zaklade. Riječ je o namjeri da se dodijeli tisuću stipendija u iznosu od tisuću kuna za djecu kojima je takav
oblik stipendiranja nužan kako bi
mogli nastaviti studiranje, odnosno
školovanje.
Zaključio je da je Zaklada uspješno započela radom i da u budućnosti
obitelji s više djece mogu računati
na njenu pomoć i potporu.
Zastupnica je bila zadovoljna odgovorom.

Bitno jednostavniji način upisa
Šimo Đurđević (HDZ) pitao je
ministra znanosti, obrazovanja i
športa kako teku pripreme za državnu maturu, koliki je interes učenika
strukovnih škola za polaganje državne mature te jesu li visoka učilišta u
Republici Hrvatskoj počela priznavati rezultate ispita državnih matura
u zamjenu za razredbene ispite.
Ministar Radovan Fuchs odgovorio je da pripreme za državnu
maturu teku izuzetno dobro, da su
svi tehnički preduvjeti zadovoljeni
– od informacijskog sustava nadalje.
Učenici u svim školama u Republici
Hrvatskoj dobili su svoj PIN, odnosno tajne brojeve s kojima će se
moći uključiti u obradu podataka i
kontrolirati svoje rezultate. Sistem
garantira zaštitu podataka onako kako to zakon propisuje, rekao je ministar. „Sada smo u fazi kada se primaju predbilježbe za studijske programe. Svatko će moći odabrati 10
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mogućih studijskih programa koje
želi studirati”, objasnio je.
Napomenuo je da su sva visoka
učilišta u Hrvatskoj prihvatila rezultate državne mature kao kriterij za
upis. Rezultati ispita će biti poznati
30. lipnja. „Onog časa kada dijete
položi državnu maturu i vidi na koje
se studijske programe može upisati
shodno svojim rezultatima, odabrat
će studijski program kojeg želi studirati i tog trenutka dobiti potvrdu s
kojom će se onda upisati na taj fakultet, bez potrebe da donosi domovnicu, svjedodžbe ili bilo što
drugo”, objasnio je ministar.
Naglasio je da se time postiže bitno jednostavniji i pravedniji način
upisa na naše visokoškolske institucije, a u konačnici to je jedna od antikorupcijskih mjera.
Zastupnik je bio zadovoljan odgovorom.

Neprihvaćanje prijedloga
SDP-a i nelikvidnost?
Zastupnik Davor Bernardić
(SDP) upitao je ministra Ivana Šukera zašto, u uvjetima recesije i velike nelikvidnosti u državi, ne prihvaća ni jednu antirecesijsku mjeru koju
je predložio SDP ?
Ministar financija Ivan Šuker rekao je da se sve obveze koje se plaćaju iz Proračuna Republike Hrvatske plaćaju na vrijeme. Prema podacima Porezne uprave, obveze poreznih obveznika tj. njihovo ukupno
zaduženje u 2008. bilo je 86 milijardi, a naplata je 83 milijarde, znači
97%. Govoreći o gospodarstvu ministar je rekao da je najviše blokiranih
tvrtki među onima koje nemaju ni
jednog zaposlenog ili do pet zaposlenih. Ono što je problem u Republici
Hrvatskoj, dodao je, jest plaćanje u
realnom sektoru između privatnih
osoba gdje država vrlo teško može
nešto napraviti, a to se može vidjeti
po broju blokiranih osoba koje su
blokirane više od 6 godina.
Zastupnik nije bio zadovoljan
odgovorom.
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Dugovanje prema državnom
proračunu
Pitanje ministru financija također
je uputio zastupnik Dino Kozlevac
(SDP). Koliko državnom proračunu
na ime PDV-a i trošarina duguje
„Dalmacija vino”?
Ministar Ivan Šuker odgovorio je
da je dug „Dalmacije vina” krajem
2003. bio 280 milijuna, a da je kroz
proteklih 6 godina, prosječna zatezna kamata 14,5% pa danas taj dug
iznosi oko 760 milijuna kuna. Naglasio je da Vlada već pet godina
surađuje s Državnim odvjetništvom
te da radi na modelu najboljeg modela za proglašenje stečaja kako bi
se spasilo vrijedno pomorsko dobro
u posjedu tog poduzeća.
Zastupnik je zatražio pismeni
odgovor.

Nesređeni popisi birača
Zastupnika Borisa Šprema (SDP)
zanimalo je što je Vlada do danas
učinila na usklađivanju popisa birača s evidencijama o prebivalištu?
Predsjednica Vlade Jadranka
Kosor odgovorila je da na tom problemu užurbano radi Ministarstvo
uprave te da će se uskoro vidjeti
značajni rezultati. Također je najavila donošenje izmjena Zakona o prebivalištu, no dodala je kako će se
drastičniji rezovi napraviti nakon
predsjedničkih izbora.
Zastupnik Šprem nije bio zadovoljan odgovorom rekavši kako je Hrvatska jedinstveni slučaj, gdje postoji više upisanih birača nego stanovnika RH.

Biskupija u Bjelovaru
Za kratku informaciju o aktivnostima na osnivanju biskupije u Bjelovaru, zastupnik Antun Korušec
(HSLS) upitao je ministra kulture
Božu Biškupića.
Ministar kulture odgovorio je da
je slijedom odluke Vatikana o uspostavi nove biskupije, Vlada RH po-

stigla dogovor s biskupskom konferencijom i Gradom Bjelovarom o
smještaju budućeg biskupa.
Zastupnik je bio zadovoljan odgovorom.

Izgradnja ceste D403
S obzirom na to da je u tijeku izrada proračuna Republike Hrvatske za
2010. godinu, plana aktivnosti Hrvatskih cesta, ali i zbog značaja Riječke luke i pripadajuće joj cestovne
infrastrukture za hrvatsko gospodarstvo, zastupnica Romana Jerković
(SDP) upitala je što je s izgradnjom
ceste D403 koja je od strateškog
značaja za razvoj Riječke luke?
Premijerka Jadranka Kosor odgovorila je da je Vlada, s obzirom na
gospodarski trenutak u kojem se
Hrvatska nalazi, morala odustati od
mnogih projekata, no za neke se traže novi, povoljniji izvori financiranja. Rekla je da se nada da će nakon
otvaranja Riječke luke, uskoro prisustvovati i otvaranju naredne ceste
koja predstavlja iznimno važan koridor koji će Riječku luku učiniti u
potpunosti funkcionalnom.
Zastupnica je rekla da se djelomično slaže s rečenim te je zatražila
pisani odgovor.

Rezultati turističke sezone
Ministra turizma Dubravka Šuica
(HDZ) upitala je koji su službeni rezultati turističke sezone, kakvi su planovi za slijedeću godinu, posebno s
naglaskom na dubrovačko područje?
Ministar turizma Damir Bajs odgovorio je da se negativistička predviđanja nisu ostvarila te da je Hrvatska
zabilježila pad od 2% u dolascima, a
da je broj zaposlenih u turizmu bio
veći za oko 400–500 što je posebno
dobra vijest. Ministar je dodao kako
su pripreme za sezonu 2010. već u tijeku, a da je za dubrovačko područje
napravljen zajednički model nastupa
prema stranom i domaćem tržištu.
Zastupnica je bila zadovoljna odgovorom.
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Pripremljenost RH za gripu
H1N1
Zastupnik Borislav Matković
(HDZ) upitao je kako se Hrvatska
pripremila za moguću pandemiju
gripe H1N1?
Ministar zdravstva i socijalne skrbi Darko Milinović rekao je da je u
Hrvatskoj oboljelo oko 12 tisuća
ljudi od nove gripe, no da ju više od
10 tisuća ljudi preboljelo gripu bez
ikakvih posebnih komplikacija. To
govori o činjenici da nema mjesta
panici u Republici Hrvatskoj. Hrvatski zdravstveni sustav, naglasio je,
pripravan je i spremno je dočekao tu
pandemijsku gripu. Osigurano je
100 tisuća antivirusnih lijekova na
terenu, te 33 respiratora. Također,
Hrvatska ima 6 novih ECMO aparata koji su bitni za liječenje onih najugroženijih, a Vlada Republike Hrvatske potpisala rješenje za nabavu
2 nova ECMO aparata.
Zastupnik je bio zadovoljan odgovorom.

Sustav financiranja visokog
obrazovanja
Kakav je model novog sustava financiranja visokog obrazovanja i
tko su članovi radne skupine koja
radi na tom modelu, pitala je Nedjeljka Klarić (HDZ) resornog ministra.
Model financiranja hrvatskih sveučilišta potrebno je donijeti na temelju novog zakona o sveučilištima,
odgovorio je ministar znanosti, obrazovanja i športa dr.sc. Radovan Fuchs. Novim zakonom predviđeno je
potpisivanje izvedbenog programa
koji se dogovara i usklađuje između
svakoga pojedinog sveučilišta i resornog ministarstva. Svako sveučilište mora izraditi svoj proračun za tri
godine, i u pregovaranju se potpisuje
sporazum o financiranju sveučilišta
kao jedinstvenoga sveučilišta, a ne
kao dosad, s pojedinim njezinim sastavnicama. Na taj ćemo način dobiti
jasnu sliku o plaćama nastavnog i
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tehničkog osoblja, troškove izvedbe
pojedinih studija, investicijskog održavanja i kapitalnog ulaganja.
Odgovarajući na drugi dio pitanja
rekao je da je Rektorski zbor oformio povjerenstva koja će raditi na
zakonskim promjenama na čelu sa
dr. Žarkom Puhovskim i njegovom
zamjenicom dr. Nadom Čikeš.
Zastupnica Klarić bila je iznimno
zadovoljna odgovorom ministra jer
je, kaže, na tragu temeljnih ciljeva i
načela programa aktualne Vlade od
2009. do 2011. da se Hrvatska razvija kao država znanja.

Tko je vlasnik zadarske „Luke”
Ingrid Antičević-Marinović
(SDP) upitala je predsjednicu Vlade
Republike Hrvatske zna li tko je
stvarni vlasnik zadarske „Luke” koja
je od države dobila primarnu koncesiju. Naime, slovenski su mediji
objavili da je većinska vlasnica slovenska umirovljenica Roza Mlakar
koja se spominje i u vezi s Termama
Čatež, a koja, kao i zadarska tvrtka
koja je Luku prodala, nema ni jednog
zaposlenog, primijetila je zastupnica.
Premijerka Jadranka Kosor joj
je odgovorila kako raspolaže informacijom da je zadarska „Luka” dioničko društvo. „Ako aludirate na
vezu bilo koje stranke s tim mogu
vam reći da HDZ s time nema ništa.
To je ono što mogu reći, i eventualno
saznati pojedinosti”, zaključila je
premijerka Kosor.
Točne je da je zadarska „Luka”
dioničko društvo, ali more i pomorsko dobro nisu u koncesiji i u dioničkom društvu nego su vlasništvo
države, reagirale je zastupnica. Stoga je, kaže, itekako važno kome država daje „Luku” u koncesiju i pod
kojim uvjetom.

Hrvatska – nestalna članica
Vijeća sigurnosti
Činjenica da se bliži kraj dvogodišnjeg mandata Republike Hrvatske
kao nestalne članice u Vijeću sigur-

nosti Ujedinjenih naroda ponukala
je zastupnika Tomislava Čuljka
(HDZ) da upita resornog ministra
kako ocjenjuje dosadašnje hrvatsko
sudjelovanje u tom tijelu UN-a.
Izbor Republike Hrvatske za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti
UN-a samo je za neke bio iznenađenje, a zapravo rezultat je iznimnog
napora i rada hrvatske diplomacije,
odgovorio je ministar vanjskih poslova i europske integracije Gordan
Jandroković. Ostvarenim je članstvom potvrđen međunarodni ugled
i važan položaj Hrvatske kao članice međunarodne zajednice. Sudjelujući u tom tijelu Vijeća sigurnosti
sudjelovali smo u donošenju najvažnijih odluka koje se tiču mira u
svijetu i svjetske sigurnosti. Kroz
rad u Vijeću sigurnosti Hrvatska je
ojačala suradnju i koordinaciju sa
zemljama članicama EU, NATO-a i
SAD-om, napose produbila odnose
s ostalim važnim velikim svjetskim
zemljama (Kina i Rusija, npr.). Tijekom tog mandata Hrvatska je predsjedavala protuterorističkim odborom Vijeća sigurnosti. Nedavna odluka kojom je Republika Hrvatska
izabrana za jednu od pet novih članica Savjetodavnog odbora za administrativna i proračunska pitanja
UN-a samo je potvrda našega
uspješnoga dvogodišnjeg djelovanja
u Vijeću sigurnosti, zaključio je ministar Jandroković.
Nedvojbeno je da je naše članstvo
u Vijeću sigurnosti UN-a pridonijelo
afirmaciji Hrvatske, rekao je zastupnik Čuljak.

Nema zapovjedne odgovornosti
Zastupnik dr.sc. Željko Jovanović
(SDP) upitao je ministra mora, prometa i infrastrukture osjeća li se odgovornim i misli li podnijeti ostavku
zbog afera u tvrtkama iz njegova resora (HAC, HC, HŽ, Jadrolinija,
zračne luke itd.). Podsjetio ga je na
nedavnu njegovu izjavu da ne može
nadzirati sve što se događa u poduzećima u resoru prometa. Upitao ga je
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zna li koliko bi Hrvatska još kilometara autocesta mogla izgraditi da je
uspio nadzirati rad Uprave i Nadzornog odbora HAC-a. Namještali su se
natječaji, kaže, prenapumpavane su
cijene poslova i zapošljavali ljudi
„koji su u skladu sa svojim prezimenom pocrnili od sunčanja umjesto da
su bili na radnom mjestu”.
„Nema zapovjedne odgovornosti,
i ja na nju ne pristajem, odgovorio je
ministar Božidar Kalmeta. Dodao
je da ni jedan ministar ne može nadzirati sva poduzeća u svom resoru,
istaknuvši da „itekako aktivno sudjeluje u raščišćavanju nepravilnosti
i ima tu zasluge”. „Mislim da dobro
radim svoj posao za koji sam dobio
povjerenje birača”, nastavio je
Kalmeta. Podsjetio je na gradnju
cesta na riječkom području, posebno
na gradnju punog profila autoceste
do Zagreba. „Kao dugogodišnjeg
člana poglavarstva, vijećnika, a sada
i zamjenika gradonačelnika Rijeke,
koji za to vrijeme niste apsolutno
ništa učinili za Rijeku, pitam vas
kada ćete vi podnijeti ostavku”, rekao je Kalmeta. Također ga je upitao
zašto se, kao riječki dogradonačelnik, nije uhvatio u koštac s nalazom
revizije da se u Rijeci ne poštuju
javne nabave.
Zastupnik Jovanović rekao je kako nije zadovoljan odgovorom. U
proteklom mandatu aktualne Vlade
Republike Hrvatske vrijednost gradnje jednog kilometra autoceste skočila je sa 4 na 12 milijuna dolara, a
istovremeno je realna vrijednost na
tržištu porasla 20 posto. Moglo se
znači izgraditi tri puta više kilometara autoceste nego što ste vi izgradili, zaključio je Jovanović.

Hrvatska se dobro bori s
krizom
Svaki dan u Hrvatskoj zbog nemogućnosti plaćanja bankarskih kredita
pet domova „odlazi na bubanj”,
ustvrdio je Nenad Stazić (SDP).
Domove neplatiša banke prodaju na
dražbi, i oni završavaju na ulici kao
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beskućnici. „Od ovog trenutka pa do
kraja ove godine ili za nešto više od
45 dana 230 kuća i 54 stana idu na
bubanj”, rekao je Stazić pozivajući
se na podatke očevidnika nekretnina
Hrvatske gospodarske komore. Prozvao je vladajuće da su takvo stanje
dopustili jer nisu prihvatili SDP-ov
zakonski prijedlog o prolongiranju
otplate stambenih kredita onima koji
ostanu bez posla, i ustvrdio da direktno snose odgovornost za to. Građani
skupo plaćaju danak takve politike,
rekao je Stazić, i upitao ministra financija snosi li odgovornost što nije
prihvatio spomenuti zakon.
Ministar Ivan Šuker potvrdio je
da postoje problemi u naplati kredita, ali da on nema saznanja da je
ijedna banka u Hrvatskoj nekoga
hrvatskog građanina bacila na ulicu.
Logično je da se ljudi koji ostanu
bez posla suočavaju s problemima,
ne samo u svezi s otplatom kredita,
nastavio je ministar, i podsjetio na
eru stečajeva u vrijeme koalicijske
vlade Ivice Račana kada je stotinjak
tisuća ljudi ostalo bez posla. Hrvatska se našla u vrtlogu svjetske gospodarske i financijske krize, ali sve
međunarodne financijske institucije
i Europska zajednica kažu da se, za
razliku od mnogih, Hrvatska dobro
snašla i borila s krizom. Zahvaljujući pravovremenim povlačenjem
određenih koraka monetarne i fiskalne politike hrvatski je financijski
sektor ostao je stabilan u toj situaciji.
Upravo zahvaljujući tome banke u
Hrvatskoj mogu u ovom trenutku
podnijeti prolongiranje rizičnih kredita, rekao je ministar Šuker. U svezi
sa zakonom o prolongiranju otplate
kredita ministra samo zanima otkuda
i kojim bi se sredstvima plaćale kamate na kredite.
Zastupnik Stazić još se jednom
pozvao na podatke iz očevidnika
nekretnina HGK-a. Složio se da je
kriza pogodila svijet, ali države na
to različito reagiraju. U europskim
državama smanjuje se porezno opterećenje, a u Hrvatskoj nameću novi
poreze. Uz to, vladajući ne uvode

porez na dionice i ne uzimaju novac
onima koji ga imaju nego ga uzimaju od željezničara, učitelja, radnika i
umirovljenika, zaključio je Stazić.

Zbrinjavanje gospodarskog
otpada
Rješavanje problema zbrinjavanja
gospodarenja otpadom i osiguranje
uvjeta za održivi razvoj prebačeno
je na jedinice lokalne i regionalne
samouprave, rekao je Zlatko Koračević (HNS). Tvrdi da je čitav taj
proces neučinkovit, a u nekim primjerima prisutna je i korupcija. Zastupnika interesira je li Vlada Republike Hrvatske spremna na sebe
preuzeti odgovornost i definirati četiri do pet regionalnih centara za
gospodarenje otpadom, i ukoliko je
spremna preuzeti tu odgovornost u
kojim rokovima bi to realizirala?
Premijerka Jadranka Kosor iskazala je spremnost Vlade RH da preuzme tu odgovornost na sebe, i odmah zastupniku obećala detaljan pisani odgovor.
Problem gospodarenja otpadom
nije sustavno riješen i još nemamo
regionalne centre za zbrinjavanje
tog otpada, napose spalionice, rekao
je zastupnik Koračević. Problem je
prebačen na jedinice lokalne i regionalne samouprave, rekao je, i upozorio na primjer Varaždina gdje je,
kaže, direktnom pogodbom izabran
partner bez iskustva u gospodarenju
otpadom, a preskočeni oni koji to
iskustvo imaju. Očekuje pisani odgovor.

Medicinski potpomognuta
oplodnja
Biljana Borzan (SDP) upitala je
ministra zdravstva i socijalne skrbi
je li ga barem malo stid kada dobije
razglednice neplodnih parova koji
zbog njega odlaze u inozemstvo na
postupak medicinske potpomognute
oplodnje i to skupo plaćaju 1850
eura. „Učinili ste sve što je bilo u
vašoj moći da neplodnim parovima
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onemogućite da dobiju djecu, a oni
koji nemaju novac da odu u neki
centar u inozemstvo nažalost, vrlo
vjerojatno neće imati djecu”, rekla
je Borzan.
Ministar mr.sc. Darko Milinović
uzvratio je pozivom tim parovima
da dođu u Ministarstvo kako bi se
vidjelo koji su razlozi njihova odlaska tamo. I sam je, kaže, dobio
30-tak razglednica, ali drugog sadržaja, u kojima se hvali novi zakon o
medicinski potpomognutoj oplodnji,
no to ne daje u medije. O zakonu
najmeritornije govore konkretni podaci. U Klinici za ženske bolesti i
porode u Petrovoj bolnici u Zagrebu
u rujnu i listopadu 2008. zabilježeno
je 77 postupaka, uz uspješnost od 21
posto, a u istom razdoblju ove godine, nakon donošenja zakona, bilo je
99 postupaka uz 28 posto uspješnosti. Povećani broj postupaka (od 22
na 40) uz gotovo istu uspješnost zabilježen je i u bolnici „Sveti duh” u
Zagrebu. To je potvrda uspješnosti
novog Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, rekao je ministar
Milinović, i dodao da je za 2010.
godinu osigurano dodatnih 40 milijuna kuna za postupke medicinski
potpomognute oplodnje.
„Nije bitno što je ministar dobio
nepotpisane razglednice jer je posve
nebitno je li to pisao Pero, Jozo ili
Anka”, rekla je Borzan. Razglednice
su pisane u ime mnogih parova koji
su otišli u Sloveniju na postupak
umjetne oplodnje. Novi zakon ne
pomaže parovima da postanu roditelji, već im to otežava, i u konačnici
će se dokazati kao loš, zaključila je
Borzan.

Poljoprivreda spremna za EU
Željko Turk (HDZ) je zatražio da
resorni ministar ocijeni konkurentnost hrvatske poljoprivrede te našu
mogućnost i spremnost za ulazak u
Europsku uniju i s tim u svezi prognozira budućnost hrvatske poljoprivrede u okviru EU-a. Na to ga je pitanje – kaže – ponukala percepcija u
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javnosti da će u trenutku pristupanja
Hrvatske Europskoj uniji poljoprivreda možda platiti najveću cijenu.
Petar Čobanković, ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja to je negirao. Napomenuo je
da će se ulaskom naše zemlje u EU
hrvatska poljoprivreda naći u boljoj
situaciji nego što je danas. Naime, u
Uniji postoji zajednička poljoprivredna politika i značajna financijska sredstva koja prate taj sektor.
Potvrdio je navode zastupnika da je
Vlada u proteklih šest godina provela značajne reforme u tom sektoru,
što je rezultiralo povećanjem konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. Tome su dobrim dijelom pridonijela i poticajna sredstva koja su u
razdoblju od 2003. do 2009. udvostručena. Zahvaljujući donošenju
operativnih programa za određene
grane proizvodnje, osjetno je povećana proizvodnja u sektoru govedarstva, mlijeka i mesa, u svinjogojstvu,
te u dijelu podizanja višegodišnjih
nasada. Primjerice, zaustavljen je
pad površina pod vinogradima (stabilizirane su na tridesetak tisuća
hektara), a proizvodnja i otkup mlijeka povećani su za 150 mln. litara
ili 25 posto. Slična je situacija i u
tovovima, ali u nekim segmentima
proizvodnja je nedostatna pa još
uvijek postoji značajan uvoz. Srećom, izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda bilježi porast (krajem godine dostići će oko 5 posto).
Pokrivenost uvoza izvozom u tom
sektoru procjenjuje se na oko 65
posto, dok u ukupnoj robnoj razmjeni Republike Hrvatske taj postotak
iznosi svega 49 – 50 posto. Ne možemo zanemariti ni potrošnju hrane i
pića koja je značajan sastavni dio
turističke ponude. Navedeni podaci
pokazuju da će hrvatska poljoprivreda biti spremna za ulazak u EU, zaključio je Čobanković.
Zastupnik se složio s tim da je to
nova šansa za naše poljoprivrednike.
Zahvalivši na odgovoru, napomenuo
je da vjeruje u bolje dane hrvatske
poljoprivrede.

Zaštićenim najmoprimcima
omogućiti otkup
Damir Kajin (IDS) je upitao premijerku što Vlada poduzima na rješavanju problema zaštićenih najmoprimaca u nacionaliziranim, odnosno
konfisciranim stanovima. Riječ je –
kaže – o oko 5 tisuća nositelja stanarskih prava koji već dva desetljeća
bezuspješno pokušavaju otkupiti
stanove u kojima žive, a vlasnici ih
nerijetko tjeraju na ulicu.
Budite uvjereni da Vlada čini i da
će činiti sve što je u njenoj moći da
se taj problem riješi, pazeći da se
izbjegnu nove nepravde, obećala je
Jadranka Kosor. Rekla je, također,
da i dalje stoji na stanovištu koje je
zastupala i 2003., kao saborska zastupnica, kada se zalagala za to da se
spomenutim stanarima omogući otkup, a vlasnike stanova pravedno
obešteti.
Ako imamo građanske hrabrosti u
Ustavu mijenjati institut zastare pretvorbenog, odnosno privatizacijskog
kriminala, vjerojatno bismo na isti
način mogli izaći ususret i zaštićenim najmoprimcima, komentirao je
Kajin. Omogućimo tim ljudima da
dođu do stanova na isti način na koji
je to učinilo 400 tisuća građana Republike Hrvatske.

Rekonstrukcija zagorske
magistrale
Tko je odgovoran za trenutno stanje
i izgled stare zagorske magistrale –
upitala je Danica Hursa (HNS). Zanimalo ju je da li je napravljen projekt
rekonstrukcije i kada će ona biti realizirana. Naime, riječ je o cesti staroj
više od pedeset godina koja je veoma
prometna jer je cestarina za vožnju
autoputom do Zagreba veoma skupa
(mjesečno od 400 do 5oo kuna).
Ministar mora, prometa i infrastrukture, Božidar Kalmeta, potvrdio je da je stanje te izuzetno važne i
opterećene ceste doista loše. Zbog
toga se – kaže – rade planovi rekonstrukcije i pojačanog održavanja, a u
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značajnije zahvate ići će se sljedeće
godine. U fazi projektiranja je i rekonstrukcija paralelne ceste Zabok–
Krapina. Obećao je da će Ministarstvo učiniti sve da se, sukladno financijskim mogućnostima, ta prometnica
što prije obnovi (to bi rasteretilo i
promet na zagorskoj magistrali).
Zastupnica je zamolila i pisani
odgovor, s obzirom na to da je rekonstrukcija spomenute ceste već
dva puta odgođena (bila je u planu
Vlade 2005. i 2008.). Slaže se s tim
da je nužna i rekonstrukcija spojne
ceste Zabok–Krapina, ali isto tako i
brze ceste Oroslavje–Popovec. Založila se i za rekonstrukciju i elektrifikaciju pruge Zaprešić–Zabok, uz
napomenu da su sve to prometnice
koje život znače za Krapinsko-zagorsku županiju.

Gospodarska diplomacija
Frano Matušić (HDZ) je upitao
ministra vanjskih poslova, koji je
nedavno posjetio Oman, Katar i
Ujedinjene Arapske Emirate, postoji
li interes tamošnjih investitora za
ulaganje u Hrvatsku.
Gordan Jandroković, ministar
vanjskih poslova i europskih integracija, napomenuo je da hrvatska
diplomacija, među ostalim prioritetima, snažno razvija i gospodarsku
komponentu svojeg djelovanja. U
tom kontekstu – kaže – došlo je i do
posjete zemljama Zaljeva, trenutno
najperspektivnijoj i najprosperitetnijoj regiji u svijetu koja u Hrvatskoj
nije dovoljno poznata. U toj su posjeti sudjelovali i predstavnici Ministarstva turizma, Agencije za promicanje investicija i ulaganja u Hrvatsku, Hrvatske gospodarske komore
te 15-ak hrvatskih kompanija zainteresiranih za gospodarsku suradnju.
Kako reče, iznenadio ga je vrlo dobar odaziv tamošnjih kompanija
gospodarskim forumima koje su
održali u Omanu, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Pokazalo
se da visoki dužnosnici tih zemalja
poznaju Hrvatsku i naše tržište te da
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su zainteresirani i za investicije i za
suradnju u svim segmentima od
obostranog interesa. Hrvatskoj je
posebno zanimljiva suradnja u području graditeljstva. „Led je probio”
Konstruktor, koji u Kataru gradi veliko križanje u pustinji (investicija
teška više od 220 mln. dolara). „Geofizika” je s jednom saudijskom
kompanijom sklopila posao vrijedan
oko 30-ak mln. eura, itd.
Po svemu sudeći u zemljama Zaljeva zasigurno ima prostora za hrvatske poduzetnike, ali i oni su zainteresirani za poslovanje u Hrvatskoj,
pogotovo u segmentu turizma (zanima ih korištenje hrvatskih luka). S
obzirom na to da njihova iskustva s
birokracijom na nižim razinama nisu
u potpunosti pozitivna, trebamo otklanjati predrasude koje postoje
prema kapitalu koji dolazi iz tih zemalja, napominje Jandroković. Ne
možemo ukinuti vize za te zemlje,
ali zato možemo ubrzati proceduru.
Najavio je i da će Hrvatska uskoro
otvoriti diplomatsko predstavništvo
u jednoj od tih zemalja, kako bi oni
koji žele putovati u našu zemlju lakše dobili hrvatsku vizu.
Iz vašeg odgovora proizlazi da
postoji velik obostrani interes dviju
zemalja i za gospodarsku suradnju, i
u tom smislu podrška svemu onome
što radite, izjavio je zastupnik.

Pomoć tekstilcima
Priprema li Vlada program za sanaciju tekstilne industrije koja je

trenutno na koljenima, zanimalo je
Biserku Vranić (SDP). Na to pitanje ponukala ju je nezavidna situacija tvrtke „Varteks” koja je prisiljena
otpustiti 2 200 radnika.
Vlada RH, u dogovoru sa članovima Uprave, nastoji na sve načine
pomoći rješavanju problema s kojima je suočena ta, ali i ostale tekstilne
tvrtke u Hrvatskoj, izjavila je Jadranka Kosor (zahvaljujući njenim
nastojanjima „Varteksu” je skinuta
blokada banke). Najavila je skorašnji sastanak sa svim subjektima u
Hrvatskoj koji na bilo koji način
mogu pridonijeti tome da se tekstilci
izvuku iz krize (na taj će sastanak
biti pozvani i predstavnici sindikata
te tvrtki koje su u teškoćama). Naime, svi zajedno moramo pomoći da
tekstilna industrija u Hrvatskoj opstane. Imamo i konkretne prijedloge,
ali još nije vrijeme za iznošenje pojedinosti, rekla je premijerka.
Zahvalivši na odgovoru, zastupnica je apelirala na premijerku da se
pobrine za to da se pronađe neko rješenje za radnice koje su ostale bez
posla. Napomenula je da joj se obraća
upravo zato što je u nekoliko navrata
spomenula da je posebno osjetljiva
na problematiku zapošljavanja žena i
na njihov status u društvu.

Fond opravdao svoje
postojanje
Hoće li se i u školskoj, odnosno
akademskoj godini 2009/2010. dodjeljivati stipendije iz Fonda za sti-
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pendiranje hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i djece hrvatskih
branitelja – upitao je resornog ministra Dragan Vukić (HDZ).
Po riječima Tomislava Ivića, ministra obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, taj Fond više nego uspješno funkcionira već
pune tri godine. Do sada je pravo
na stipendiju ostvarilo više od 20
tisuća učenika i studenata za što je
izdvojeno gotovo 120 mln. kuna.
Riječ je o pravu koje mogu ostvariti
hrvatski branitelji, djeca poginulih,
zatočenih i nestalih branitelja, te
hrvatskih ratnih vojnih invalida i
dragovoljaca Domovinskog rata,
pojasnio je ministar. Sredstva za
Fond ostvaruju se iz trećine dobiti
Fonda hrvatskih branitelja (lani gotovo 70 mln. kuna).
Sredinom studenoga zaključen je
natječaj za dodjelu stipendija za ovu
školsku, odnosno akademsku godinu, napominje Ivić. U tijeku je
obrada pristiglih zahtjeva (oko 14
tisuća). Procjenjuje se da će i ove
godine pravo na stipendiju ostvariti
oko 10 tisuća učenika, studenata i
poslijediplomanata. Na kraju je napomenuo da učeničke stipendije
iznose 400 kuna, studentske tisuću
kuna, dok se troškovi poslijediplomskog studija priznaju do iznosa
od 7 tisuća kuna.
Zastupnik je bio zadovoljan odgovorom.
Time je „Aktualno prijepodne”
15. sjednice završeno.
Đ.K; S.Š; A.F; J.Š; M.Ko.

ISKAZIVANJE POVJERENJA ČLANOVIMA VLADE

21

Prikaz rasprave
PRIJEDLOZI ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA MR.SC. DARKU MILINOVIĆU, MINISTRU
ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI, TE IVANU ŠUKERU, MINISTRU FINANCIJA, I ZA
OBNAŠANJE DUŽNOSTI POTPREDSJEDNIKA VLADE RH; PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE
POVJERENJA MR.SC. ĐURI POPIJAČU ZA OBNAŠANJE DUŽNOSTI MINISTRA
GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

Potvrđene kadrovske promjene u Vladi
Na 15. sjednici, 19. studenoga, Hrvatski je sabor, na prijedlog premijerke Jadranke Kosor, iskazao povjerenje ministrima Darku Milinoviću i Ivanu Šukeru, kao novim potpredsjednicima Vlade RH. Potvrdio
je i imenovanje mr.sc. Đure Popijača
za novog ministra gospodarstva, rada i poduzetništva. Navedene kadrovske promjene u ključnim resorima trebale bi dati novi zamah i polet
u radu Vlade i ispunjavanju svih zadaća do kraja mandata 2011. godine,
naglasila je Kosor.

O PRIJEDLOZIMA
Obrazlažući Vladine prijedloge
Jadranka Kosor je, među ostalim,
naglasila da gospodin Popijač dobro
poznaje probleme hrvatskoga gospodarstva te da je aktivno i konstruktivno sudjelovao u radu Gospodarsko-socijalnog vijeća. Prijedlog
programa rada Ministarstva koji je
predočio na tragu je Programa Vlade
RH. Posebno je izdvojila mjere za
dodatno jačanje investicija, uloge
socijalnog partnerstva i dr. Njegov
ulazak u Vladu RH neće biti pogodovanje nikome, nego razvoju i stasanju gospodarstva u Hrvatskoj, ali i
zaštiti svakoga radnog mjesta, radnika i njihovih prava, naglasila je.
Novi ministar se od prvog trenutka

mora uhvatiti ukoštac s velikim problemima, od privatizacije brodogradilišta, rješavanja teškoća s kojima
je suočena tekstilna industrija, priprema novog Zakona o radu, itd.
Gospodin Šuker će biti zadužen
da, uz to što je ministar financija,
objedinjava sve ono što se u najširem
smislu može svrstati u gospodarstvo,
od poljoprivrede, industrije do turizma. Posao ministra Milinovića neće
biti nimalo lakši. Naime, on ima
iznimno puno prostora za sređivanje
cijelog sustava socijalne skrbi, pogotovo od početka iduće godine kada u
potpunosti profunkcionira OIB. To
će otvoriti nove mogućnosti za jačanje socijalnih potpora onima kojima
je to uistinu potrebno, a oduzimanje
onima koji se skrivaju iza različitih
prava, varajući državu.

RASPRAVA
Nije predočen Program
Ministarstva
Ministarstvo gospodarstva je danas
zasigurno jedan od najnezahvalnijih
resora u hrvatskoj Vladi, a zastupnicima još uvijek nije prezentiran njegov
program, negodovao je Damir Kajin,
u ime Kluba zastupnika IDS-a. Po
njegovu mišljenju, za sadašnji gospoBROJ
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darski trenutak odgovorni su prije
svega tajkuni, država, ali i Hrvatska
narodna banka koja je politikom jake
kune pogodila mnoge izvoznike. U
tom kontekstu spomenuo je i nepovoljan omjer između radnika i umirovljenika (1 naprama 1,35) te pasivnost
građana koji sve kritiziraju a ništa ne
poduzimaju. Mišljenja je da će se novi
ministar gospodarstva najprije „nasukati” na brodogradnji (država bi trebala očistiti bilance i pronaći nekoga
da dokapitalizira brodogradilišta).
Poželio je Popijaču uspjeh u radu te
mu sugerirao da objavi popis svih off
shore tvrtki za uvoz. Budući da će
2010. nesumnjivo biti teža od 2009.,
treba se vratiti kultu rada, voditi računa o proračunskoj štednji, potaknuti
potrošnju građana (povoljnijom kamatnom politikom) te potaknuti banke da prate gospodarstvo, naglašava
Kajin. Dakako, iz javnih sustava treba
istjerati kriminal, privući strane investitore, te početi normalno osiguravati
devize. Na kraju je upitao Popijača
hoće li sprovoditi ustavne odredbe o
nezastarijevanju revizije pretvorbe ili
to namjerava prepustiti sudovima.

Jačanje ključnih resora
Klub zastupnika HDZ-a podupire prijedloge Vlade, jer te kadrovske
promjene jačaju dva ključna resora
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u Vladi, izjavio je dr.sc. Andrija
Hebrang.
Gospodin Šuker je svojim dosadašnjim aktivnostima, pogotovo kao
ministar financija, pokazao da ima
viziju i da može sagledati ukupne
interese Hrvatske. To je čovjek koji
je uložio ogromnu energiju da se
smanji deficit državnog proračuna.
Uostalom, lani je dobio nagradu
Svjetske banke za uspješno ostvarene reforme gospodarstva čime je
dokazao da je nadrastao poziciju
ministra financija.
Posebno je važno – kaže – da su
funkcije potpredsjednika Vlade zaduženog za gospodarstvo i resornog
ministra odvojene, jer će to omogućiti potpredsjedniku da bude kreativniji. Gospodin Đuro Popijač je na
brojnim funkcijama koje je obnašao
dokazao da je dobar organizator,
energičan i poduzetan. To znači da
će Ministarstvo gospodarstva krenuti novim smjerom prilagodbe upravo
u trenucima saniranja posljedica
gospodarske krize. Po riječima zastupnika ministar Milinović, koji bi
u Vladi trebao preuzeti brigu za socijalni resor, značajno je unaprijedio
taj sektor. Naime, izvanredno je vodio projekt Svjetske banke za razvoj
socijalne skrbi, uveo niz inovacija i
dr. To što u trenucima gospodarske
krize socijalna skrb nije zakazala
najvećim je dijelom njegova zasluga, zaključio je Hebrang.
„Puno babica, kilavo dijete” komentirao je Zlatko Koračević,
predstavnik Kluba zastupnika
HNS-a. Naime, umjesto jednoga lošeg ministra gospodarstva predlažu
nam dva potpredsjednika Vlade i
novog ministra i tri savjetnika premijerke. Sve se svodi na kadrovsko
prelijevanje iz šupljega u prazno, s
jednim osvježenjem u novom ministru gospodarstva, ali s upitnim mogućnostima. Nisu sporne njegove
stručne i organizacijske sposobnosti,
ali je upitan potencijal sustava u kojem treba djelovati, napominje zastupnik. Njegova snaga u postojećoj
Vladi bit će na provjeri već prigo-

dom izrade Proračuna za sljedeću
godinu. Tada će se vidjeti hoće li
uspjeti napraviti revoluciju u sustavu
državnih subvencija, preusmjeravajući sredstva s gubitaša na perspektivna poduzeća, posebno izvoznike.
Po mišljenju haenesovaca imenovanje ministra Šukera za potpredsjednika Vlade zaduženog za gospodarstvo korak je unazad koji ne može
popraviti ni novi ministar Popijač. U
praksi sve ostaje po starom, tvrdi
Koračević (svaki put kad se vrati iz
svijeta s novim kreditom Šuker je
sretan kao da nosi poklon, a ne novi
dug). Osim toga, upitan je odnos
premijerkinih savjetnika, potpredsjednika Vlade i ministra gospodarstva (ne zna se tko odlučuje, tko
planira a tko je odgovoran). Još uvijek se ne zna ni to jesu li dva savjetnika u sukobu interesa ili nisu.
Što se, pak tiče ministra Milinovića, građani imaju razloga za zabrinutost, kaže Koračević. Naime, osobi
koja inzistira na rigidnom i nehumanom Zakonu o umjetnoj oplodnji i s
čijom zdravstvenom reformom nisu
zadovoljni premijerka povjerava reformu socijalnog sustava. Potrošena
vlast ne može nikome udahnuti nadu
i prijeko potreban osjećaj novog početka (to mogu pokrenuti samo novi
izbori), zaključio je zastupnik.
Ivan Drmić je izjavio da Klub
zastupnika HDSSB-a neće poduprijeti imenovanje novih potpredsjednika jer su oni, kao članovi Vlade, suodgovorni za situaciju u kojoj
se Hrvatska danas nalazi. Kako bismo mogli dati glas čovjeku koji je u
proteklih 6 godina, kao ministar financija, zadužio državu više od 43
milijarde eura i to smatra velikim
uspjehom – pita zastupnik. Osim toga, svim silama se trudi naplatiti
dugove države od hrvatskog gospodarstva, ne vodeći računa o tome
odakle će se isplaćivati plaće radnika. „Poznajem barem milijun ljudi u
ovoj državi koji bi bili puno bolji
ministri financija od gospodina Šukera”, izjavio je Drmić (ta njegova
tvrdnja izazvala je niz replika).
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A što reći o čovjeku koji predlaže
nove zakone uz puno lobiranja, pritisaka i pregovora s koalicijskim
partnerima, da bi odmah po povratku
sa sjednice Sabora predlagao njihove izmjene. Njegova izjava da se
svinjska gripa liječi saunom izazvala
je podsmijeh struke, dodao je.
Kad je riječ o gospodinu Popijaču,
bit ćemo suzdržani jer se bojimo da
će se on utopiti u sivilu ove Vlade i
koalicijskih odnosa, pregovora i političkih ucjena. Nadamo se da će nas
razuvjeriti u tome te da će napraviti
neke pozitivne pomake u gospodarskoj politici aktualne Vlade.
Paradoksalno je da u trenutku kad
se najavljuje racionalizacija uprave
premijerka predlaže povećanje broja
potpredsjednika Vlade, negodovao
je Slavko Linić, u ime Kluba zastupnika SDP-a (riječ je o političkoj
trgovini koalicijskog sporazuma).
Prigovorio joj je i zbog toga što za
imenovanje novog ministra nije tražila potporu sindikalnih udruga (to
imenovanje nije ništa drugo nego
pokriće za ublažavanje svih negativnosti koje donosi proračun za iduću
godinu). Stoga, uza svo uvažavanje
gospodina Popijača, naš Klub neće
glasati za njega, kao ni za ostala dva
dužnosnika, izjavio je Linić.
Naime, po mišljenju esdepeovaca,
gospodin Šuker je odgovoran za uvođenje kriznog poreza, jer kao ministar
nije osigurao da se teret krize ravnomjerno rasporedi na sve porezne obveznike. Smatraju ga u velikoj mjeri
odgovornim i za nelikvidnost u Hrvatskoj te mu zamjeraju da nije pravovremeno pripremio proturecesijske
mjere. Ministru Milinoviću, pak, zamjeraju da je reformom zdravstva teret zdravstvene zaštite građana prenio
na radno nesposobne te da inzistira
na rigidnom Zakonu o umjetnoj
oplodnji, ne slušajući struku.
Dragutin Lesar (nezavisni) je
upitao Popijača, koji dolazi s čelnog
mjesta Udruge hrvatskih poslodavaca, hoće li, radi ravnoteže, za državnog tajnika imenovati nekoga iz
udruge radnika, primjerice sindikata.
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Zanimalo ga je i hoće li novi ministar, i kada, Saboru ponuditi hrvatski
model fleksibilizacije tržišta rada, za
one koji će neminovno ostati bez
posla. Interesiralo ga je i hoće li novac koji država ulaže u gospodarstvo
usmjeravati prema gubitašima i onima koji su u problemima ili prema
uspješnim tvrtkama. Nastavi li se
dosadašnja politika poticaja tekstilna, obućarska i kožarska industrija
ni ubuduće neće moći očekivati veća
sredstva, upozorava zastupnik.
U pojedinačnoj raspravi su još sudjelovali: dr.sc. Miljenko Dorić
(HNS) i Davorko Vidović (SDP).
Ivan Drmić govorio je u petominutnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDSSB-a.

U završnom osvrtu Jadranka
Kosor je, među ostalim, napomenula da predsjednik Vlade nema zakonsku obvezu tražiti odobrenje
sindikata za imenovanje potpredsjednika Vlade. Izrazila je uvjerenje
da će upravo sindikalne središnjice
podržati novog ministra gospodarstva u radu, jer će se ubrzo uvjeriti u
to da je on prava osoba za taj iznimno težak i odgovoran posao. Apelirala je na zastupnike da podupru
izbor novih potpredsjednika i ministra koji će, kao i ostali članovi
Vlade, zasigurno opravdati njihovo
povjerenje.
Nakon što je predsjednik, Luka
Bebić, zaključio raspravu zastupnici
su donijeli odluke o iskazivanju po-

vjerenja predloženim dužnosnicima.
Podršku Darku Milinoviću, kao
novom potpredsjedniku Vlade,
dao je 81 zastupnik, dok ih je 35
bilo protiv a 3 suzdržana. Gotovo
istim omjerom glasova (81 „za”,
37 „protiv” i 1 „suzdržan”) Ivan
Šuker potvrđen je za novog potpredsjednika Vlade. Većinom glasova (80 „za”, 32 „protiv” i 6
„suzdržanih”) zastupnici su iskazali povjerenje i novom ministru
gospodarstva, rada i poduzetništva, Đuri Popijaču, koji je odmah
zatim dao i prisegu. Predsjednik
je zaključio tu točku dnevnog reda
čestitkama novoimenovanim dužnosnicima.
M.Ko.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O RADU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Usklađivanje u očekivanju opsežnijih
promjena
Na 15. sjednici, 4. prosinca
2009., Hrvatski je sabor – hitnim
postupkom – donio novi Zakon o
radu, ali bez najvećeg dijela oporbe koja je napustila sabornicu.
Tome je prethodila burna rasprava, na sjednici 27.studenoga, te
izjašnjavanje o amandmanima
kojima su oporbeni zastupnici pokušali intervenirati pojedine radno-pravne institute. Mišljenja su,
naime, da je Vlada ponudila kozmetičke promjene koje ne rješavaju bitne probleme radnika, te
da je brojna otvorena pitanja, na
koja sindikati upozoravaju godinama, „gurnula pod tepih”. Najviše je primjedbi upućeno na
odredbe koje se tiču ugovora o radu na određeno vrijeme koji se u
praksi često zlorabe, tako da su
već postati pravilo, a ne iznimka.

Prijedlog oporbe da se Zakon proslijedi u drugo čitanje nije uvažen,
budući da je njegovo donošenje
preduvjet za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 19. – Socijalna
politika i zapošljavanje – u pretpristupnim pregovorima s Europskom unijom. Resorni ministar je
najavio da bi sveobuhvatnije promjene tog propisa, koje traže i
sindikati i poslodavci, trebale uslijediti početkom 2010.

O PRIJEDLOGU
Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva Đuro Popijač informirao je zastupnike da se na donošenje
novog Zakona o radu ide radi usklađivanja postojećeg s direktivama
Europske unije (13) kojima se uređuje radno vrijeme, uvjeti rada, suBROJ
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odlučivanje radnika, itd. Osim toga,
pojedine radno-pravne institute treba
uskladiti i s nacionalnim zakonodavstvom na području mirovinskog osiguranja, zaštite ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i roditeljskih
prava. Ponuđena rješenja na tragu su
ranijeg dogovora socijalnih partnera
a dobila su i pozitivnu ocjenu Europske komisije.
Zakonodavac daje prednost sklapanju ugovora o radu na neodređeno
vrijeme, dok je ugovor na određeno
vrijeme predviđen kao iznimka. Radi sprječavanja zloporabe tog instituta trajanje rada na određeno vrijeme ograničava se najduže do 3 godine, neovisno o tome radi li radnik na
istim ili različitim poslovima kod
poslodavca. Prava tih radnika usklađena su s pravima radnika na neodređeno vrijeme, a zloporaba zapo-
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šljavanja na određeno vrijeme
okvalificirana je kao teži prekršaj.
Prema prijedlogu Vlade radni tjedan trajao bi maksimalno 48 sati,
uključujući i prekovremeni rad (broj
prekovremenih sati smanjen je s dosadašnjih 10 na 8). Raspored i organizacija radnog vremena prilagođeni
su specifičnostima pojedinih djelatnosti. U tim okvirima uređena je i
preraspodjela radnog vremena, uz
propisane iznimke. Primjerice, radnici bi na sezonskim poslovima mogli raditi i duže (do 56 sati tjedno),
ako je to predviđeno kolektivnim
ugovorom i ako dadu pisani pristanak. Produženo radno vrijeme ne
može trajati duže od 4 mjeseca, a
evidenciju o tome poslodavac bi
morao dostaviti inspektoru rada.
Na osnovi dodatnih prijedloga
sindikata i socijalnih partnera precizno su uređene obveze Agencije za
privremeno zapošljavanje, kao i korisnika u odnosu na ustupljenog
radnika.
Po novome, godišnji odmor bi
trajao najmanje 4 tjedna (do sada 18
radnih dana), a maloljetnim radnicima produžen je na 5 tjedana (ne računajući blagdane i neradne dane).
U slučaju prestanka ugovora o radu
poslodavac je dužan radniku isplatiti
naknadu za neiskorišteni godišnji
odmor. Među ostalim, definira se
smjenski rad, kao i prava radnika
koji radi u smjenama, te precizno
utvrđuje institut prava na tjedni odmor nedjeljom. Zabranjuje se sklapanje ugovora o radu za nepuno
radno vrijeme s više poslodavaca s
ukupnim radnim vremenom dužim
od 40 sati tjedno.
Po riječima ministra predloženim
se ne pogoršava položaj radnika, ali
ni poslodavaca. Čak, štoviše, pojedini
radno-pravni instituti se poboljšavaju. Sukladno direktivama EU o primjeni načela ravnopravnosti spolova
i dr. nije normirana zabrana noćnog
rada žena u industriji, pod zemljom
ili vodom. Nije bilo moguće zabraniti
noćni rad ni trudnicama, ali su one
zaštićene sukladno europskoj praksi,

naglašava Popijač. Naime, poslodavac im ne smije odrediti noćni rad
ocijeni li ovlašteni liječnik da to
ugrožava njihov život ili zdravlje.
Prema novom Zakonu značajnu
ulogu imat će radnička vijeća s kojima će se poslodavac morati savjetovati o nizu pitanja (npr. o planu zapošljavanja, sklapanju ugovora o radu, premještajima, otkazima i dr.).
Zakonom se utvrđuje minimum radničkih prava, dok se viša razina može regulirati kolektivnim ugovorima,
pri čemu sindikati i poslodavci imaju potpunu autonomiju, naglašava
Popijač.
Na kraju je apelirao na zastupnike
da podrže predloženi Zakon te pozvao poslodavce i sindikate da nastave aktivnosti na pripremi sveobuhvatnijih promjena tog propisa koje
bi trebale uslijediti uskoro.

RADNA TIJELA
U okviru pripremne rasprave donošenje Zakona poduprla su nadležna saborska radna tijela. Odbor za
zakonodavstvo je uložio i više
amandmana na njegov tekst (14),
većinom pravno-tehničke naravi.
Matičnom Odboru za rad i socijalno partnerstvo dostavljeni su i
amandmani sindikata te Hrvatske
obrtničke komore. Predstavnica
predlagatelja je obrazložila da njihovi prijedlozi nisu prihvatljivi, jer se
uglavnom odnose na tzv. interesna
pitanja koja u duhu socijalnog dijaloga moraju usuglašavati sindikati i
poslodavci.
U raspravi je izraženo mišljenje da
je ovo prva izmjena Zakona o radu u
zadnjih dvadesetak godina kojom se
ne umanjuju prava radnika, nego
povećava njihova pravna zaštita.
Najveći prijepor izazvala je odredba
članka 10. kojom je uređen institut
rada na određeno vrijeme. Po mišljenju predstavnika sindikata i dijela članova Odbora poslodavce treba
ograničiti u sklapanju tih ugovora
koji sve više postaju pravilo, a ne
iznimka.
BROJ
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Na zloporabe tog instituta upozoreno je i na sjednici Odbora za razvoj i obnovu. Vanjski član Odbora
prenio je stajalište četiri sindikalne
središnjice da ugovor o radu na
određeno vrijeme ne može trajati
duže od dvije godine i da se mogu
ponuditi samo četiri ugovora. U raspravi je izraženo žaljenje što u zakonski prijedlog nisu ugrađeni prijedlozi Hrvatske obrtničke komore
koja se zalaže za to da i obrtnici po
osnovi Zakona o radu imaju prava
radnika. Zatraženo je i da se u sustav
socijalnog partnerstva uključe i Hrvatska obrtnička komora te Hrvatska
gospodarska komora.
Članovi Odbora za pravosuđe
jednoglasno su podržali donošenje
Zakona. Sugerirali su da se zakonski
tekst uskladi s Konvencijom UN-a o
pravima osoba s invaliditetom
(amandman na članak 150.). Založili
su se i za doradu odredbi o sudskoj
zaštiti prava iz radnog odnosa, na
način da se naglasi potreba žurnog
postupanja sudova, posebice u postupcima otkaza ugovora o radu.
Članovi Odbora za informiranje,
informatizaciju i medije upozorili
su na specifičnost medijskog tržišta,
gdje su česte zloporabe Zakona o
radu (npr. neplaćanje doprinosa,
isplata na ruke, rad na određeno vrijeme, honorarni rad, nepostojanje
kolektivnog ugovora). Spomenuti su
i problemi vezani uz radno vrijeme
(radi se subotom i nedjeljom, s nedovoljno dnevnog i tjednog odmora)
te manipuliranje s prekovremenim
satima).
U raspravi na sjednici Odbora za
obranu predstavnik Samostalnog
sindikata djelatnika u zrakoplovstvu
upozorio je na to da zakonske odredbe koje se odnose na prekovremeni
rad nisu primjenjive na službenike i
namještenike zaposlene u Oružanim
snagama Republike Hrvatske (zbog
specifičnosti poslova).
Odbor za europske integracije
utvrdio je da je Konačni prijedlog
zakona o radu usklađen s pravnom
stečevinom EU.
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Nakon uvodnog izlaganja resornog
ministra, Đure Popijača, uslijedila je
rasprava po klubovima zastupnika.

RASPRAVA
Poboljšava se pravna zaštita
Klub zastupnika HDZ-a daje
punu podršku predloženom Zakonu
kojim se utvrđuje samo minimum
prava radnika, izjavio je Boris
Kunst. Povoljnija prava mogu se
postići kroz kolektivno pregovaranje, pri čemu treba uvažavati specifičnosti pojedinih djelatnosti. Najvažnije je – kaže – da se postojeća
prava ne umanjuju nego dijelom poboljšavaju (zbog usklađivanja s direktivama EU). To je, dobrim dijelom, i plod zajedničkog rada socijalnih partnera, ističe zastupnik. Nepovoljno je jedino to da zbog primjene
Direktive o primjeni načela ravnopravnosti spolova žene više nisu
izuzete od zabrane noćnog rada,
osim trudnica na izričit zahtjev liječnika. Prilagodbe radnog zakonodavstva s pravnim stečevinama Unije
potiču na jačanje uloge sindikata,
odnosno radničkih vijeća, u pregovorima s poslodavcima o radnosocijalnim pravima radnika. Radnička
prava ne treba smanjivati nego jačati, među ostalim i radi poboljšanja
kvalitete rada, što je jedan od uvjeta
za veću konkurentnost hrvatskih
proizvoda, naglašava Kunst. Na kraju je pozvao socijalne partnere da
vrijeme do ulaska Republike Hrvatske u EU više posvete radnicima i
poslodavcima kako bi se lakše uključili u europske standarde.

Zakon u redovnu proceduru
Klub zastupnika SDSS-a se zalaže za to da se zakonski tekst uputi u
redovnu proceduru kako bi ga mogli
razmotriti svi zainteresirani subjekti,
izjavio je Mile Horvat (mi ga doživljavamo kao Bibliju svih radnih odnosa). U nastavku je spomenuo

odredbu koja zabranjuje izravnu ili
neizravnu diskriminaciju na području
rada i radnih uvjeta, uključujući i
kriterije za zapošljavanje. Da bi ilustrirao kako se radi o deklarativnoj
odredbi spomenuo je da u Kombinatu
Belje u Baranji danas radi tek neznatan broj Srba, a u vinariji ni jedan.
Zakonodavac bi trebao obvezati
poslodavce da na kraju fiskalne godine radnicima predoče dokument o
prijavi mirovinskoj i zdravstvenoj
službi, ali i o uplati doprinosa, napominje zastupnik. Osim toga, trebalo
bi ih stimulirati da svake godine zaposle određeni broj pripravnika (to
se posebno odnosi na one koji zapošljavaju više od 20 radnika).
Zastupnici SDSS-a se zalažu i za
uvođenje jednoga obrambenog mehanizma u korist poslodavca. Mišljenja su da treba precizirati kako
će se koristiti instrument ovrhe koji
je predviđen za slučaj da na vrijeme
ne isplati plaću. Predlažu, također,
da se produži rok u kojem poslodavac koji je radniku dao poslovno
uvjetovani otkaz na istim poslovima
ne smije zaposliti drugog radnika
(sa šest mjeseci na godinu dana).

Spriječiti zloporabe
Dr. sc. Antun Vujić je izvijestio
da je Klub zastupnika SDP-a uložio četrdesetak amandmana na Konačni prijedlog zakona. Radi sprječavanja mogućnosti zloporabe predlažu da se rad na određeno vrijeme
skrati s 3 na godinu dana. Mišljenja
su da bi skraćenje roka u kojem je
poslodavac dužan prijaviti radnika
na mirovinsko i zdravstveno osiguranje (s 15 na 8 dana) pridonijelo
suzbijanju rada na crno. Predlažu,
također, da se skrati razdoblje privremenog rada preko Agencije za
privremeno zapošljavanje (s godinu
na 3 mjeseca) te ograniči broj radnika koji se kod poslodavca mogu zaposliti preko te Agencije. Protive se
daljnjoj fleksibilizaciji rasporeda
radnog vremena jer bi to izazvalo
veću pravnu nesigurnost i smanjilo
BROJ
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postojeću zaštitu radnika. Mišljenja
su da bi trajanje minimalnog godišnjeg odmora trebalo urediti prema
postojećoj tradiciji (prijedlog Vlade
doveo bi do nejednakog položaja
radnika, ovisno o tome rade li 6 ili 5
dana u tjednu). Predlažu, nadalje, da
se izostavi zastarjela i nehumana
odredba koja predviđa obvezni prestanak radnog odnosa radniku s navršenih 65 godina (to se ne prakticira
u većini razvijenih zemalja). Zalažu
se i za jačanje sustava suodlučivanja
radnika kroz snaženje uloge radničkih vijeća i sindikata u izboru njihovih predstavnika i dr.
Po riječima Stanka Grčića Klub
zastupnika HSS-a će podržati zakonski prijedlog, među ostalim i
stoga što jamči veću zaštitu prava
radnika te donosi poboljšanja koja
će omogućiti zapošljavanje većeg
broja hrvatskih građana. Mišljenja
su da je čak i predviđeno ukidanje
radne knjižice nakon ulaska Republike Hrvatske u EU poboljšanje za
radnike, jer se time ukida određena
administrativna prepreka njihovu
slobodnom zapošljavanju. Pozdravljaju i odredbe usmjerene protiv diskriminacije i za zaštitu dostojanstva
radnika. Iako se predloženim stečena radnička prava ne smanjuju, nego
povećavaju, to još uvijek nije dovoljno, kaže Grčić. „Vjerujemo da
će se prilagođavanjem naših zakonskih propisa europskim ta prava još
poboljšati, a stavovi socijalnih partnera uskladiti u interesu i na zadovoljstvo naših radnika”.

Kozmetičke promjene
Hrvatska narodna stranka ne može
podržati predloženi Zakon dok se doista ne počnu rješavati bitni problemi
za naše radnike i sve građane, izjavio
je dr.sc. Miljenko Dorić. Naime,
predložene promjene su kozmetičke
naravi, iako ne umanjuju stečena prava radnika. Vlada nastoji progurati
manje važne izmjene kako bi zatvorila jedno pregovaračko poglavlje, a
otvorena pitanja na koja sindikati
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upozoravaju već godinama samo su
gurnuta pod tepih. Iako je premijerka
obećala da će Vladine mjere snažno
potaknuti gospodarski rast i makroekonomsku stabilnost Republike Hrvatske, Proračun za 2010. je najskuplja metoda za umjetno disanje u Europi, tvrdi zastupnik. Podsjeća na to
da u realnom sektoru danas radi samo
800 tisuća ljudi koji hrane više od 3
milijuna i 600 „duša” (svoje obitelji i
cijeli javni sektor). Osim toga, na njihova leđa se iz mjeseca u mjesec prevaljuju rate velikog duga Republike
Hrvatske. Činjenica da se proračunska stavka za mirovine povećava za
2 mlrd. kuna nagovještava da će iduće
godine velik broj ljudi ostati bez posla, upozorava zastupnik. Zamjera
Vladi da nije poduzela ništa da se oni
prekvalificiraju i zaposle na nekim
drugim radnim mjestima.
I najbolji Zakon o radu radnicima
ne znači ništa, ako ga država nije u
stanju provesti, primijetio je Dragutin Lesar (nezavisni). Simptomatično je – kaže – da je državni odvjetnik
lani imao samo 193 kaznene prijave
za povredu radničkih prava iako
brojni radnici (među njima je najviše
stranaca) rade na crno, mnogi ne
primaju plaću. Postojećem broju inspektora rada trebalo bi 14 godina
da prekontroliraju sva hrvatska poduzeća i male poslodavce, tvrdi zastupnik. Fleksibilno tržište radne
snage podrazumijeva da nakon otkaza postoji šansa za pronalazak novog
posla, napominje dalje. A mi smo
uveli samo fleksibilno otpuštanje i
zapošljavanje na određeno vrijeme,
osakatili otkazne rokove, gotovo
ukinuli otpremnine i dr. (svoje primjedbe pretočio je u amandmane).
U pojedinačnoj raspravi su još sudjelovali: Boris Kunst (HDZ), Ingrid Antičević-Marinović (SDP),
Nedjeljka Klarić (HDZ), Gordan
Maras (SDP), Božica Šolić (HDZ),
Josip Leko (SDP), Silvano Hrelja
(HSU), Milanka Opačić (SDP),
Biljana Borzan (SDP), Dragica
Zgrebec (SDP), Željka Antunović
(SDP) i Nadica Jelaš (SDP).

U završnom osvrtu ministar Popijač je rekao da nema potrebe za
drugo čitanje, budući da je zakonski
tekst u potpunosti usklađen s radnim
zakonodavstvom EU. Zakon o radu
je ne samo biblija radništva nego i
gospodarstvenika i poduzetnika, naglašava ministar. To je jedan od temeljnih dokumenata koji uređuje tržište rada, što je jedan od bitnih elemenata konkurentnosti hrvatskog
gospodarstva i društva u cjelini.
Odgovarajući na primjedbe zastupnika ustvrdio je da je najveći broj
ugovora o radu na određeno vrijeme
produžen na neodređeno vrijeme.
Zahvaljujući tome udio tih ugovora
u Hrvatskoj iznosi 12,6 posto, dok je
u zemljama EU-a 14 posto. Napomenuo je, također, da su sankcije za neisplatu plaća predviđene posebnim
propisima, Zakonom o porezu na
dohodak i Zakonom o doprinosima.

AMANDMANI
U nastavku sjednice, 2. prosinca,
glasovalo se o podnesenim amandmanima (92). Prethodno je odbijen
prijedlog Kluba zastupnika SDP-a,
da se zakonski tekst uputi u drugo
čitanje. Tamara Obradović Mazal,
državna tajnica resornog Ministarstva, napomenula je da Vlada ne
može prihvatiti taj prijedlog jer je
donošenje novog Zakona o radu
uvjet za zatvaranje pregovaračkog
poglavlja 19. „Socijalna politika i
zapošljavanje”. Podsjetila je na to da
se u naredna dva mjeseca očekuje
usuglašavanje stavova sa socijalnim
partnerima oko spornih zakonskih
rješenja./otvorenih interesnih pitanja.
Mišljenju Vlade priklonila se i većina nazočnih zastupnika. Budući da
se radi o organskom zakonu, dr.sc.
Furio Radin (nezavisni; zast. tal.
nac. manjine) zatražio je da raspravi
bude nazočan resorni ministar.
Predstavnica predlagatelja izvijestila je zastupnike da je Vlada prihvatila sve amandmane Odbora za
zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe. Od ukupno 43 amandmana
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Kluba zastupnika SDP-a uvažila je
svega tri (jedan djelomično),ali ne i
one ključne (npr. prijedlog za skraćenje trajanja rada na određeno, bolju
zaštitu trudnica i dojilja,jačanje instituta suodlučivanja radnika i dr.).
Prihvaćen je, međutim, zahtjev
Nenada Stazića (SDP) da se kandidatima za predsjednika Republike
Hrvatske za vrijeme predizborne
promidžbe osigura pravo na neplaćeni dopust, u trajanju od najviše
dvadeset dana. Uvažen je i prijedlog
Šime Lučina (SDP) za dopunu
članka 70. Ostali njegovi amandmani kojima se zalagao za usklađivanje
predloženog sa Zakonom o istospolnim zajednicama, nisu prošli. Ništa
bolje sreće nije bio ni Silvano Hrelja (HSU) koji također smatra da rad
na određeno vrijeme ne smije postati
pravilo, odnosno da ne može trajati
duže od dvije godine. To mišljenje
dijeli i Dragutin Lesar čiji amandmani (18) nisu naišli na podršku
predlagatelja ni većine zastupnika.
Uvaživši obrazloženje predstavnice predlagatelja, Boris Kunst (HDZ)
je odustao od zahtjeva da se Zakonom o radu uredi i pitanje dokupa
mirovine, kao jedne od mjera za
izradu i provođenje programa zbrinjavanja viška radnika.

Odgoda glasovanja
Na zahtjev klubova zastupnika
SDSS-a i nacionalnih manjina glasovanje o Konačnom prijedlogu zakona odgođeno je za kraj tjedna, radi
dodatnih konzultacija s Vladom. Naime, po njihovu mišljenju, neki
amandmani Kluba zastupnika SDP-a
značajno poboljšavaju ponuđena rješenja, posebno onaj koji se tiče rada
na određeno vrijeme. Odbijanje tog
amandmana, koji izražava i stajalište
sindikata, nije prihvatljivo, konstatirao je dr.sc. Milorad Pupovac.

Bolja zaštita trudnica
Dva dana kasnije, 4. prosinca, uslijedio je nastavak rasprave. Naime, su-
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kladno prijedlozima, zastupnika Vlada
je u međuvremenu utvrdila vlastiti
amandman na članak 49. stavak 1.
Konačnog prijedloga zakona (o tome
je izvijestio Đuro Popijač). Prema
njenom prijedlogu trudnice ne bi smjele raditi noću, osim ako to same ne zatraže i dobiju suglasnost liječnika.
Predstavnica Kluba zastupnika
SDP-a, Milanka Opačić, najavila je
da će esdepeovci glasati za taj amandman, ali da se njime rješava problem samo jednog dijela radnika,
dok su ostali potpuno nezaštićeni.
Alibi amandmani su dobri za zadržavanje mira u koaliciji, ali ne popravljaju bitno zakonski tekst, napominje
zastupnica. Dragutin Lesar je rekao
da će Vladin amandman podržati s
pola volje, jer njime nisu obuhvaćene
i majke dojilje. Argument Europske
komisije i njihov stav o takvoj doradi
Zakona koja bi zaštitila i trudnice i

dojilje smatra ciničnim. Zanimalo ga
je jesu li naši pregovarači barem pokušali izboriti izuzetak, odnosno
pravo Hrvatske da svojim radnim
zakonodavstvom regulira nešto što
odgovara interesu hrvatskih radnica.
Potom se glasalo o Vladinom
amandmanu (prihvaćen je sa 104 glasa „za”, 1 „suzdržanim” i 1 „protiv.”)
Nakon kraće stanke, koja je uslijedila na zahtjev Kluba zastupnika SDP-a,
Milanka Opačić je upozorila da se
tom korekcijom ne mijenjaju bitna pitanja za radnike. Ako smo željeli pomoći hrvatskim obiteljima, trebali
smo na drugačiji način urediti institut
ugovora na određeno vrijeme ili barem
skratiti vrijeme trajanja takvih ugovora na godinu dana. Kako reče, esdepeovci zamjeraju Vladi i da nije prihvatila njihove amandmane koji su se odnosili na institut suodlučivanja radnika
o njihovim pravima i uvjetima rada

koji jako dobro funkcionira u svim
zemljama EU. Nije izmijenjen ni institut prosječnoga radnog vremena
koji otvara prostor za nove manipulacije i kršenje prava radnika. Sporno je
i rješenje prema kojem poslodavac
može jednostrano odlučivati o izuzeću
i produživati radno vrijeme i na 60 sati
tjedno. Provođenje Zakona bit će otežano i zbog toga što još uvijek nisu
formirani radni sudovi ili barem odjeli
za radne sporove, a inspekcija rada je
poprilično neučinkovita. Najavila je
da zastupnici SDP-a neće sudjelovati
u donošenju Zakona o radu koji sve
više postaje antiradnički zakon.
Saborska većina je ipak izglasala novi Zakon o radu, sa 79 glasova „za” i 2 „protiv”, ali bez prisustva oporbe (zastupnici SDP-a,
HNS-a i IDS-a su napustili sabornicu prije glasovanja).
M.Ko.

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

Kraći rokovi u slučaju neisplaćivanja
depozitarnih obveza
Hrvatska narodna banka dužna
je donijeti rješenje o nedostupnosti depozita u roku od pet dana
(dosad 21 dan) nakon što se uvjeri
da kreditna institucija nije isplatila dospjele depozite. Uređuje se to,
među ostalim, predloženim zakonom. Skraćuju se i rokovi isplate
potraživanja deponenata s dosadašnjih tri mjeseca na 20 dana.
Hrvatski je sabor o tome raspravljao 8. prosinca 2009.
Ovime se nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje s
odredbama Direktive 2009/14 EZ o
izmjenama i dopunama Direktive
94/19 EZ o sustavima osiguranja

depozita u pogledu razine pokrića i
odgode isplate i ispunjava obveza
koju je Republika Hrvatska preuzela
u poglavlju 9. – Financijske usluge.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje predloženog zakona i
na tekst nije imao primjedbi, a to
predlaže i Odbor za financije i državni proračun.

RASPRAVA
Na sjednici Hrvatskoga sabora o
predloženom zakonu govorio je u
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ime predlagatelja dr.sc. Zdravko
Marić, državni tajnik u Ministarstvu
financija. Predlaže se i smanjenje
stope premija osiguranja depozita
koje plaćaju kreditne institucije sa
0,40 posto na 0,32 posto godišnje.
Klub zastupnika SDP-a podržat
će predložene zakonske izmjene jer
smatra da idu u dobrom smjeru, rekao je Gordan Maras. No, kad je
riječ o ovoj temi ne može se mimoići
da banke i dalje imaju dobre rezultate i dobro zarađuju, ali da kamate na
kredite hrvatskih građana ne padaju,
što je suprotno trendovima u svijetu.
Tu je zamjerka Vladi što ne razmišlja o tome jer građani od tog sustava
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trebaju imati koristi i posuđivati jeftiniji novac. Treba mijenjati cjelokupnu politiku javne potrošnje i okolnosti u kojima se danas nalazi hrvatsko gospodarstvo.
I Klub zastupnika HDZ-a podržava Prijedlog jer se zalaže da se sve
mjere usmjeravaju na poticaj gospodarstva i da se kreditno-monetarna
politika prenese na gospodarstvo i
građane, izvijestio je dr.sc. Goran
Marić. U ovim doista teškim vremenima najteže prolaze građani Republike Hrvatske i istinski poduzetnici
jer imaju poteškoća u poslovanju s
bankama. Govorio je o stabilnosti

bankarskog sustava za što je najzaslužnija Vlada Republike Hrvatske
koja je u njegovu sanaciju od 1991.
do danas utrošila 13,14 milijardi dolara ili 87,4 milijarde kuna, rekao je.
Potreba za ovim izmjenama i dopunama Zakona nije sporna, prenio
je Goran Beus Richembergh javljajući se u ime Kluba zastupnika
HNS-a. No, sporno je da se ovime
praktički legalizira neprihvatljiva
praksa iz prošlosti kad se prikrivalo
trošenje proračunskog novca poreznih obveznika zbog sanacije banaka, a da pri tom država nije zaštitila
interes javnog novca. Sada građani

ne mogu doći do kredita, visoke kamate brana su angažiranju slobodnog kapitala. Država uzima sredstva
(isisava gotovinu) iz banaka, s visokim kamatama, a banke mirno spavaju i tako se odužuju za svoju položajnu rentu, naveo je, među ostalim.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su Davor Bernardić (SDP) i
dr.sc. Goran Marić (HDZ).Hrvatski je sabor 11. prosinca 2009. hitnim postupkom donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
osiguranju depozita (106 glasova
„za”, 1 „protiv” i 1 „suzdržan”).
Đ.K.

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

Višestruko smanjenje ustrojbenih cjelina
Zastupnici su na 15. sjednici, 8.
prosinca 2009., raspravljali, po hitnom postupku, o Prijedlogu i Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani.
Državni tajnik u Ministarstvu
obrane Željko Goršić dodatno je
obrazložio Prijedlog naglasivši da se
njime omogućuje izmjena ustroja
uprava i ureda za obranu koja je uređena još 1993. godine, a čija je glavna zadaća bila osiguranje mobilizacije za popunu postrojbi Oružanih
snaga. Kako je preustrojem Oružanih snaga RH ugašen velik dio tih
poslova, predloženim odredbama
zakona omogućuje se ukidanje uprava i ureda za obranu i ustrojavanje
novih ustrojbenih jedinica Ministarstva obrane koji bi bili područni
odjeli, odnosno odsjeci obrane. Njihove nazive, ustrojstvo i djelokrug
te broj sjedišta i područja na kojima
će djelovati kao posebne ustrojbene
jedinice propisat će Vlada Republike
Hrvatske Uredbom o unutarnjem
ustrojstvu Ministarstva obrane. Po-

stojeća organizacija, naglasio je državi tajnik, sa 134 ustrojbene cjeline
smanjuje se na 33.
Odbor za zakonodavstvo i Odbor
za obranu podržali su donošenje
predloženih izmjena i dopuna Zakona. Predlagatelj je prihvatio amandman Odbora za zakonodavstvo
kojime se nomotehnički uređuje izričaj Prijedloga.
Zastupnik Arsen Bauk govorio je
u ime Kluba zastupnika SDP-a,
rekavši da podržava ove izmjene
Zakona o obrani jer je to još jedan
korak u nizu provedenih u reformi
obrambenog sustava. Kako su u proteklih nekoliko godina izmijenjeni i
smanjeni poslovi ureda i uprava za
obranu, samim time je prestala potreba za dosadašnjim ustrojem i za
ovakvim brojem djelatnika. Naravno, dodao je zastupnik, potrebno je
adekvatno zbrinuti višak radnika.
Zaključio je da će taj korak doista
pridonijeti racionalizaciji sredstava,
prostora i naravno daljnjem smanjenju broja djelatnika.
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U ime Kluba zastupnika HSS-a
govorio je Stanko Grčić. Podržavši
intenciju prijedloga izmjena i dopuna Zakona o obrani, zastupnik je
izrazio sumnju hoće li predloženi
ustroj omogućavati kvalitetnu i
praktičnu dostupnost poslova obrane, a posebno onih za potrebe hrvatskih branitelja i članova njihove
obitelji s obzirom na udaljenost ili
šireg teritorija, odnosno područja
koja sada pokrivaju. Pri tome mislimo, rekao je zastupnik, na nadležnosti vezane uz obaveze građana u
obrani prije svega na vojnu obvezu,
radnu obvezu, materijalnu obvezu,
obvezu služenja u civilnoj zaštiti,
obvezu pružanja stručne pomoći i
usklađivanja civilnih i civilno-vojnih obrambenih priprema na razini
županije i grada Zagreba. Također i
dragovoljno služenje vojnog roka, a
posebice pitanja uz zahtjeve hrvatskih branitelja i drugih građana u
ruralnim sredinama vezano uz ostvarivanje raznih prava kroz osobne,
odnosno obiteljske potrebe.
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Klub zastupnika HDZ-a, u čije
ime je govorio zastupnik Josip Đakić, podržat će ovaj prijedlog izmjena Zakona o obrani s obzirom na to
da je dugoročnim planom razvoja
Oružanih snaga Republike Hrvatske
definirano kako će izgledati ustrojbene cjeline koje će voditi brigu i
skrb po teritorijalnom ustroju. Zastupnik je rekao da, s obzirom na
smanjenje opsega poslova u Ministarstvu obrane i Glavnom stožeru, s
obzirom na smanjeni broj i ročnika,

ali i djelatnih vojnih osoba te na potrebu za manjim brojem upravnih
postupaka koji se provode, više nije
potrebno zadržavati prethodni sustav
uprava i ureda za obranu.
Posljednji u raspravi po klubovima
govorio je zastupnik Miljenko Dorić
u ime Kluba zastupnika HNS-a.
Podsjetivši da je HNS bio jedna od
stranaka koja je inzistirala na ukidanju
obveze služenja vojnog roka, profesionalizaciju vojske i približavanje
NATO-standardima, rekao je da će

Klub zastupnika HNS-a podržati i
ove izmjene i dopune Zakona. Rekao
je da bi bilo dobro da je predlagatelj
detaljnije upoznao zastupnike s novim
načinom ustroja i detaljno objasnio
kako će se zbrinuti višak ljudi.
U pojedinačnoj raspravi govorio
je zastupnik Daniel Srb (HSP).
Zastupnici su, 11. prosinca
2009., jednoglasno (sa 113 glasova
„za”) donijeli Zakon o izmjenama
i dopunama Zakona o obrani.
A.F.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UREĐENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH
PROIZVODA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Hrvatski sabor je 25. studenoga
2009. raspravljao o Prijedlogu zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda.
Cilj donošenja Zakona je uspostava sustava uređenja tržišta kakav je
u Europskoj uniji propisan Uredbom
Vijeća (EZ) 1234/2007.
Zakonom se propisuju mjere uređenja tržišta u pojedinim sektorima
poljoprivrednih proizvoda, nadležnosti tijela u provedbi mjera uređenja tržišta, korisnici ovih mjera te
sustav kontrole i inspekcije. Uvode
se i mehanizmi koji do sada nisu
primjenjivani u Hrvatskoj kao što
su proizvodna ograničenja, potpora
privatnom skladištenju i priznavanje
proizvođačkih i sektorskih organizacija.

RADNA TIJELA
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj te Odbor
za zakonodavstvo podupiru donošenje Zakona, a ovaj potonji
podnosi amandmane kojima se

pravno i nomotehnički uređuje
izričaj.
Klub zastupnika HSS-a i Klub
zastupnika HDZ-a podnijeli su
amandman kojim se uređuju Vladine
interventne mjere u slučaju ozbiljnih
poremećaja na tržištu poljoprivrednih proizvoda.
U ime Kluba zastupnika SDP-a
Dragica Zgrebec (SDP) osvrnula
se na sadržaj Prijedlog zakona te
kazala da će Klub podržati Zakon.
Krešo Filipović (HDZ) u ime
Kluba zastupnika HDZ-a podupire
Zakon i naglašava kako je riječ o
propisu koji će na transparentan i
kvalitetan način pridonijeti unapređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda u Republici Hrvatskoj.
Mile Horvat (SDSS) u ime Kluba
zastupnika SDSS-a također podržava predmetni Zakon i očekuje da
će isti pomoći stočarima da prodaju
svoje proizvode.
U ime Kluba zastupnika HSS-a
Boris Klemenić podržavao predstavljeni Prijedlog zakona uz osvrt
na sadržaj Zakona.
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Dr. sc. Miljenko Dorić (HNS) u
ime Kluba zastupnika HNS-a naglašava da je predloženo Zakon za
jednokratnu uporabu s ciljem da se
ispune određena mjerila i da se što
prije zatvori jedno značajno poglavlje. Klub također predlaže i određene
izmjene i dopune koje bi pridonijele
kvaliteti samog Zakona.
Dragutin Lesar (nezavisni)
uputio je niz primjedbi na predstavljeni Zakon, posebno se osvrnuvši na članak 13. koji ne predviđa razliku između kravljeg, ovčjeg
i kozjeg mlijeka u proizvodnim
ograničenjima dok se velik broj
poljoprivrednika bavi uzgojem koza i ovaca.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Branko Kutija (HDZ),
Dragutin Bodakoš (SDP) i Goran
Heffer (SDP).
Zastupnici su 27. studenoga 2009.
jednoglasno, sa 92 glasa „za”, donijeli Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, zajedno s
prihvaćenim amandmanima.
I.Č.
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRUKTURNOJ POTPORI I UREĐENJU
TRŽIŠTA U RIBARSTVU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Prilagodba sustava strukturnih potpora
Zastupnici su o Prijedlogu zakona raspravljali na 15. sjednici 8.
prosinca 2009.
Ovim se zakonom definiraju
potpore u ribarstvu, definira se i
uređuje tržište proizvoda u ribarstvu te se usklađuje s pravnom
stečevinom Europske unije.

O PRIJEDLOGU
Zastupnicima je zakonski prijedlog pobliže obrazložio državni tajnik
u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Tonči Bozanić rekavši uvodno da je za punopravno članstvo u Europskoj uniji
neophodno uskladiti hrvatsku ribarsku politiku s odredbama zajedničke
europske ribarske politike. Sukladno
tome, nastavio je, potrebno je prilagoditi sustav strukturnih potpora.
Bozanić je dalje obrazložio pojedine
stavke zakona, što se njima definira
i što se želi postići. Zaključivši da će
izglasavanje zakona doprinijeti jačanju konkurentnosti hrvatskog ribarstva, pozvao je sve zastupnike da
podrže Vladin prijedlog.

RADNA TIJELA
O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: Odbor za europske integracije, Odbor za zakonodavstvo,
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i Odbor za
poljoprivredu, ribarstvo i ruralni
razvoj. Svi su odbori prihvatili prijedlog i podržali usvajanje zakona.
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i

ruralni razvoj predložio je nekoliko
amandmana kojima se pobliže definiraju stavke zakona, a koje je predlagatelj prihvatio.

RASPRAVA
Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja, te izlaganja
Dragice Zgrebec u ime Odbora za
poljoprivredu, ribarstvo i ruralni
razvoj gdje je obrazložila amandmane na Prijedlog zakona, raspravu
je u ime Kluba zastupnika SDP-a
otvorio Dragutin Bodakoš. Bodakoš se osvrnuo na odredbe zakona i
što se njima želi postići, izrazivši pri
tome nadu da će se usvojiti i amandmani Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Na kraju
izlaganja, Bodakoš je rekao da će
SDP podržati Prijedlog zakona.
Raspravu je zatim u ime Kluba
zastupnika HSS-a nastavio Zdravko Kelić također navodeći različite
odredbe zakona, složivši se da se
radi o vrlo kvalitetnom prijedlogu i
da će HSS defintivno podržati vladin
prijedlog.
Prof.dr.sc Dragan Kovačević je
u ime Kluba zastupnika HDZ-a
nastavio raspravu te rekao da Hrvatska nema previše prostora za manevriranje jer mora uskladiti svoje zakonodavstvo prije ulaska u EU, a
ovaj je zakon samo jedan od koraka
na putu te mu HDZ pruža bezrezervnu podršku.
Nakon njega, u ime Kluba zastupnika IDS-a zastupnicima se obratio Damir Kajin te se zapitao hoće
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li ili ne biti potrebna dodatna sredstva za provedbu zakona. Zaključno
je Kajin rekao da će IDS, unatoč
pojedinim zamjerkama, podržati
Prijedlog.
U ime Kluba HDSSB-a o prijedlogu zakona se potom očitovao Boro
Grubišić rekavši da Prijedlog zakon
ima određenih manjkavosti i da će
se njima najviše okoristiti razni posrednici, a najmanje proizvođači i
potrošači. Sukladno nedovoljno definiranim odredbama zakona, barem
što se HDSSB-a tiče, Grubišić je rekao na kraju da još nije siguran hoće
li ga podržati ili ne.
Zastupnik Zlatko Koračević govoreći u ime Kluba zastupnika
HNS-a također je obećao podršku
zakonskom prijedlogu HNS-a.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Nevenka Marinović (HDZ),
Branko Kutija (HDZ), Tonino Picula (SDP), Krešo Filipović (HDZ),
dr.sc. Goran Heffer (SDP), Gordan Maras (SDP), Petar Mlinarić
(HDZ) i Davor Bernardić (SDP).
Završno se zastupnicima obratio državni tajnik Tonči Božanić zahvalivši
na konstruktivnoj raspravi i bezrezervnoj podršci Prijedlogu zakona.
Zastupnici su o Prijedlogu zakona glasovali na sjednici 11. prosinca 2009. Na Prijedlog zakona
amandmane je uložio Boro Grubišić u ime Kluba zastupnika HDSSB-a, ali ih predlagatelj nije
usvojio. Zakon je donesen većinom glasova – 111 glasova „za” i 3
„suzdržana”.
V.G.
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O
ARBITRAŽI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Ovo nije sporazum o granici nego
sporazum o arbitražnom sudu
O predloženom zakonu zastupnici Hrvatskoga sabora raspravljali su na 15. sjednici. Zakonskim
se prijedlogom potvrđuje Sporazum o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije (potpisali su ga predsjednici dviju vlada, sukladno Odluci Hrvatskoga sabora od 2. studenoga 2009. godine). Prilikom
potpisivanja arbitražnog sporazuma, potpisana je i zajednička izjava kojom je potvrđeno da će svaki
parlament potvrditi taj sporazum.
Rasprava i izjašnjavanje o predloženom Zakonu provedeni su 20.
studenoga.

O PRIJEDLOGU
Sporazumom se uspostavlja međunarodni Arbitražni sud koji će između Republike Hrvatske i Republike
Slovenije utvrditi tijek granice na
moru i kopnu, vezu Slovenije prema
otvorenom moru i režim za korištenje relevantnih morskih područja.
Arbitražni sud će utvrditi tijek granice na moru i kopnu između dvije države na temelju pravila i načela međunarodnog prava. Vezu Slovenije
prema otvorenom moru i režim za
uporabu relevantnih morskih područja Arbitražni će sud utvrditi na
temelju međunarodnog prava, pravičnosti i načela dobrosusjedskih
odnosa, a u svrhu postizanja poštenog i pravednog rezultata, uključujući i sve relevantne okolnosti.
Sporazum propisuje da obje države
u roku od petnaest dana od uspostave
Arbitražnog suda uzajamnim dogo-

vorom trebaju postaviti predsjednika
i dva člana suda koji su priznati stručnjaci međunarodnog prava, i to s popisa kandidata sastavljenog od predsjednika i člana Europske komisije
zaduženog za proširenje. U slučaju
da se ne mogu dogovoriti u tom roku,
arbitre imenuje predsjednik Međunarodnog suda pravde s toga popisa.
Prema Sporazumu, Hrvatska i Slovenija imenovat će još po jednog člana
Arbitražnog suda. Odluka tog suda
obvezujuća je za stranke i predstavlja
konačno rješenje spora. Slovenija se
Sporazumom obvezuje otkloniti svoje rezerve glede otvaranja i zatvaranja
pregovaračkih poglavlja tamo gdje je
prepreka povezana s ovim sporom, a
svi procesni rokovi počinju teći tek
kada Hrvatska potpiše pristupni pregovor s EU i zaključi pregovore.
Hrvatska je Vlada uz Sporazum
potpisala i izjavu po kojoj se ništa u
Sporazumu neće smatrati pristankom Hrvatske na slovenski zahtjev
za teritorijalnim kontaktom s otvorenim morem.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podupro je donošenje Zakona i nije se
protivio prijedlogu predlagatelja da
se donese po hitnom postupku, a na
zajedničkoj sjednici isto su učinili
Nacionalni odbor i Odbor za europske integracije.
Smatrajući Sporazum izuzetno
važnim za Republiku Hrvatsku, njezine interese i ostvarenje glavnih
vanjskopolitičkih ciljeva, svi nazočni članovi Odbora za vanjsku poliBROJ
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tiku jednoglasno su predložili Saboru donošenje Zakona.

RASPRAVA
Kultura dijaloga
Sporazumom su ispunjeni ključni
hrvatski zahtjevi – granični spor rješava se „isključivo i samo” na temelju međunarodnog prava, što je, naglasila je uvodno premijerka Jadranka Kosor, prvi put nakon 18
godina prihvatila i Slovenija. Uz to,
granični će se spor rješavati u međunarodnom sudskom tijelu (arbitražni
sud), a razdvaja se pitanje ulaska
Hrvatske u Europsku uniju od graničnog pitanja sa susjednom zemljom. Ocijenila je da je to jedno od
najvažnijih pitanja u povijesti samostalne Hrvatske. U tom kontekstu,
premijerka je pojasnila da su argumenti u hrvatskim rukama, na temelju kojih je očito da se Hrvatska ne
odriče svog teritorija. Ovo nije sporazum o granici nego o arbitražnom
sudu koji će odrediti granicu prema
međunarodnom pravu, rekla je u
nastavku. Odbacila je svaku sumnju
da bi suci arbitražnog suda mogli
biti pristrani. „Od gospodina Barossa, predsjednika Europske komisije,
dobila sam uvjeravanja da će kriteriji biti stručnost, nepristranost i neovisnost”, rekla je premijerka Kosor.
Nema razloga da Hrvatska sumnja u
takve kvalitete tih sudaca, kada već
vjerujemo Europskoj komisiji da će
nam 2012. i 2013. osigurati 3,5 milijardi eura iz europskih fondova.
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„Učinili smo najbolje što smo mogli i na kraju smo dugog puta. Čini
mi se da ako sada ne odlučimo, da ni
jedna buduća generacija političara
neće moći dogovoriti bolje”, rekla je
premijerka Kosor, i poručila da „Hrvatska gradi kulturu dijaloga”. Spomenula je i problem štediša Ljubljanske banke te izrazila nadu da će razgovori o štedišama biti jednako
uspješni. Na kraju je pozvala zastupnike da donošenjem Zakona potvrde
Sporazum o arbitraži sa Slovenijom.

EU nije med i mlijeko
Zoran Milanović najavio je da će
Klub zastupnika SDP-a, nakon puno razmišljanja, bez imalo entuzijazma i s puno rezervi, ali svjestan o čemu se radi, glasati za ratifikaciju
Sporazuma, ali on kao čelnik stranke
na to neće nikoga siliti. Svoju ruku za
predloženi zakon dići će zato da Hrvatska nastavi pregovore za ulazak u
EU, da se nastavi zaduživati jeftinije
na svjetskom financijskom tržištu te
da se nakon sedam godina prestane
traumatizirati narod. Slovenija se pobrinula da iza leđa Hrvatskoj dogovori s Europskom komisijom da se u
tekst sporazuma unese riječ „junction” računajući da bi to bilo bolje za
njih. „Sada imao što imamo, a to nije
Bog zna što”, rekao je o Sporazumu
Milanović. Sporazum nije poguban
za Hrvatsku, ali je necjelovito rješenje. Premijerka Kosor, kaže, za razliku od slovenskog premijera Pahora
nije izvijestila javnost o svim detaljima pregovora oko sporazuma. Pahor
je na slovenskoj televiziji otvoreno
govorio kako se Slovenija izborila da
stvari za nju budu bolje postavljene.
Rezerviran je kad je u pitanju način
odabira arbitara koji će rješavati granični spor. Tvrdi kako se, da se bolje
pregovaralo, u Sporazum moglo
ugraditi da će arbitri biti nepristrani i
neovisni, a ne da se u „maniri lošeg
gospodara to naknadno traži preko
pisma Europskoj komisiji”. „Ovo
nije način kako se treba voditi država
nego pristajanje na uvjete koji više

odgovaraju drugoj strani”, rekao je
Milanović. Doveo je u pitanje smisao
hrvatske izjave uz Sporazum budući
da je Slovenija nije prihvatila, a uz to
je uspjela u nastojanju da našu izjavu
ne potpiše švedsko Predsjedništvo.
„Nakon osam godina traume nas
vraćate na mjesto gdje smo mogli
biti, ali bez rješenja duga Ljubljanske
banke, Krškog i kopnene granice”,
zaključio je Milanović. Poručio je da
nas u EU ne čeka med i mlijeko.
S potonjom se tvrdnjom složila i
premijerka Kosor i dodala da nas čeka puno izazova te da nema ni jedne
članice Unije koja je u Uniju ušla, a
da je iz te asocijacije htjela izići. Često spominjanje slovenskog premijera u izlaganju zastupnika Milanovića
prokomentirala je riječima da se nastavlja tradicija i slabost hrvatskih
političara, katkada i značajnih iz povijesti koji su više vjerovali strancima nego svojim ljudima. U prvom
trenutku Sloveniji nije bio prihvatljiv
pojam „junction” nego je tražila da
se u Sporazum ugradi pojam „teritorijalni kontakt otvorenim morem” te
da se pregovori deblokiraju tek nakon potpisivanja Sporazuma. Sporazum je rezultat pregovora, dogovora
i kompromisa i u konačnici spor će
se rješavati na temelju međunarodnog prava. Zamjerila mu je da na
ponižavajući način govori i o Europskoj komisiji i njezinu predsjedniku
Barrosu. Za sporazum Račan–Drnovšek rekla je da nije bio dobar jer
se kroz njega Hrvatska u startu odricala svoga teritorija a taj dogovor
nije prihvatio ni predsjednik Mesić
niti članice tadašnje vladajuće koalicije, zaključila je premijerka Kosor.

Referendum
Cilj slovenske politike bio je samo
jedan – kako se domoći jednog dijela
hrvatskog teritorija, odnosno hrvatskih teritorijalnih voda i bojim se da
će im to poći za rukom, rekao je Damir Kajin u ime Kluba zastupnika
IDS-a. S druge strane, kaže, imamo
slovenske političare koji prema HrBROJ
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vatskoj nisu učinili niti jednu gestu
– drže vojsku na Svetoj Geri, ne žele
razriješiti pitanje duga Ljubljanske
banke (115 tisuća hrvatskih štediša).
„Slovenci idu na referendum jer su
uvjereni u uspjeh i žele tim uspjehom
potvrditi vjerodostojnost vlastite politike, a mi imamo dojam da gubimo
sporazumom i zato ga jednostavno
želimo ratificirati u Saboru i ne želimo odluku prepustiti hrvatskim građanima”, nastavio je Kajin. Smatra
da bi o Sporazumu trebalo pitati građane na referendumu koji bi se mogao održati kada i predsjednički izbori. Tvrdi da nepotpisivanje sporazuma neće udaljiti Hrvatsku od EU
te da su za naš ne ulazak u EU daleko
više od Pahora odgovorni korupcija
u zemlji, nesuradnja s Haagom, bijeg
kriminalaca iz BiH u Hrvatsku i obrnuto itd. Osobno, kaže, neće glasovati za predloženi zakon, jer smatra
da Hrvatska njime gubi – mi ovime
dobivamo naše kopno, a Slovenija
naše more”, zaključio je Kajin.
Klub zastupnika HDSSB-a smatra da je Sporazum sramotan i proizlazi iz slaboaktivne pozicije hrvatskih pregovarača sa EU i Slovenijom.
EU i Slovenija su, kaže, provodile
trajni pritisak koji je potaknuo na
razmišljanje o potpisivanju sporazuma, a zastupnici su već toliko umorni
da traže rješenje slovenskog problema. Smatra da bi o sporazumu trebalo
pitati građane na referendumu. Klub
ne može pristati na svršeni čin kojim
Hrvatski sabor u roku od petnaest–
dvadeset dana u dva navrata preuzima na sebe ono što je potpisano u
kontaktima Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije. To
je prebacivanje vrućeg krumpira na
Sabor, kaže Grubišić, ponovno se
izjašnjavajući protiv predloženog zakona kojim bi se potvrdio Sporazuma. Ujedno je zatražio da se o zakonskom prijedlogu glasa poimenično.

Moramo tražiti saveznike
Klub zastupnika HNS-a podržava
ratifikaciju Sporazuma, rekla je dr.sc.
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Vesna Pusić. Sporazumom Hrvatska
postiže deblokadu i razdvajanje pregovora od rješenja pitanja granice.
Također, postiže utemeljenje načina
rješenja pitanja granice tako da se taj
problem više ne vraća u političke rasprave. Istina je da je u pristupu ovom
problemu Slovenija imala koristi što
je članica Europske unije, pa je važno
da razumijemo u kojoj će mjeri Hrvatska imati koristi od svog članstva.
Umjesto da osuđujemo Hrvatsku da
bude trajno u poziciji onog koji je
iznenađen i uvrijeđen različitim odlukama, koje se donose bez našeg utjecaja, te situacije moramo spriječiti.
Priča da trebamo nekome vjerovati ili prihvatiti nešto što će samo po
sebi biti dobro i pravedno nije politički utemeljena. Zato naša politička
intervencija i razgovori sa EU imaju
smisla. Moramo tražiti saveznike i
ljude koji će razumjeti za što se mi
zalažemo i koji će to podržati, rekla
je, među ostalim.
Klub zastupnika SDSS-a podržat
će Sporazum, koji je dobar i s rizicima koji postoje i u većini arbitražnih
sporazuma. To je i prilika da se Hrvatska afirmira na međunarodnom
planu, rekao je dr.sc. Milorad Pupovac. Naglasio je važnost vanjskih
granica te rekao da se Sporazumom
konačno ide u pravcu iznalaženja
njihovog rješenja. No vrijeme je i da
se konačno sustavno i s punom sviješću počne govoriti o našim unutarnjim granicama, počevši od granica
slabljenja javnih institucija do granica korupcije i zaduživanja. No, ako
se Hrvatska bavi svojim granicama
tako da ne rješava unutarnje granice,
onda njezina sposobnost da brani i

štiti svoje vanjske granice neće biti
ispunjena, rekao je.

Minimalan rizik
Svjestan vlastite političke i povijesne odgovornosti Klub zastupnika
HDZ-a glasovat će za ratifikaciju
Sporazuma, prenio je Vladimir Šeks.
Govorio je o genezi razjašnjavanja i
utvrđivanja granice između Hrvatske
i Slovenije i na moru i na kopnu te
blokade naših pristupnih pregovora.
Našao se izlaz i sada je Sporazum na
ratifikaciji pred Hrvatskim saborom.
Ključno i najbitnije je da će se, prema
Sporazumu, tijek granice na moru i
kopnu utvrđivati na temelju načela i
pravila međunarodnog prava. Nema
razloga vjerovati da će biti imenovani
arbitri, koji su neprofesionalni i nestručni, neobjektivni i pristrani i o
nekome ovisni.
Svi argumenti i razlozi govore da
će se ti arbitri rukovoditi na temelju
načela međunarodnoga prava. Rizik
o kojem se govori da bi se arbitražom dio hrvatskoga teritorija prepustio Sloveniji je minimalan. Sporazum je u najboljem hrvatskom nacionalnom i državnom interesu i nije
trgovanje hrvatskim teritorijem radi
ulaska u Europsku uniju. Ratifikacija Sporazuma dokaz je zrelosti i političke odgovornosti Hrvatskoga sabora, rekao je, među ostalim.
Klub zastupnika HSS-a podržava predloženi zakon i vjeruje da
ovime činimo korak naprijed prema
nastavku pregovora za ulazak u Europsku uniju, rekao je Stanko Grčić.
Vidljivo je da su dobro zaštićeni interesi Republike Hrvatske.

U pojedinačnoj raspravi Dragutin
Lesar (nezavisni) rekao je da smatra
da o potvrđivanju sporazuma treba
provesti referendum u Hrvatskoj. Pitao
je predsjednicu Vlade zašto Vlada nije
predložila raspisivanje referenduma
(Slovenija pita o tome svoje građane),
zašto se boji volje građana Republike
Hrvatske i zašto se bar nije pričekalo
da se vidi hoće li se skupiti dovoljan
broj potpisa u pokrenutoj građanskoj
inicijativi. S obzirom na to da referenduma neće biti ne želi i ne smije glasovati za Sporazum, rekao je. U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su i Silvano
Hrelja (HSU) te Daniel Srb (HSP).
U završnom osvrtu predsjednica
Vlade Republike Hrvatske Jadranka
Kosor naglasila je da Hrvatska ovim
činom ima šansu postati lider u ovom
dijelu Europe. Na predstojećem putu
čeka nas još puno posla i ništa neće
biti jednostavno ni lako, ali će se u
svemu i nadalje voditi računa isključivo o nacionalnim interesima. U vezi
s pitanjem o referendumu odgovorila
je da zastupnice i zastupnici predstavljaju građane Republike Hrvatske
u hrvatskom Parlamentu i da u njihovo ime odlučuju, pa da mogu odlučiti
i u ovom slučaju.
Nakon toga pristupilo se glasovanju o ratifikaciji Sporazuma i to poimenično, u skladu s prijedlogom
Kluba zastupnika HDSSB-a.
Hrvatski je sabor 20. studenoga
2009. hitnim postupkom i poimeničnim glasovanjem donio Zakon
o potvrđivanju Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije
(129 „za” i 6 „protiv”).
J.Š; Đ.K.

Bedž
Zastupnica Ingrid Antičević-Marinović (SDP) u Velikoj je vijećnici, tijekom plenarne sjednice, nosila bedž koji
u predsjedničkoj kampanji koristi kandidat SDP-a. Zbog toga je reagirala premijerka Jadranka Kosor. „Kampanja
je započela i u Hrvatskom se saboru ne smije zastupati ni jedan predsjednički kandidat. Pitam se je li to dozvoljeno
u hrvatskom Parlamentu, jer bi se onda moglo zaključiti da drugi zastupnici SDP-a koji nemaju te bedževe navijaju
za nekoga drugoga kandidata. Što bi bilo da su se članovi Vlade, odnosno zastupnici HDZ-a, pojavili s bedževima
kojima se propagira glasovanje za predsjedničkog kandidata Hebranga”, upitala je premijerka, i podsjetila da Vlada
Republike Hrvatske kao jedan od tri stupa vlasti mora nadzirati zakonitost.
J.Š.
BROJ
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU
REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE ARMENIJE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG
OPOREZIVANJA I IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Zastupnici su o Ugovoru raspravljali na 15. sjednici 25. studenoga.
Ovim Ugovorom definira se
izbjegavanje plaćanja poreza na
dohodak te dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i Armenije.
O Ugovoru je zastupnicima govorio državni tajnik u Ministarstvu financija, Ivica Mladineo rekavši da
je pripremljen nakon dvaju sastanaka izaslanstava Hrvatske i Armenije,
jednoga u Zagrebu te drugoga u Armeniji.
Raspravu o Ugovoru su obavili
Odbor za financije i državni proračun te Odbor za zakonodavstvo.
Oba odbora su poduprla Vladin Prijedlog.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
raspravu je otvorila Vesna Buterin,

rekavši da je potpisivanje Sporazuma nužno zbog sve većeg opsega
međusobne gospodarske suradnje
Hrvatske i Armenije. Završno je rekla da će Klub HDZ-a podržati potvrđivanje Ugovora.
U ime Kluba zastupnika HNS-a
zastupnicima se zatim obratio dr.sc.
Miljenko Dorić te predlagatelju
uputio kritiku zbog hitnog postupka,
a za koji smatraju da nije bilo neke
potrebe.
Nakon njega zastupnicima se u ime
Kluba zastupnika SDP-a obratio
Davor Bernardić, rekavši uvodno
da je to tip ugovora koji je nužan s
bilo kojom zemljom s kojom imamo
bilo kakvu gospodarsku suradnju.
Boro Grubišić se zatim zastupnicima obratio u ime Kluba zastupnika HDSSB-a napomenuvši na po-

četku da će HDSSB podržati Ugovor, ali se i složio s kolegama iz
opozicije da je prilikom rasprave o
takvim ugovorima potrebno zastupnicima dati na uvid podatke o gospodarskoj suradnji Hrvatske i dotične zemlje.
Pojedinačne rasprave nije bilo, a
nakon rasprave po klubovima završno se zastupnicima obratio državni
tajnik Ivica Mladineo te odgovorio
na neka od pitanja zastupnika poglavito vezana uz gospodarsku suradnju
Hrvatske i Armenije te rekao da je
ona vrlo mala i da iznosi oko milijun
dolara na godišnjoj razini.
Zastupnici su o potvrđivanju
Ugovora glasovali 2. prosinca te
ga potvrdili većinom glasova, sa
86 glasova „za” i 4 „suzdržana”.
V.G.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE INDONEZIJE O IZBJEGAVANJU
DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POREZA NA DOHODAK
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Zastupnici su na 15. sjednici, 25.
studenoga 2009., raspravljali o
Prijedlogu i Konačnom prijedlogu
zakona o potvrđivanju Ugovora
između Vlade Republike Hrvatske
i Vlade Republike Indonezije o
izbjegavanju dvostrukog oporezivanja poreza na dohodak.
Potpisivanje Ugovora između
Vlade Republike Hrvatske i Vlade
Republike Indonezije o izbjegavanju
dvostrukog oporezivanja poreza na
dohodak nužan je slijed ukupnih aktivnosti koje Republika Hrvatska
poduzima glede povećanja stupnja
međusobne gospodarske suradnje.
Ugovorom se uređuju načini
izbjegavanja dvostrukog oporezivanja dohotka i dobiti. Prijedlog je

zastupnicima predstavio državni
tajnik u Ministarstvu financija Ivica
Mladineo.
Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun podržali su donošenje Zakona.
Zastupnica Vesna Buterin govorila je u ime Kluba zastupnika
HDZ-a. Uvodno je najavila potporu
zastupnika svog Kluba zakonskom
prijedlogu, koji ide u smjeru poticanja što veće gospodarske aktivnosti među dvjema državama. Zastupnica je podsjetila da je u 2008.
godini u Indoneziju izvezeno robe
u vrijednosti 6 milijuna dolara, dok
je uvezeno robe u vrijednosti 71
milijun dolara. Naglasila je da je
graditeljstvo najperspektivniji sekBROJ
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tor za ulaganja u kojima mogu sudjelovati hrvatske tvrtke i to u širokom spektru od izgradnje i opremanja stambenih objekata do izgradnje
prometnica i elektro-energetske
mreže.
Zastupnik dr.sc. Miljenko Dorić
govorio je u ime Kluba zastupnika HNS-a. Podržao je potvrđivanje
Ugovora, no rekao je da se Hrvatska ne bi trebala oslanjati samo na
ugovore pri poticanju gospodarske
razmjene. Predložio je da saborski
zastupnici dobiju potrebne informacije o važnijim gospodarskim
subjektima u državama s kojima
Hrvatska ima potpisane slične ugovore. Time bi se i zastupnici aktivno uključili u gospodarsku diplo-

SPORAZUM O FINANCIRANJU

35
maciju koja je potrebna za bolji razvoj međunarodnih trgovinskih
odnosa i jačanja hrvatske izvozne
aktivnosti.

Zastupnici su, 2. prosinca 2009.,
jednoglasno (sa 85 glasova „za”)
donijeli Zakon o potvrđivanju
Ugovora između Vlade Republike

Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o izbjegavanju dvostrukog
oporezivanja poreza na dohodak.
A.F.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O
FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH
ZAJEDNICA KOJI SE ODNOSI NA DIO VIŠEKORISNIČKOG PROGRAMA ZA NUKLEARNU
SIGURNOST I ZAŠTITU OD ZRAČENJA U OKVIRU INSTRUMENATA PREDPRISTUPNE
POMOĆI ZA 2008. GODINU (DECENTRALIZIRANO UPRAVLJANJE)
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Financijska pomoć za djelotvorniju
zaštitu od zračenja
Zastupnici su na 15. sjednici, 25.
studenoga 2009., raspravljali o
Prijedlogu i Konačnom prijedlogu
zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade
Republike Hrvatske i Komisije
Europskih zajednica koji se odnosi na dio višekorisničkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru instrumenata pretpristupne pomoći za
2008. godinu (decentralizirano
upravljanje).

blika Hrvatska predložila ukupno
1,2 milijuna eura. Od toga se 200 tisuća eura odnosi na nacionalno sufinanciranje tih projekata, a provest će
ih Središnja agencija za financiranje
i ugovaranje u ime Državnog zavoda
za nuklearnu sigurnost, odnosno u
ime Državnog zavoda za zaštitu od
zračenja. Sporazum je potpisan 30.
rujna 2009. i potrebna mu je ratifikacija kako bi se mogla koristiti
predviđena sredstva.

RADNA TIJELA
O PRIJEDLOGU
Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i
koordinaciju fondova Europske unije Hrvoje Dolenec dodatno je obrazložio Prijedlog. Svrha donošenja
Zakona je potvrđivanje Sporazuma
kojim se uređuje financijski, tehnički, pravni i administrativni okvir
unutar kojega će se provoditi dva
projekta u području nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja i sredstva
rezervirana za 2008. godinu. U decentraliziranoj komponenti Sporazuma, objasnio je državni tajnik,
odobreno je financiranje dvaju projektnih prijedloga za koje je Repu-

Odbor za zakonodavstvo, Odbor
za financije i državni proračun,
Odbor za zaštitu okoliša i Odbor
za prostorno uređenje i graditeljstvo podržali su potvrđivanje ovog
Sporazuma.

RASPRAVA
Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja zastupnik
Zdenko Franić govorio je u ime
Kluba zastupnika SDP-a. Naglasio
je da će Klub podržati donošenje Zakona jer su sva sredstva koja su namijenjena za jačanje infrastrukture,
posebice u tako važnom području i
BROJ
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više nego dobrodošla. U svom daljnjem izlaganju zastupnik je kritizirao
Vladu što nije zauzela jasan stav u
vezi s izgradnjom nuklearnih postrojenja na teritoriju RH – bilo da je taj
stav pozitivan ili negativan. Zastupnik se također osvrnuo na problem
odlaganja radioaktivnog otpada. Podsjetio je da u Hrvatskoj samo Institut
Ruđer Bošković ima uvjete za skladištenje takvog otpada dok u Hrvatskoj
postoji sedamdesetak izvora ionizirajućeg zračenja (instituti, bolnice i sl.).
Slijedeći problem na koji je zastupnik
upozorio odnosi se na kontrolu ozračivanja pacijenata od strane medicinskog ozračivanja, a koji nije su skladu
s europskim standardima. Problem se
sastoji u tome da se inspekcijsko tijelo koje nadzire ozračivanje pacijenata
prilikom medicinskih pregleda ne
nalazi u Državnom zavodu za zaštitu
od zračenja, u Ministarstvu zdravstva, što dovodi u pitanje neovisnost
inspekcije. Zastupnik je nadalje predložio da se dva postojeća tijela, Državni zavod za nuklearnu sigurnost i
Državni zavod za zaštitu od zračenja
spoje u jedno kako bi se povećala
njihova efikasnost te da se pristupi
izradi plana u slučaju nuklearnog zagađenja.
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U ime Kluba zastupnika HNS-a
govorila je zastupnica Danica Hursa. Podsjetila je da je opći cilj programa pridonijeti nuklearnoj sigurnosti i zaštiti od zračenja u državama
kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji, koje su korisnici bespovratne pomoći. Spomenutim sporazumom o financiranju u Republici
Hrvatskoj financirat će se dva projekta. Prvi se odnosi na jačanje administrativnog kapaciteta Državnog
zavoda za nuklearnu sigurnost. Njegov cilj je poboljšati tehnički kapacitet ovog regulatornog tijela u dva
različita područja – mjerama jamstva
kontrole nuklearnih materijala te
postupanjem s radioaktivnim materijalom i dekomisijom nuklearnih
elektrana. Drugi projekt odnosi se
na zaštitu od zračenja prilikom medicinskog ozračivanja. Cilj mu je

zaštita od zračenja prilikom medicinskog ozračivanja na način da se
smanji izloženost pacijenata i radnika ionizirajućem zračenju u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj.
Zaključila je da će zastupnici Kluba
Hrvatske narodne stranke podržati
ovaj Prijedlog zakona.
Posljednji u raspravi po klubovima
govorio je Branko Kutija u ime
Kluba zastupnika HDZ-a. Zastupnik je podsjetio da je odlukom Europske komisije od 18. prosinca 2008.
odobrena dodjela bespovratnih sredstava u iznosu od 952 tisuće eura Republici Hrvatskoj u okviru IPA programa za projekte u području nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja.
Opći cilj tog programa je pridonijeti
nuklearnoj sigurnosti i zaštiti od zračenja u državama kandidatkinjama za
članstvo u Europsku uniju, koje su

korisnici bespovratne pomoći. Projekti su odabrani zbog mogućnosti
pridonošenju znatnom poboljšanju
razine nuklearne sigurnosti i zaštite
od zračenja u okviru svojih konkretnih ciljeva. Stoga će Klub zastupnika
HDZ-a poduprijeti predloženo.
U pojedinačnoj raspravi govorili su:
Zdenko Franić (SDP), Ivan Bogović
(HDZ) i dr.sc. Miljenko Dorić (HNS).
Zastupnici su, 2. prosinca 2009.,
jednoglasno (sa 95 glasova „za”)
potvrdili Sporazum o financiranju
između Vlade Republike Hrvatske
i Komisije Europskih zajednica
koji se odnosi na dio višekorisničkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru
instrumenata predpristupne pomoći za 2008. godinu (decentralizirano upravljanje).
A.F.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Nove medijske usluge
Predloženim se zakonom znatno
šire i preciznije uređuje područje i
regulativa elektroničkih medija.
Hrvatski je sabor o njemu raspravljao 4. prosinca 2009.

usporednom oglašavanju, koje svaka
sa svojeg stajališta uređuju područje
audiovizualnih medijskih usluga.

O PRIJEDLOGU

Zakonski su prijedlog poduprli
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Odbor za zakonodavstvo te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Podršku je pružio i Odbor za
ljudska prava i prava nacionalnih
manjina. Predloženo rješenje o
oglašavanju i teletrgovini u programima za djecu, trebalo bi izmijeniti
tako da se potpuno zabrani prekidanje emisija za djecu zbog oglašavanja i/ili teletrgovine ili barem isključi
oglašavanje i teletrgovina koje se po
svom sadržaju ne odnose na djecu.
Kada su u pitanju elektroničke publi-

Predloženim zakonom koji je
usklađen s Direktivom o audiovizualnim medijskim uslugama (prihvaćenom u Europskom parlamentu u
prosincu 2007.) uređene su nove audio i audiovizualne medijske usluge
nastale kao posljedica brzog tehnološkog napretka i digitalizacije. Zakonom se usvajaju odredbe Direktive
98/84/EZ o pravnoj zaštiti usluga
koje se temelje na uvjetovanom pristupu i usluga koje pružaju uvjetovani pristup, a dijelom odredbe Direktive 206/114/EZ o zavaravajućem i

RADNA TIJELA
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kacije trebalo bi, čulo se, razmotriti
mogućnost uređivanja obveze i odgovornosti pružatelja te vrste medijske usluge i administratora, za uklanjanje sadržaja koji šire mržnju, netoleranciju i potiču diskriminaciju.
Odbor za ravnopravnost spolova amandmanom je predloženo da
se prilikom izbora članova Vijeća za
elektroničke medije vodi računa o
uravnoteženoj zastupljenosti obaju
spolova, sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova.

AMANDMANI
Na tekst Končanog prijedloga zakona podneseno je ukupno pet
amandmana. S nekoliko zakonskih
odredbi uređeni su uvjeti pod kojima
nakladnik televizije i/ili radija može
obavljati oglašavanje i teletrgovinu.
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Nije, među ostalim, dopušteno oglašavanje političkih stranaka, koalicija
i nezavisnih zastupnika predstavničkih tijela, izuzevši za vrijeme izborne promidžbe. Prijedlog je Kluba
zastupnika IDS-a da ta zabrana
obuhvati i nezavisne liste.
Tri amandmanska prijedloga zastupnice Željke Antunović (SDP)
tiču se uvjeta pod kojima se mogu
pružati medijske usluge televizije i
radija. Predložila je širu definiciju
pojma vlastite proizvodnje u programu, povećanje zakonske kvote vlastite proizvodnje dnevnoga audiovizualnog programa i termina unutar
kojeg se mora prikazati, napose kvote udjela europskih djela neovisnih
proizvođača u godišnjem audiovizualnom programu.
Smisao amandmanskih prijedloga
Kluba zastupnika SDSS-a je omogućiti organizacijama nacionalnih
manjina da mogu biti osnivači radija
i/ili televizije, u neprofitnom statusu,
napose participaciju u definiranju
kriterija za dobivanje podrške Vijeća
za elektroničke medije.
S tri amandmana Klub zastupnika
nacionalnih manjina intervenirao
je u odredbe zakona osiguravajući
ostvarivanje manjinskih prava. Traži
da na prijedlog Savjeta za nacionalne
manjine Vijeće za elektroničke medije svake godine utvrđuje sredstva
Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija,
koja će koristiti za ostvarivanje prava
nacionalnih manjina na pristup elektroničkim medijima. Smisao preostala dva amandmana je osigurati sudjelovanje manjina u radu Vijeća i
utvrditi njegovu zakonsku obvezu da
osigura nadzor namjenskog korištenja sredstava Fonda.

RASPRAVA
Zakon pretpostavka daljnjeg
razvoja elektroničkih medija
Državna tajnica Ministarstva kulture mr.sc. Nina Obuljen uvodno je

objasnila da zakon uz postojeće medijske usluge televizije i radija prvi
put uređuje nove audio i audiovizualne medijske usluge koje su nastale
ubrzanim tehnološkim napretkom.
Tako se pored audiovizualnih medijskih usluga televizije i televizijskog
programa uređuju linearne audiovizualne medijske usluge i audiovizualne medijske usluge na zahtjev te
korištenje svih dostupnih platformi
distribucije (zemaljske, satelitske,
kabelske i internetom) po osnovi
dobivanja koncesije, odnosno odobrenja.
Definiraju se programi od interesa
za Republiku Hrvatsku, poput programa za djecu, osobe s invaliditetom i posebnim potrebama itd. Propisuju se pravična i nedvosmislena
pravila nagradnih igara, obveza donošenja sheme kojom se utvrđuju
vrste i kvantitativan razmjer programa, kao i obveza objavljivanja programske osnovice. Zakon otvara
mogućnost davanja koncesija specijaliziranim medijskim kanalima,
uvođenja neprofitnih komunalnih
televizija i radija, osigurava javnost
vlasništva. Proširuju se i ovlasti nezavisnog regulatornog tijela pa će
tako Vijeće za elektroničke medije,
osim nadzora, izricati opomene i
podnositi optužne prijedloge, donositi preporuke, poticati medijsku pismenost itd.
Usvajanjem predloženog zakona
stvorit će se pretpostavke za daljnji
razvoj elektroničkih medija, rekla je
državna tajnica.

Agresivno reklamiranje
Klub zastupnika HDZ-a smatra
da će novi zakon omogućiti medijima promicanje demokratskog života
u Hrvatskoj i podržat će ga, rekla je
Sunčana Glavak.
Ratko Gajica (Klub zastupnika
SDSS-a) zauzeo se da se udrugama
nacionalnih manjina pomogne u
pripremi programa kojim mogu
konkurirati za novac iz Fonda za
poticanje pluralizma i raznovrsnosti
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elektroničkih medija. Sada se, kaže,
novac iz Fonda troši na programe
odrađene šablonski, bez senzibiliteta
za probleme manjina i sadržaja koji
afirmira toleranciju. Upozorio je da
se u dječjem programu pojavljuje
„agresivno reklamiranje neprimjereno dječjoj dobi”. Podršku zakonu
uvjetovao je prihvaćanjem amandmana Kluba.
Damir Kajin (Klub zastupnika
IDS-a) rekao je da komercijalna televizija u izbornoj kampanji prednost daje kandidatima koji su po
ukusu kapitala. Nacionalna televizija ponekad je režimska, ali je mila
majka prema komercijalnim televizijama, kaže Kajin. Za predloženi
zakon ustvrdio je da je korektan i
izrazio žaljenje što nije stupio na
snagu prije aktualnih predsjedničkih
izbora.
Goran Beus Richembergh (Klub
zastupnika HNS-a) zauzeo se za
razvoj neprofitnih medija, ističući
potrebu da država prepozna i potiče
razvoj medijskog prostora čija se
vrijednost neće mjeriti komercijalno, već prema interesu javnosti. Založio se za prihvaćanje amandmanskih prijedloga Kluba zastupnika
SDSS-a jer smatra da vode višoj razini senzibiliziranja države glede
afirmacije manjinskog audiovizualnog programa i podržao predloženi
zakon.
Klub zastupnika HSS-a smatra
da zakonski prijedlog pruža adekvatne odgovore na pitanja aktualnog trenutka pa će ga podržati,
ustvrdio je Boris Klemenić. Iako
Klub ima neke primjedbe na zakonski tekst, smatra da je dobar, primjenjiv u praksi i usklađen s potrebama,
izazovima i tehnološkim mogućnostima.

Pomno i dobro pripremljen
zakon
Nenad Stazić (Klub zastupnika
SDP-a) rekao je da je zakon kvalitetno pripremljen i pohvalio resorno
ministarstvo što je, sukladno Zakonu
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o pravu na pristup informacijama,
objavio Nacrt zakona na svojim
WEB stranicama. Druga ministarstva to ne rade pa ih je pozvao da
slijede ovaj primjer. SDP će izaći sa
svojim amandmanima testirajući tako stvarni interes Vlade da pomogne
hrvatsku medijsku industriju i zaštiti
hrvatski jezik, ali i radna mjesta u
elektroničkim medijima.
U srpnju 2009. nacionalna je televizija emitirala posebnu emisiju s
Općeg sabora HDZ-a. Stazić podsjeća da zakon zabranjuje političkim
strankama i koalicijama da budu
pokrovitelji emisija izvan izbornih
promidžbi. „Ne znam je li HDZ bio
sponzor HRT-a, ali sponzorirati se
ne mora samo novcem, nego i raznim uslugama, a to je već korupcija. Da je Vijeće za elektroničke medije tada na 24 sata HRT-u ukinulo
koncesiju, glavna urednica Informativnog programa već bi onda podnijela ostavku”, kazao je Stazić.
Klub zastupnika HDSSB-a smatra da je zakon pomno i dobro pripremljen i u dobroj namjeri dovođenja u red područja kojeg zakonski
regulira, rekao je Boro Grubišić.
Javnoj i komercijalnoj televiziji za-

mjerio je upotrebu tuđica, ali i pretjeranu upotrebu dijalekata u informativnim emisijama, prekide dječjih
emisija promidžbenim sadržajima
itd. Ako je HRT već prodao 3. program zašto za trećinu nije smanjio
pretplatu. Zanimalo ga je također
plaćala li se u europskim zemljama
pretplata za javnu televiziju.
Klub zastupnika nacionalnih
manjina neće podržati zakon bez
jasnog definiranja pitanja financiranja emisija na manjinskim i regionalnim jezicima, podvukla je mr.sc.
Zdenka Čuhnil (nezavisna, zastupnica češke i slovačke nac. manjine). Hrvatska je potpisnik Okvirne
konvencije o zaštiti nacionalnih manjina, Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih
manjina gdje se precizira što je nužno učiniti da bi manjine dobile informacije na svom jeziku. Na nedovoljnu prisutnost manjinskih jezika
u elektroničkim medijima i na poštivanje obveza koje je preuzela Republika Hrvatska spomenutom poveljom ukazalo je u svom izvješću Vijeće Europe. Amandmani Kluba popravljaju zakonska rješenja i na neki

su način garancija da će se u Hrvatskoj konačno početi financirati i
proizvoditi emisije na jezicima manjina, zaključila je Čuhnil.
Uslijedila je pojedinačna rasprava
u kojoj su sudjelovali: Boris Kunst
(HDZ), Suzana Bilić-Vardić (HDZ),
Željka Antunović (SDP) i Boris
Šprem (SDP).
U završnom dijelu državna tajnica
mr.sc. Nina Obuljen osvrnula se na
raspravu i dodala da će predlagatelj
pažljivo razmotriti sve amandmane
na zakonski prijedlog.
U nastavku sjednice 11. prosinca
2009., glasovalo se o podnesenim
amandmanima. Predstavnik predlagatelja, ministar kulture mr.sc. Božo
Biškupić prihvatio je oba amandmana Kluba zastupnika SDSS-a i jedan
amandman Kluba zastupnika nacionalnih manjina (tiče se djelokruga
Vijeća za elektroničke medije) pa su
postali sastavni dio zakonskog prijedloga.
Hrvatski je sabor 11. prosinca
2009. donio Zakon o elektroničkim medijima, zajedno s prihvaćenim amandmanima (100 „za”, 3
„protiv” i 4 „suzdržana”).
J.Š.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Učinkovitije reguliranje financiranja
lokalne samouprave
Predloženim zakonskim aktom otklanjaju se nedorečenosti uočene u
provedbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i zakonske odredbe
usklađuju s rješenjima iz Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, Zakona o proračunu i
Zakona o državnoj reviziji.

Hrvatski je sabor o tome raspravljao 25. studenoga 2009. godine.

O PRIJEDLOGU
Zakonom se preciznije i jasnije
propisuje sadržaj pojedinih zakonskih odredbi i otklanjaju uočene neBROJ
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jasnoće u provedbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave glede utvrđivanja županijskih i općinskih ili
gradskih poreza. Brišu se odredbe
članaka 52–82. koje se odnose na
sadržaj, način izrade, donošenje i
izvršavanje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samo-
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uprave. Razlog – navedena područja
su uređena Zakonom o proračunu.
Predlaže se da načelnik, gradonačelnik, odnosno župan nadzire financijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje proračunskih i
izvanproračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave. Na potpuniji se način
propisuje nadležnost Ministarstva
financija vezano uz nadzor financijskog i materijalnog poslovanja jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave. Reviziju financijskih
izvještaja i poslovanja jedinica lokalne i područne samouprave obavljao bi Državni ured za reviziju.
Među inim, predloženim se zakonom regulira i pitanje naplate markica na automate za zabavu (pikado).

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo, Odbor
za financije i državni proračun te
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu predložili
su Hrvatskom saboru da prihvati
Prijedlog zakona.
Glede obveze plaćanja poreza na
automate za zabavne igre na potonjem Odboru rečeno je da bi takav
način dodatnog financiranja trebalo
osigurati i drugim udrugama. Članovi
Odbora tu, prije svega, misle na
udruge koje promiču sport među
mladima i brinu se o djeci s posebnim
potrebama, osobama s invaliditetom i
osobama treće životne dobi te na
udruge koje vode palijativnu skrb.

RASPRAVA
Vlada ne provodi vlastiti program
Predloženu zakonsku novelu
uvodno je na sjednici obrazložio
dr.sc. Zdravko Marić, državni tajnik Ministarstva financija.
Nakon toga otpočela je rasprava
po klubovima zastupnika.
Prva sudionica rasprave mr.sc.
Vesna Buterin, najavila je da će

Klub zastupnika HDZ-a podržati
donošenje predloženog zakona.
Klub zastupnika SDP-a zanima
kada će Vlada Republike Hrvatske
konačno izvući glavu iz pijeska i provoditi svoj program, zapitao je Zvonimir Mršić. Pozvao je premijerku
Kosor da pročita program Vlade i po
njemu počne postupati. Vlada je, naime, preuzela obvezu da će do 1. svibnja 2008. pripremiti strategiju regionalnog razvoja Republike Hrvatske,
do 30. lipnja 2008. osnovati tim za
izradu fiskalne decentralizacije, a do
1. siječnja 2009., temeljem tih dokumenata, predložiti novi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne
samouprave. Umjesto toga na klupe
zastupnika stigao je predloženi zakon
u kojem je sudbinsko pitanje naplata
markica na automate za zabavu. Nema, međutim, niti spomena o tome
kako će jedinice lokalne samouprave
preživjeti 2009., i zašto nije ostvaren
Vladin program, poručio je Mršić.
Prozvao je Vladu da predloženim
državnim proračunom za 2010. nastavlja politiku po kojoj na proračunski novac mogu računati samo podobne lokalne sredine. „Oni koji su na
državnim jaslama tamo i ostaju, a oni
koji tamo nisu bili ne mogu na te jasle
računati”, ustvrdio je Mršić. Vlada
umjesto da se suoči s problemom i
postupa po svom programu, ponovno
krade naše vrijeme i budućnost građanima koji žive u jedinicama lokalne
samouprave ne želeći riješiti ni jedan
ključan problem. Zakonski prijedlog
ne rješava pitanje reforme lokalne samouprave i u ovom je trenutku potpuno nepotreban. Rasprava o njemu uzet
će jedno prijepodne u Hrvatskom saboru, koji će ga na kraju prihvatiti, ali
zakon neće ništa važnog promijeniti
niti će pomoći lokalnoj samoupravi
da Hrvatska i lokalna samouprava
izađu iz krize, zaključio je Mršić.

Nepoštivanje koalicijskog
sporazuma
Da se Vlada Republike Hrvatske,
odnosno vladajuća koalicija ne priBROJ
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država vlastitog programa smatra i
Zlatko Koračević (Klub zastupnika HNS-a). Kada je HDZ u pitanju
stvar je jasna, ali HSLS, HSS i zastupnici manjina moraju znati da su,
potpisujući koalicijski sporazum,
potpisali i obvezu Vlade, poručio je,
podsjetivši da je tim sporazumom
određeno, a nije provedeno, i da će
lokalne jedinice moći zadržati 20
posto poreznih prihoda. Toga nema
u zakonu, ali markica na bilijar i pikado – ima. Vlada time poručuje da
ne poštuje koalicijski sporazum,
svoj program i njegovu dinamiku te
da lokalnim jedinicama nije spremna
pružiti mogućnost da iskoristi sve
svoje potencijale i mogućnosti, kaže
Koračević.
Klub će podržati predloženi zakon,
ali ne zato jer se njime regulira pitanje markica na automate za zabavu
nego radi nužnog usklađivanja s
drugim zakonima, zaključio je zastupnik.
„Centralizacija dezintegrira Hrvatsku, a decentralizacija je integrira, poručio je Damir Kajin
(Klub zastupnika IDS-a) i prozvao Vladu da otporom prema decentralizaciji, posebno onoj fiskalnoj, koči gospodarski rast. Vladajuće je upitao kako to da im je državni proračun za 2010. godinu
veći nego proračun iz 2009., a gotovo sve lokalne jedinice smanjuju
svoje prihoda od 10 do 20 pa čak i
30 posto. „Lokalna se samouprava
može odreći u korist države prihoda od markica na pikado i bilijar, a
neka se država onda odrekne dijela
prihoda od PDV-a ili trošarina na
naftu i duhanske proizvode”, ustvrdio je Kajin. I Klub zastupnika
IDS-a će podržati predloženi zakon
jer se usklađuje s postojećom hrvatskom zakonodavnom legislativom, ali misli da bi se najprije trebalo pozabaviti bitnim životnim
temama za jedinice lokalne i područne regionalne samouprave.
U Klubu zastupnika HSS-a
predloženi zakon doživljavaju kao
opravdan napor da se što bolje i
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učinkovitije regulira područje financiranja jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, rekao je
Boris Klemenić. Klub će podržati
predloženi zakon.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Gordan Maras (SDP),
Ivana Škaričić (HDZ), Davor Bernardić (SDP), Krešo Filipović
(HDZ), Nada Čavlović-Smiljanec
(SDP) i Boro Gubišić (HDSSB).

Državni tajnik dr.sc. Zdravko
Marić u završnom je osvrtu rekao da
su županije od poreza na automate za
pikado u prvih deset mjeseci 2009.
godine zaradile 14,2 milijuna kuna.
Na tvrdnje oporbe iz rasprave da
Vlada pomaže lokalnim jedinicama
u kojima su na vlasti stranke vladajuće koalicije, odgovorio je kako su
kriteriji dodjele novca vrlo jasno definirani u zakonu, kao i kriteriji za

zaduživanje. „Kriteriji ostaju vrlo
transparentni i nema nikakvog prostora bilo kakvim diskrecijskim odlukama”, rekao je državni tajnik.
Zastupnici su 2. prosinca 2009.,
sa 83 glasa „za”, 3 „protiv” i 4 „suzdržana” prihvatili Prijedlog zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
J.Š.

Ukidanje nasilja u obitelji i nad ženama visoko na ljestvici aktivnosti
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana za uklanjanje nasilja nad ženama, predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić na sjednici 25. studenoga 2009. pročitao je izjavu Odbora Hrvatskoga sabora za ravnopravnost spolova. 25. studeni svugdje se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan za uklanjanje nasilja nad ženama. Prije deset godina Ujedinjeni narodi su proglasili obilježavanje Dana za uklanjanje nasilja nad ženama.
Nastavio je čitanjem izvatka iz poziva Interparlamentarne unije, čiji je član i Hrvatski sabor, u kojem piše
da nasilje nad ženama i djevojkama uzima mnoge oblike i nije ograničeno ni na jednu kulturu, regiju i zemlju,
ili neku specifičnu grupaciju žena.
Ono u privatnom i javnom životu ugrožava prava, slobode, zdravlje, kvalitetu života, a u nekim slučajevima, i same živote žena, bez obzira na njihovu nacionalnost, godine starosti ili socijalni status. Ono ima izuzetne socijalne i ekonomske posljedice i umanjuje doprinos koji žene mogu imati na razvoj, mir i sigurnost te
zaštitu ljudskih prava.
Hrvatski je sabor, kao i svake godine, Međunarodni dan obilježio održavanjem tematske sjednice Odbora
za ravnopravnost spolova. A novi Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji svakako će još više unaprijediti sveobuhvatne napore koje Republika Hrvatska provodi u suzbijanju nasilja nad ženama.
Prigoda je iskorištena za potvrdu nepokolebljive namjere da se ustraje u tim naporima. A Hrvatski će sabor,
kaže, i dalje, prije svega, donošenjem svih potrebnih zakonskih propisa, ali i javnim zalaganjem, nastojati da pitanje ukidanja nasilja u obitelji i nasilja nad ženama općenito, ostane visoko na ljestvici društvenih aktivnosti.
J.Š.

PRIJEDLOG ZAKONA O UDŽBENICIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Lakša učenička torba
Predloženim zakonom postići će
se lakša učenička torba, niža cijena udžbenika te mogućnost višegodišnjeg korištenja udžbenika,
navodi predlagatelj. O Prijedlogu
zakona Hrvatski je sabor raspravljao 3. prosinca 2009.

O PRIJEDLOGU
Nakon nekoliko novih i izmijenjenih i dopunjenih zakona u proteklih

devet godina sada se predlaže novi
zakon o udžbenicima. Uređuje postupak odobravanja, izbora i povlačenja iz uporabe udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava za učenike
osnovne i srednje škole. Definira
pojmove kao što su udžbenički standard, udžbenik te nacionalni i predmetni kurikulum.
Udžbeničkim se standardom, a
donosi ga ministar 30 dana nakon
stupanja na snagu novog Zakona,
BROJ
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propisuje koji se udžbenici i dopunska nastavna sredstva smatraju obveznim u nastavi. Propisuje se što se
smatra udžbenikom te da je namijenjen višegodišnjoj uporabi (više nema radnih udžbenika). U postupku
odobravanja udžbenika stručno mišljenje daju nadležne agencije, izjašnjavaju se i učitelji odnosno nastavnici. Kriterij za odabir udžbenika je
najniža ponuđena cijena. Konačni
izbor obavlja se na razini škola. I to
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po jedan udžbenik za svaki predmet
za sljedeće četiri godine.

RADNA TIJELA
Nadležna (zainteresirana) radna
tijela razmotrila su predloženi zakon
i predložila njegovo prihvaćanje,
osim Odbora za ravnopravnost spolova koji o tome nije donio odluku.
Odbor za zakonodavstvo predlaže
da se u Konačnom prijedlogu pojedini izričaji nomotehničkih dorade.
Odbor za ljudska prava i prava
nacionalnih manjina u raspravi je
iznio određena mišljenja i primjedbe, pa tako i da predlagatelj u Konačni prijedlog unese odredbe koje
će pobliže uređivati izdavanje udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava za nastavu na jeziku i pismu
nacionalnih manjina. Odnosno, rješenje prema kojem će u tom procesu
sudjelovati same manjine. U raspravi na Odboru za obrazovanje,
znanost i kulturu, 8koji je Prijedlog zakona razmotrio u svojstvu
matičnog odbora), rečeno je, među
ostalim, da sadašnjem umnožavanju
naslova i kratkog trajanja udžbenika
treba stati na kraj. Na Odboru za
ravnopravnost spolova naglašena
je potreba jasnije regulacije povlačenja udžbenika iz uporabe.

RASPRAVA
Red u udžbenike
Na sjednici Hrvatskoga sabora
predloženi zakon obrazložio je ministar znanosti, obrazovanja i športa
dr.sc. Radovan Fuchs. Ministarstvo
je u njemu saželo obećanje Vlade s
početka mandata da će uvesti red u
udžbeničku poplavu na tržištu i u
školama. I školske torbe će postati
barem 40 posto lakše, jer će se udžbeničkim standardom definirati što
je to udžbenik u užem smislu a i pomoćna nastavna sredstva. Zakon je
pisan na osnovi detaljne analize
iskustava i prakse u europskim ze-

mljama i uvjereni smo da će trajno
riješiti situaciju što se tiče udžbeničke politike, naglasio je ministar.
Mi nemamo nikakvih iluzija da će
predloženi zakon donijeti neke kvalitetne promjene i nećemo ga podržati, rekla je u opširnom izlaganju
Marija Lugarić u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Pri utvrđivanju Nacrta i Prijedloga zakona Vlada i Ministarstvo prekršili su Zakon o pravu na pristup
informacijama i Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, jedna je od načelnih primjedbi. Naime, oni obvezuju
predlagatelja da o nacrtu prijedloga
zakona provede javnu raspravu odnosno da traži mišljenje Vijeća
Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Među primjedbama na predloženi zakon su one da učitelji neće
moći izabrati udžbenik s kojim će
raditi, da treba vratiti stručna povjerenstva za recenziju udžbenika, koja
su ukinuta. Godine petljanja, nedovoljno osmišljene državne politike
prema udžbenicima, udovoljavanje
populističko predizbornim, a ne
stručnim kriterijima, doveli su nas u
situaciju panične reakcije. Ministarstvo kontinuirano i zdušno radi na
dodatnom normiranju ionako hipernormiranog procesa, a da nije normiralo ono što treba. To su ciljevi,
ishod i kompetencije u obrazovnom
sustavu, rekla je.
Na iznesene primjedbe odgovorio
je državni tajnik Želimir Janjić te
opovrgnuo navode da je predlagatelj
prekršio spomenute zakone.

Aktualni problemi
Klub zastupnika HDZ-a podržava prihvaćanje predloženog zakona i
očekuje da će do drugog čitanja biti
poboljšan, rekao je dr.sc. Nevio Šetić. Podržava lakšu učeničku torbu,
nižu cijenu udžbenika kao i njihovo
višegodišnje korištenje. Da je udžbenička problematika aktualna u hrvatskom društvu govori često mijenjanje zakona. No treba reći da nema
besplatnih udžbenika, samo ovisi
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plaćaju li ih porezni obveznici ili
roditelji. Upozorio je i na pitanje hrvatskoga nacionalnog upitnika, odnosno kurikuluma, važnog za rast
hrvatskoga obrazovanja. U vezi s
ovim izričajem predložio je da se
pronađe riječ koja bi bila hrvatska.
To što smo bacili silne novce i što
su školske knjige na lageru nije važno, već idemo ispočetka i to u trenutku kad je odabir udžbenika za
sljedeću školsku godinu već počeo,
naveo je Goran Beus Richembergh
javljajući se u ime Kluba zastupnika HNS-a. Kaže se da je temelj za
izradu i odabir udžbenika udžbenički standard, koji proistječe iz dva
kurikuluma. A njih još nema pa najprije treba to riješiti. Onda ćemo
znati kako trebaju izgledati udžbenici. Klub zastupnika HNS-a ne može
podržati predloženi zakon u prvom
čitanju.
Klub zastupnika nacionalnih
manjina podržat će ovako pompozno
najavljen zakon koji će zaista postići
sve one ciljeve koje smo u nekoliko
zadnjih godina željeli, izvijestila je
mr.sc Zdenka Čuhnil (nezavisna,
zast. češke i slovačke nac. manjine).
Ipak, upozorila je da je možda trebalo
pričekati donošenje nacionalnog i
predmetnog kurikuluma i udžbeničkog standarda. Predložila je, među
ostalim, da se zakonom uredi pitanje
udžbenika na jezicima i pismu nacionalnih manjina, a ne kako je predviđeno, podzakonskim aktom.

Nejasni rokovi
S obzirom na to da je ovaj Prijedlog zakona u prvom čitanju Klub
zastupnika HSS-a će ga podržati,
ali uz preporuku predlagatelju da
razmotri iznesene primjedbe i prijedloge, rekao je Boris Klemenić. Nisu
jasni rokovi o tiskanju udžbenika i
dostavi agencijama (20. kolovoza).
Može se naslutiti da do početka školske godine udžbenici neće biti u
knjižarama. Roditeljima bi oni trebali biti dostupni najkasnije do 1. kolovoza, predložio je, među ostalim.
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U pojedinačnoj raspravi Dragutin
Lesar (nezavisni) naglasio je da bi
trebalo precizirati što znači kvaliteta
izrade udžbenika (papir, boja, uvez
itd.). Sudjelovali su još: Ivanka
Roksandić (HDZ), Vesna Škulić
(SDP), dr.sc. Romana Jerković
(SDP), Nadica Jelaš (SDP), mr.sc.
Tatjana Šimac-Bonačić (SDP), Nada Čavlović-Smiljanec (SDP), Marija Lugarić (SDP), Vedran Rožić
(HDZ), mr.sc. Gvozden Srećko Flego (SDP) i Jerko Rošin (HDZ).
U petominutnoj raspravi u ime
Kluba zastupnika SDP-a Marija
Lugarić predložila je dopune odred-

be s rješenjima za kontrolu kvalitete
udžbenika prije konačnog rješenja o
uporabi, o zabrani donacije nakladnika školama do kaznenih odredbi
za odgovorne osobe u državnoj administraciji za nepoštivanje rokova.
Klub zastupnika HDZ-a pohvaljuje predloženi zakon i vjeruje da
će do drugog čitanja biti „izbrušen”
u svakom detalju, izvijestio je Jerko
Rošin.
Furio Radin predložio je u ime
Kluba zastupnika nacionalnih
manjina da se pitanje udžbenika za
obrazovanje pripadnika nacionalnih
manjina riješi zakonom, a ako se

rješava podzakonskim aktom na
njega bi pristanak trebao dati saborski Odbor za ljudska prava i prava
nacionalnih manjina.
U završnom osvrtu ministar dr.sc.
Radovan Fuchs naglasio je da će
predlagatelj sve primjedbe i prijedloge pomno razmotriti i do drugog
čitanja zakon još bolje doraditi i popraviti.
Hrvatski je sabor 4. prosinca
2009. prihvatio Prijedlog zakona
o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (78 glasova „za”, 34
„protiv” i 1 „suzdržan”).
Đ.K.

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA
RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2009. GODINE
Podnositelj: Vlada Republike Hrvatske

Uspješno povlačenje sredstava iz
pretpristupnih fondova
Republici Hrvatskoj je kroz
pretpristupne programe CARDS,
PHARE, ISPA i SAPARD ukupno
dodijeljeno 297,23 milijuna eura.
Od toga je do 30. lipnja 2009. ugovoreno 239,80 milijuna eura odnosno 80,68 posto.
Proizlazi to iz Izvješća o kojem
je Hrvatski sabor raspravljao 25.
studenoga 2009. godine.

O IZVJEŠĆU
U tijeku je ugovaranje za program
ISPA te će konačni postotak ugovaranja biti veći. Plaćanja su u tijeku i
do 30. lipnja 2009. plaćeno je 159,43
milijuna eura. Konačni podaci o
iskorištenim sredstvima za pojedini
program znat će se nakon završetka
svakog programa.
Izvješće donosi pregled provedbe tih
programa te pregled nepravilnosti i poduzetih mjera za njihovo otklanjanje.

RADNA TIJELA
Odbor za financije i državni
proračun, Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za prostorno uređenje i
graditeljstvo razmatrali su Izvješće
i predložili Hrvatskom saboru njegovo prihvaćanje.

RASPRAVA
Na sjednici Hrvatskoga sabora
uvodno je u ime predlagatelja govorila Ivana Maletić, državna tajnica u Ministarstvu financija. Kad
je riječ o prvoj generaciji pretpristupnih programa ukupna stopa
ugovaranja je dobra i bit će iznad
80 posto. Sada je aktualna druga,
nova generacija pretpristupnih programa i u sklopu IPA dobili smo
priliku koristiti sredstva i dalje za
jačanje institucija u procesu pridruživanja Republike Hrvatske EuropBROJ
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skoj uniji. Sva naša dokumentacija
iz ovog sustava šalje se na prethodnu kontrolu i odobrenje u delegaciju
Europske komisije. Ovi pretpristupni programi su priprema čitave
administracije, a onda i države, za
korištenje puno značajnijih fondova
koji nas čekaju kad postanemo zemlja članica, rekla je.
U ime Kluba zastupnika IDS-a,
koji podržava Izvješće, javio se Damir Kajin. Europa je šansa, ali treba
otvoreno reći da u Europi ne teku
samo med i mlijeko. Sve što dobivamo od Europske unije već smo davno višestruko vratili, platili i preplatili. Europske tvrtke preuzele su vodeće hrvatske kompanije, rekao je,
šire govoreći o gospodarskim pitanjima. Premalo je novca iz europskih
fondova došlo u Hrvatsku, a previše
novca iz Hrvatske je otišlo njihovim
interesnim udrugama i asocijacijama, rekao je.
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Izvješće jezgrovito i
profesionalno
Izvješće je jezgrovito, pregledno i
profesionalno napravljeno i Klub
zastupnika HDZ-a ga podržava,
izvijestio je dr.sc. Goran Marić.
Precizno su istaknute sve nepravilnosti koje su se događale tijekom
korištenja ovih programa. Ubuduće
bi trebalo navesti o kojim se tvrtkama radi u takvim slučajevima, preporučio je.
U ime Kluba zastupnika HNS-a
javio se dr.sc. Miljenko Dorić. Primijetio je da se kod niza programa
kasnilo s ugovaranjem i implementacijom pa ga zanima koliko je sredstava zbog toga bilo ugroženo. Ljudi
s terena poručuju da nisu zadovoljni
suradnjom s državnim institucijama
u svim fazama priprema dokumentacije i realizacije projekata (izuzetak Ministarstvo za regionalni razvoj), naveo je, među ostalim.
U izvještajnom razdoblju postignuto je vrlo malo ili gotovo ništa u
odnosu na očekivanja, rekao je izvjestitelj Kluba zastupnika SDP-a
Zvonimir Mršić. Ubuduće bi nazivi

izvješća koje Vlada predlaže Hrvatskom saboru trebali odgovarati sadržaju. Naime, ovo Izvješće je
identično prethodnom i ne odnosi se
samo na izvještajno razdoblje već
govori i o onom što je napravljeno
od stoljeća 7., prigovorio je. U sljedećem izvješću treba navesti i sve
prepreke na koje se nailazi u svim
fazama postupka te preporuku što
treba poduzeti da se povećaju naše
mogućnosti i sposobnost korištenja
fondova.
Zastupnik se osvrnuo na sve programe te istaknuo, među ostalim, da
se iz programa SAPARD u protekle
tri godine kroz 49 projekata iskoristilo nešto više od 60 posto raspoloživih sredstava. Može se govoriti o
potpunoj nepripremljenosti administracije u Agenciji SAPARD u Ministarstvu poljoprivrede (više od 100
zaposlenih). Umjesto da smanjujemo izdvajanja iz državnog proračuna
za kapitalna ulaganja u poljoprivredi
i motiviramo poljoprivrednike da
kroz SAPARD dobivaju značajna
sredstva Ministarstvo i dalje ima
program povrata kapitalnog ulaganja
za poljoprivrednike kroz koji im se
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vraća 50 posto kapitalne investicije.
Nedopustivo je, dodao je, da od
2004. od kada je projekt „Karlovac”
(uređaj za pročišćavanje voda) uvršten kao jedan od projekata u programu ISPA do sada nije potpisan
ugovor o građenju.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Davor Huška (HDZ), Nadica Jelaš (SDP), dr.sc. Dragutin
Bodakoš (SDP), Dubravka Šuica
(HDZ) i Nevenka Marinović
(HDZ).
U završnom osvrtu državna tajnica
Ivana Maletić naglasila je da se u
financijskom paketu Europske komisije za Hrvatsku predlaže 3,5 milijardi eura za 2012. i 2013. godinu.
Radi se o značajnim iznosima za što
su potrebne vrlo konkretne strateške
pripreme. O tome će se više govoriti
u sljedećim izvješćima.
Hrvatski je sabor 2. prosinca
2009. godine prihvatio Izvješće o
korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine (81 „za”, 4 „protiv” i 6 „suzdržanih”).
Đ.K.
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Protokolarne aktivnosti
Predsjednika Hrvatskoga sabora
Predsjednik Sabora Bebić primio predsjednicu
parlamenta Islanda Jóhannesdóttir
(Zagreb, 2. studenoga 2009.) Island može puno naučiti
iz iskustva Hrvatske u pregovorima s EU-om i dvije zemlje mogu se međusobno podupirati u tom procesu, a
tomu u prilog idu i dobri bilateralni odnosi, izjavila je
predsjednica islandskog parlamenta (Althingia) Ásta R.
Jóhannesdóttir nakon susreta s predsjednikom Hrvatskoga sabora Lukom Bebićem.
„Jako cijenim dobru volju i savjete koje dobivamo
od Hrvatske. Mi možemo puno naučiti iz vašeg pregovaračkog iskustava s EU-om i vjerujem da se Hrvatska i Island mogu međusobno podupirati u cjelokupnu procesu. Stoga su nam dobri odnosi koje smo
uspostavili s Hrvatskom vrlo korisni”, rekla je u izjavi
za novinare Jóhannesdóttir, koja boravi u službenom
posjetu Hrvatskoj. Island je ljetos podnio zahtjev za
članstvo u EU-u i nada se da će uskoro i službeno
dobiti status zemlje kandidatkinje i početi pregovore,
dodala je.
Bebić je rekao novinarima da se sa svojom islandskom
kolegicom dogovorio o „međusobnoj potpori glede pridruživanja Europskoj uniji” te da su islandsko-hrvatski
odnosi „dobri i prijateljski, koje još treba razvijati”. Ovo
je prvi posjet jednog čelnika islandskog parlamenta nakon uspostave diplomatskih odnosa dviju država, kazao
je Bebić, podsjetivši da je Island prva zemlja koja je priznala Hrvatsku.
Jóhannesdóttir je pozvala Bebića u službeni posjet
Islandu, koji će, kako je rekla, još više osnažiti odnose
dvaju parlamenata, a on je sa zadovoljstvom prihvatio
njezin poziv.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio predsjednicu bugarskog Narodnog
sobranja Cecku Cačevu
(Zagreb, 11. studenoga 2009.) – Iskustva Hrvatske i
Bugarske u pregovorima s Europskom unijom, te jačanje
parlamentarne suradnje u okviru EU bile su glavne teme
razgovora koje su predsjednik Hrvatskoga sabora Luka

Predsjednik Bebić primio predsjednicu bugarskog Narodnog sobranja Cecku Cačevu

Bebić i njegova bugarska kolegica Cecka Cačeva vodili
u Zagrebu.
Predsjednica Narodnog sobranja Republike Bugarske Cecka Cačeva boravi u službenom posjetu Hrvatskoj. „Razgovarali smo o iskustvima i problemima
koje su Hrvatska i Bugarska imale tijekom pregovaračkog procesa s EU”, rekao je nakon razgovora Bebić.
Naglasio je kako će dvije zemlje „intenzivirati parlamentarnu suradnju i otvoriti neka pitanja koja vlade
mogu racionalizirati i rješavati”. „Naglasili smo potrebu parlamentarne suradnje jer novi okviru EU-a izglasavanjem i ratifikacijom Lisabonskog ugovora nacionalne parlamente i Europski parlament stavljaju u
jednu novu ulogu. Ta nova aktivnija uloga zapravo
znači ublažavanje demokratskog deficita koji postoji
između izvršnih organa EU i pojedinih zemalja”, rekao
je Bebić.
Predsjednica bugarskog parlamenta naglasila je da je
Bugarska spremna s Hrvatskom podijeliti sva svoja iskustva u pregovaračkom procesu EU-a. „Hrvatski je sabor
prihvatio veliku količinu normativnih akata potrebnih za
usklađivanje s europskim zakonodavstvom. Znamo da je
to težak zadatak, ali uvjereni smo da će se uz napor svih
hrvatskih institucija pregovori brzo i uspješno završiti”,
rekla je Cačeva.
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Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio izaslanstvo Odbora za međunarodne
odnose i europske integracije Skupštine Crne Gore
(Zagreb, 16. studenoga 2009.) Predsjednik Hrvatskoga
sabora Luka Bebić primio je izaslanstvo Odbora za međunarodne odnose i europske integracije Skupštine Crne
Gore na čelu s njegovim predsjednikom Miloradom Vukovićem. Izaslanstvo boravi u službenom posjetu Hrvatskoj.
Predsjednik Sabora je s članovima crnogorskog izaslanstva razgovarao o odnosima Hrvatske i Crne Gore,
za koje je rečeno da su u „stalnoj uzlaznoj putanji”. Izraženo je zadovoljstvo time što se bilateralna pitanja između ove dvije susjedne zemlje, kao što je pitanje granice,
rješavaju sporazumno. Dvije države rade i na kapitalnim
infrastrukturnim projektima od zajedničkog interesa, pa
je izraženo zadovoljstvo time što hrvatska tvrtka sudjeluje u izgradnji autoceste Bar–Boljare.
Naglasak u razgovoru hrvatskih i crnogorskih dužnosnika bio je stavljen prije svega na pristupanje Hrvatske i
Crne Gore Europskoj uniji kao i na članstvo u NATO-u,
kojemu Crna Gora također teži. Predsjednik Sabora ponovio je spremnost Hrvatske da Crnoj Gori pomaže na
putu u NATO i EU.

Predsjednik Bebić primio izaslanstvo Odbora za međunarodne odnose i europske integracije Skupštine Crne Gore

Predsjednik Odbora Milorad Vuković na kraju je predsjednika Sabora izvijestio o tijeku usuglašavanja izbornog zakonodavstva s novim Ustavom, čime se nastoji
osigurati prikladna zastupljenost nacionalnih i vjerskih
manjina u Crnoj Gori, među njima i hrvatske.

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA
Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio veleposlanika Republike Čile Alberta
Sepúlvedea u nastupni posjet
(Zagreb, 12. studenoga 2009.) Predsjednik Hrvatskoga
sabora Luka Bebić primio je u nastupni posjet veleposlanika Republike Čile u Republici Hrvatskoj Alberta Sepúlvedea s kojim je razgovarao o ukupnim bilateralnim
odnosima.
U razgovoru je izražena želja za daljnjim jačanjem
tradicionalno prijateljskih odnosa Hrvatske i Čilea prije

svega na području gospodarstva, turizma, kulture i znanosti. Istaknuta je važna uloga koju u tome ima parlamentarna suradnja, te podržan daljnji razvoj suradnje hrvatskog i čileanskog parlamenta, koja se do sada uspješno
razvijala na obostrano zadovoljstvo.
Predsjednik Sabora i čileanski veleposlanik suglasili su
se da bitnu ulogu u povezivanju dviju inače geografski
udaljenih zemalja imaju čileanski Hrvati. Predsjednik
Sabora Bebić predložio je da se institucionalizira suradnja s čileanskim Hrvatima koji imaju veliki utjecaj u
svim sferama čileanskog društva, jer smatra da bi intenzivniji kontakti i razmjena mišljenja pridonijeli i boljoj
ukupnoj suradnji Hrvatske i Čilea, prije svega na području gospodarstva. U kontekstu jačanja veza razgovaralo se
i o predstojećem pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, s
kojom Čile ima razvijenu suradnju na temelju više sporazuma.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio u oproštajni posjet slovenskog
veleposlanika Milana Orožena Adamiča

Predsjednik Sabora primio u nastupni posjet veleposlanika Čilea

(Zagreb, 24. studenoga 2009.) Predsjednik Hrvatskog
sabora Luka Bebić primio je u oproštajni posjet veleposlanika Republike Slovenije u Republici Hrvatskoj Milana Orožena Adamiča.
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Predsjednik Sabora primio u oproštajni posjet slovenskog veleposlanika Milana Orožena Adamiča

Razgovarali su o ukupnim bilateralnim odnosima, a
posebice o Sporazumu o arbitraži kojeg su postigli hrvatska predsjednica Vlade Jadranka Kosor i slovenski premijer Borut Pahor.
Predsjednik Sabora je zaključio kako suradnja Hrvatske i Slovenije nikada nije dolazila u pitanje, a u nekim je
područjima bila čak i intenzivnija nego suradnja Hrvatske s drugim državama. Predložio je da se u rješavanje
bilateralnih pitanja snažnije uključe parlamenti koji su,
kako je istaknuo, u mnogim slučajevima otvorili vrata
pronalaženju rješenja.
U razgovoru predsjednika Sabora i slovenskog veleposlanika bilo je riječi o ukupnom političkom, sigurnosnom
i gospodarskom stanju u regiji, za čiji napredak su snažno
zainteresirane obje države. Dvojica dužnosnika su se suglasili kako je suradnja Hrvatske i Slovenije moguća i na
tom području.

Protokolarne aktivnosti
saborskih dužnosnika
POTPREDSJEDNICI HRVATSKOGA SABORA
Potpredsjednik Sabora Neven Mimica primio
Hannesa Swobodu
(Zagreb, 2. studenoga 2009.) Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za europske integracije
Neven Mimica primio je u službeni posjet izvjestitelja za
Republiku Hrvatsku u Europskom parlamentu Hannesa
Swobodu.

Neven Mimica čestitao je Hannesu Swobodi na reizboru za
izvjestitelja za Hrvatsku u Europskom parlamentu. U kratkom
razgovoru sugovornici su se osvrnuli na pristupne pregovore
zaključivši kako oni ulaze u svoju završnu, najintenzivniju fazu. Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za
europske integracije Neven Mimica rekao je da je Sabor pred
dovršetkom procesa usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s
pravnom stečevinom EU. Taj proces će biti zaključen krajem
ove ili najkasnije početkom sljedeće godine usvajanjem preostalih dvadesetak zakonskih prijedloga. Dodao je da se ne
smije zanemariti ni proces implementacije zakona koji je iznimno bitan da bi se postigle predviđene strukturne reforme.
Sugovornici su se u razgovoru osvrnuli i na aktualnu
raspravu o sporazumu o arbitraži. Hannes Swoboda rekao je da je ovo dobra prilika za postizanje dogovora s
kojim će biti zadovoljne obje strane.

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Neven
Mimica primio predsjednicu parlamenta Islanda
Ástu R. Jóhannesdóttir

Potpredsjednik Neven Mimica primio Hannesa Swobodu

(Zagreb, 3. studenoga 2009.) Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za europske integracije
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Neven Mimica primio je u službeni posjet predsjednicu
parlamenta Islanda Ástu R. Jóhannesdóttir s izaslanstvom
koje čini predsjednik Odbora za vanjsku politiku islandskog parlamenta Árni Por Sigurösson.
Neven Mimica uvodno je naglasio koliko je proces
europskih integracija bitan za sve zemlje regije jugoistočne Europe koje teže prema članstvu u Europskoj
uniji. Te zemlje još uvijek prolaze proces tranzicije, pa je
približavanje Uniji za njih važno ponajprije zbog demokratizacije društva, jačanja stabilnosti institucija i uopće
dosezanja standarda zapadnih demokracija. Osvrnuo se
na proces europskih integracija u Hrvatskoj koji je krenuo potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju još 2001. i koji bi trebao svoju završnicu imati
sljedeće godine, potpisivanjem Ugovora o pristupanju
Hrvatske EU.
Predsjednica islandskoga parlamenta naglasila je da je
Island već snažno integriran u Europski ekonomski prostor, a dosad je usvojio i primjenjuje čak dvije trećine
europskog zakonodavstva. Ipak, to ne znači da Island
može preskočiti neku etapu svog pristupnog puta Uniji,
već kao i ostale zemlje mora proći uobičajeni postupak u
otvaranju i vođenju pristupnih pregovora sve do potpisivanja pristupnog ugovora, dodala je. Izrazila je nadu da
će do kraja ove godine biti donesena odluka o početku
pregovora Islanda s Europskom unijom. Isto tako, očekuje da bi Island u relativno kratkom vremenu mogao završiti te pregovore, a pristupni ugovor mogao bi biti potpisan krajem 2010. ili početkom 2011. Presudna pitanja
pregovora bit će na području ribarstva, poljoprivrede,
obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša. Arktička regija sve je više u centru pozornosti EU, naglasila je predsjednica islandskog parlamenta. Zanimala se na koji je
način hrvatski parlament uključen u proces pregovora i
pristupanja zemlje Uniji i s kojim kapacitetima.
Neven Mimica je rekao da je najvažnija uloga Sabora
na planu usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s prav-

Potpredsjednik Mimica i predsjednica islandskog parlamenta

nom stečevinom EU. Dosad je usklađeno otprilike 450
zakona, a preostalo je za uskladiti njih petnaestak do
kraja 2009. godine. Druga zadaća parlamenta vezana za
pristup Hrvatske Europskoj uniji je praćenje i nadgledanje tijeka pregovora, a u tu svrhu u Saboru je osnovan
Nacionalni odbor koji je u stalnoj vezi s Vladom RH i
pregovaračkim timom. Govoreći o trenutačnom statusu
pregovora, Mimica je rekao da je dosad otvoreno 28
poglavlja od njih 33, a da Hrvatska planira do kraja
2009. godine otvoriti sva poglavlja, među kojima su i
ona najzahtjevnija, Pravosuđe i temeljna prava i Tržišno
natjecanje. Hrvatska očekuje da bi tehnički dio pregovora u cijelosti mogla zaključiti u 2010. godini, nakon
čega slijedi potpisivanje i ratifikacija u parlamentu
Ugovora o pristupanju te konačno izjašnjavanje građana
na referendumu. Zajednički je ocijenjeno da je kapacitet
Unije što se tiče primitka Hrvatske i Islanda u članstvo
takav da te dvije zemlje neće predstavljati opterećenje
za Uniju.

Potpredsjednik Sabora i predsjednik Odbora za
europske integracije Neven Mimica i članovi
Odbora primili Odbor za međunarodne odnose i
europske integracije Skupštine Crne Gore
(Zagreb, 16. studenoga 2009.) Predsjednik Odbora za
europske integracije Hrvatskoga sabora Neven Mimica i
članovi Odbora primili su u radni posjet Odbor za međunarodne odnose i europske integracije Skupštine Crne
Gore.
Sa zadovoljstvom je ocijenjeno da srodni parlamentarni odnosi imaju uhodanu dinamiku posjeta koji su u zajedničkom cilju – što bržeg približavanja punopravnom
članstvu Europske unije. Neven Mimica istaknuo je da
sveukupno gledajući, nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora, europski proces proširenja ima bolju per-

Potpredsjednik Mimica primio izaslanstvo Odbora za međunarodne odnose i europske integracije Skupštine Crne Gore
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spektivu no što je to bilo prije godinu dana. Bitno je da
više nema formalno institucionalne zapreke prijemu novih članica i tu šansu Crna Gora treba iskoristiti. Smatra
vrlo pozitivnim što je Crna Gora odlučno podnijela svoj
zahtjev za članstvo i da je to učinjeno u pravo vrijeme.
Što se tiče hrvatskog približavanja Europskoj uniji,
Mimica smatra da će Hrvatska ubrzano ići prema kraju
pregovora. Iznio je status hrvatskih pregovora, rekavši
da je ukupno otvoreno 28 pregovaračkih poglavlja i da
se Hrvatska nada da će do kraja 2009. godine otvoriti i
preostalih pet poglavlja. Podsjetio je da su hrvatski pregovori bili blokirani deset mjeseci od susjedne Slovenije
zbog graničnog pitanja između dviju zemalja, no da je
konačno postignut dogovor da to pitanje riješi međunarodna arbitraža. Time je taj bilateralni problem konačno
odijeljen od hrvatskog pregovaračkog procesa na čemu
je Hrvatska inzistirala pa je na posljednjoj Međuvladinoj
konferenciji otvoreno pet, a privremeno zatvoreno šest
pregovaračkih poglavlja. Što se tiče uskladbe zakonodavstva, potrebno je donijeti još samo deset do 15 zakona i tada će hrvatsko zakonodavstvo u potpunosti biti
usklađeno s europskom pravnom stečevinom. Sveukupno, uzimajući 2000. kao polaznu godinu, Hrvatska je
što uskladila, što donijela 400 tzv. europskih zakona.
Hrvatska vjeruje da će prva polovica 2010. biti godina
zatvaranja pregovaračkih poglavlja i zaključivanja ukupnog pregovaračkog posla, nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o pristupanju te konačno njegova ratifikacija u parlamentima zemalja članica. Smatra da je posljednje vrijeme stvorena kritična politička masa unutar Europske unije koja želi da Hrvatska što prije uđe u Uniju.
Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i europske integracije crnogorskog parlamenta Miodrag Vuković
istaknuo je da je suradnja s Odborom za europske integracije Hrvatskoga sabora postala već tradicionalna i da
je posebno značajna za Crnu Goru koja koristi hrvatska
iskustva iz pristupnog procesa. „Nalazimo se u dosta zahtjevnoj fazi, završavamo pripremu odgovora Europskoj
komisiji i nadamo se da će do prosinca 2009. godine taj
posao biti gotov kako bi 2010. godine mogli dobiti status
kandidata i otvoriti proces pregovora”, istaknuo je Vuković. Smatra da se potpisivanjem Lisabonskog sporazuma
otvorila mogućnost za daljnje proširenje Europske unije i
tu šansu Crna Gora ne smije propustiti.

Potpredsjednik Sabora Ivan Jarnjak primio slovensku ministricu
obrane Ljubicu Jelušič

Potpredsjednik Sabora Ivan Jarnjak primio
slovensku ministricu obrane Ljubicu Jelušič
(Zagreb, 24. studenoga 2009.) Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Ivan Jarnjak primio je u službeni posjet ministricu
obrane Republike Slovenije Ljubicu Jelušič. Na sastanku je
sudjelovao i predsjednik Odbora za obranu Boris Šprem.
Sugovornici su suglasni da je suradnja dviju zemalja u
okviru NATO-a od obostrane koristi te je treba njegovati i
intenzivirati. Slovenija i Hrvatska kao članice NATO-a imaju
zajedničke ciljeve, očuvanja mira i sigurnosti u regiji, kazala
je ministrica obrane Republike Slovenije Ljubica Jelušič.
U nastavku se razgovaralo o slovenskim i hrvatskim
mirovnim misijama u svijetu.
Goste iz Slovenije posebno je zanimala uloga Sabora u
donošenju odluka vezanih uz sudjelovanje Oružanih snaga Hrvatske u mirovnim misijama i vojnim operacijama
u svijetu. Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Ivan Jarnjak
kazao je da Sabor o takvim pitanjima odlučuje dvotrećinskom većinom, a odluka Sabora je konačna.
Ministrica obrane Jelušič pozdravila je predstavljeni parlamentarni postupak, a istaknula je da u Sloveniji konačnu
odluku o slanju mirovnih misija u svijet donosi Vlada.
Hrvatska je i sama bila korisnica usluga mirovnih snaga
za vrijeme Domovinskog rata te je zahvalna međunarodnim
snagama na pruženoj pomoći dok danas osigurava uvjete za
mir drugim potrebnim zemljama, istaknuo je Jarnjak.

DUŽNOSNICI HRVATSKOGA SABORA
Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario
Zubović primio predsjednicu islandskog
parlamenta Ástu R. Jóhannesdóttir
(Zagreb, 2. studenoga 2009.) Predsjednik Odbora za
vanjsku politiku Mario Zubović, s članovima Odbora,

primio je u službeni posjet predsjednicu parlamenta
Islanda Ástu R. Jóhannesdóttir s izaslanstvom.
Mario Zubović je izrazio zadovoljstvo ovim susretom u
Hrvatskome saboru, istaknuvši da hrvatski parlament ima
veliku ulogu u pregovaračkom procesu za članstvo Hrvatske u Europskoj uniji. Kako je Island podnio svoj zahtjev
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jer Island već primjenjuje sedamdesetak posto europskog
zakonodavstva i dobro je integriran u europski prostor.

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario
Zubović primio Hannesa Swobodu

Mario Zubović primio predsjednicu islandskog parlamenta

za članstvo u Uniji i očekuje dobivanje statusa kandidata i
otvaranje pregovora, hrvatski put prema članstvu zasigurno
će biti od pomoći toj prijateljskoj zemlji koja je prva od
svih europskih zemalja priznala neovisnu i samostalnu Republiku Hrvatsku, naglasio je Zubović. Izložio je način na
koji Hrvatski sabor sudjeluje u pristupnom procesu Hrvatske za članstvo u Uniji, rekavši da je kao rezultat konsenzusa svih parlamentarnih stranaka osnovan Nacionalni odbor
kao parlamentarno tijelo kojemu je zadaća pratiti i nadgledati tijek pregovora po svim pregovaračkim poglavljima.
Hrvatski pregovori, iako su u samoj završnici, nisu bili
jednostavni, pogotovo stoga jer su pred Hrvatsku postavljani neki uvjeti koje druge zemlje prije Hrvatske nisu imale u
svojim pristupnim pregovorima, rekao je Zubović.
Predsjednica islandskog parlamenta istaknula je da se
sa sigurnošću može reći da Island iz hrvatskih pregovaračkih iskustava može mnogo naučiti. Izrazila je zadovoljstvo ukidanjem blokade hrvatskih pregovora i uvjerenje da će vrlo brzo Hrvatska preći preostali dio puta.
Što se tiče islandskog približavanja Uniji, naglasila je da
je Island već sada snažno integriran u Europski ekonomski prostor, dio je Schengenskoga prostora, a dosad je
usvojio čak dvije trećine europskog zakonodavstva. Primijetila je da Island ima sveukupno dobro iskustvo u suradnji s Europskom unijom, a da je interes za jačim vezivanjem te zemlje uz Uniju obostrani. Kazala je da je
Island službeno podnio zahtjev za članstvo u srpnju 2009.
godine, a Vijeće EU-a potom je dalo mandat Europskoj
komisiji da započne s izradom mišljenja o toj kandidaturi. Island, kao i ostale zemlje, mora proći uobičajeni postupak u otvaranju pristupnih pregovora pa je tako i
Island ispunio odgovore na upitnik Europske unije na
koji moraju odgovoriti sve zemlje koje žele u Uniju. Na
temelju tih odgovora Europska komisija mora pripremiti
mišljenje o spremnosti Islanda za ulazak u Uniju.
Predsjednica islandskoga parlamenta izrazila je nadu da
će uskoro biti donesena odluka o početku pregovora Islanda
s Europskom unijom koji bi trebali biti nešto manje opsežni

(Zagreb, 2. studenoga 2009.) Predsjednik Odbora za
vanjsku politiku Mario Zubović, sa članovima Odbora,
primio je u službeni posjet izvjestitelja za Republiku Hrvatsku u Europskom parlamentu Hannesa Swobodu.
Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario Zubović
obavijestio je gosta o pozitivnim pomacima u pregovorima
za pristupanje EU. Sugovornici su se složili da je ratifikacijom Lisabonskog ugovora pristupanje Hrvatske EU
uvelike olakšano, no da je pred Hrvatskom još nekoliko
teških poglavlja, referendum i proces ratifikacije pristupnog sporazuma u parlamentima država članica EU. Osvrnuvši sa na tekuću raspravu o sporazumu o arbitraži između Slovenije u Hrvatske, Hannes Swoboda pozdravio je
napore obiju strana dodavši kako je danas ozračje povjerenja među državama jače nego u prethodnom razdoblju.

Mario Zubović i Hannes Swoboda

Mario Zubović obavijestio je Hannesa Swobodu o održanom sastanku s novim supredsjedateljem Zajedničkog
parlamentarnog odbora RH–EU Gunnarom Hökmarkom,
dodavši da je sljedeća, deseta sjednica Odbora zakazana
za kraj studenoga 2009. godine u Strasbourgu. Član Odbora za vanjsku politiku Tonino Picula zahvalio je Swobodi na osobnom angažmanu te je rekao da su pred Hrvatskom sada ostala najteža pregovaračka poglavlja na
koja se zajednički trebamo koncentrirati.

Predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić
primila izvjestitelja za Republiku Hrvatsku u
Europskom parlamentu Hannesa Swobodu
(Zagreb, 3. studenoga 2009.) Predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić održala je sastanak s izvjestite-
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Rajko Ostojić primio izaslanstvo Odbora za zdravstvo i socijalnu
politiku Senata Parlamenta Češke

Vesna Pusić i Hannes Swoboda

ljem za Republiku Hrvatsku u Europskom parlamentu
Hannesom Swobodom.
Središnja tema sastanka bio je sporazum o arbitraži između Slovenije i Hrvatske te nastavak pregovaračkog
procesa. Vesna Pusić izjavila je da je ovaj trenutak dobra
prilika za početak rješavanja problema granice. Pozdravila je odluku premijerke Kosor da se ova odluka prethodno odobri i u Saboru dodavši da je ovo pitanje iznimno važno hrvatskoj javnosti, ali i svim političarima u
Hrvatskoj. Rekla je da u sljedećem razdoblju također
očekuje ubrzavanje pregovaračkog procesa i bolju komunikaciju između Ljubljane i Zagreba.
Složivši se s Vesnom Pusić, izvjestitelj za Republiku
Hrvatsku Hannes Swoboda rekao je da bi Europska komisija trebala predstaviti listu najuglednijih i najiskusnijih sudaca za arbitražu kako bi se odagnale sumnje u bilo
čiju pristranost. Hannes Swoboda također je pozdravio i
pozitivne promjene u Hrvatskoj u borbi protiv korupcije
te u reformi pravosuđa. Dodao je kako i ostale reforme
napreduju, no podsjetio je da postoje još neke nedoumice
u vezi sa stupnjem suradnje s Međunarodnim sudom u
Haagu. Ipak, pregovarački proces i provedba reformi idu
dobrim tempom, zaključio je Swoboda, dodavši kako se
nada skorom završetku tog dijela procesa pristupanja
Hrvatske Europskoj uniji.

Rajko Ostojić i članovi Odbora primili
izaslanstvo Odbora za zdravstvo i socijalnu
politiku Senata Parlamenta Republike Češke
(Zagreb, 10. studenoga 2009.) Potpredsjednik Odbora
za zdravstvo i socijalnu skrb Rajko Ostojić i članovi Odbora primili su izaslanstvo Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Senata Parlamenta Republike Češke koje je
predvodila predsjednica Odbora Alena Palečkova.
U razgovoru je istaknuta dobra suradnja između Češke
i Hrvatske, kako u procesu pristupanja Hrvatske EU, tako

i na području zdravstva i socijalne skrbi. Naravno, složili
su se sugovornici, uvijek postoji prostor za unaprjeđenje
suradnje i poboljšavanje zdravstvenih sustava u obje zemlje. Potpredsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu
skrb Rajko Ostojić predstavio je dugu tradiciju zdravstva
u RH i glavne zadaće parlamentarnog Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb. Dodao je da, iako zdravstveni sustav
nema posebno pregovaračko poglavlje u procesu pridruživanja, Odbor je pratio usklađivanje čitavog niza zakona
s pravnom stečevinom EU.
Iznijevši podatke o očekivanoj životnoj dobi i niskoj
stopi smrtnosti djece, saborski su zastupnici zaključili
kako Hrvatska ima dobre zdravstvene pokazatelje, no
kako još uvijek veliki problem čine loše navike građana
– pretjerana konzumacija alkohola, pušenje i prekomjerna tjelesna težina. Zaključeno je da je potrebno ojačati
primarnu zdravstvenu zaštitu i edukaciju stanovništva.
To je posebno važno danas, kada prijeti opasnost od epidemije gripe H1N1 koja u velikoj većini slučajeva može
biti tretirana i kroz sustav primarne zdravstvene zaštite,
zaključeno je. Sugovornici su se osvrnuli i na mogućnosti
poboljšanja zdravstvene zaštite čeških turista u RH tijekom ljeta, no naglašeno je da je suradnja na ovom području i do sada bila iznimno dobra. Od aktualnih problema obaju sustava posebno je izdvojen nedostatak medicinskog osoblja i odljev stručnog kadra. Sugovornici su
se složili da je za obje države nužno zadržati kvalitetne
liječnike i medicinske sestre, a to je moguće samo kroz
ulaganje u ljude i njihovu kvalitetnu edukaciju.

Zdenka Čuhnil sa članicama skupine primila
izaslanstvo Odbora za zdravstvo i socijalnu
politiku Senata Parlamenta Republike Češke
(Zagreb, 11. studenoga 2009.) Voditeljica Hrvatsko-češke skupine prijateljstva Zdenka Čuhnil s članicama skupine primila je u posjet izaslanstvo Odbora za
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Zdenka Čuhnil primila izaslanstvo Odbora za zdravstvo češkog
parlamenta

zdravstvo i socijalnu politiku Senata Parlamenta Republike Češke.
Voditeljica Hrvatsko-češke međuparlamentarne skupine prijateljstva u Hrvatskom saboru Zdenka Čuhnil
uvodno je zahvalila češkom izaslanstvu na suradnji i podršci Republike Češke Hrvatskoj na njenom putu prema
Europskoj uniji. Sugovornici su suglasni da su bilateralni
odnosi Češke i Hrvatske vrlo dobri i bez otvorenih pitanja te da će nastavku prijateljskih odnosa svakako doprinijeti i međuparlamentarne skupine prijateljstva obaju
parlamenata. Čuhnil je izrazila žaljenje što se dvije skupine prijateljstva još uvijek nisu uspjele sastati, ali očekuje da će se to dogoditi u što skorije vrijeme. Dinamici
odnosa dviju zemalja svakako doprinosi i brojna zajednica Čeha koji žive u Hrvatskoj, istaknula je voditeljica
Skupine prijateljstva Čuhnil. Češko izaslanstvo pozitivnim ocjenjuje da u Hrvatskom saboru imamo zastupnike
koji predstavljaju različite nacionalne manjine, dok u
Senatu Republike Češke za sada nemaju predstavnike
nacionalnih manjina.
U nastavku su sugovornici razmijenili iskustva o korištenju financijskih sredstava iz pretpristupnih fondova
EU te o administrativnim preprekama s kojima se susreću
prilikom potražnje sredstava iz fondova. Bilo je riječi i o
načinima financiranja obrazovnih sustava dviju zemalja
te programima zdravstvenoga odgoja u obrazovnim institucijama.

Vesna Pusić predstavila je Nacionalni odbor i iznijela
status hrvatskih pregovora za članstvo u Europskoj uniji.
Rekla je da je Odbor osnovan 2005. kao rezultat konsenzusa svih parlamentarnih stranaka u Hrvatskome saboru
oko pitanja pristupa Hrvatske Europskoj uniji kao strateškog cilja i originalni je hrvatski doprinos procesu pregovora kojeg druge zemlje nisu imale. Ideja Nacionalnog
odbora jača je parlamentarna kontrola nad čitavim procesom pregovora, a njegova prva zadaća je raspraviti i
odobriti svako pregovaračko stajalište koje Hrvatska šalje Europskoj komisiji. Nacionalni odbor odluke donosi
konsenzusom, što znači da svaki zastupnik koji je član
Odbora ima pravo veta na čitav pregovarački proces.
„Pokazalo se da se takvim načinom rada i odlučivanja u
Nacionalnom odboru razina odgovornosti članova Odbora povećala, a članovi Odbora ulagali su primjedbe samo
tamo gdje su smatrali da su one apsolutno nužne, a tada
ih je Vlada RH i prihvatila”. Nacionalni odbor dosad je
raspravio i izglasao sva 33 pregovaračka stajališta.
Predsjednica bugarskog parlamenta Cačeva ustvrdila
je da Bugarska sa zadovoljstvom prati ubrzano približavanje Hrvatske Europskoj uniji, njen pozitivan napredak
u pregovaračkom procesu koji takvim ocjenjuje i Europska komisija i europarlamentarci. „Bugarska je spremna
podijeliti svoja iskustva iz pregovaračkog procesa s Republikom Hrvatskom i biti joj na pomoći u ovoj finalnoj
fazi pregovora”, rekla je predsjednica bugarskog parlamenta. Dodala je da Bugarska želi produbiti ionako dobre
odnose s Hrvatskom i biti joj partner u Uniji kao što je to
u NATO-u.
U Bugarskoj je Odbor za europske integracije imao
vodeću ulogu u usklađivanju bugarskog zakonodavstva s
europskim i kao oblik parlamentarne kontrole čitavog
pregovaračkog procesa imao je uvid u čitav tijek pregovora, a po primanju Bugarske u članstvo Unije taj odbor
je prerastao u Odbor za europske poslove. Usklađeno je
više od 700 zakona s europskim zakonodavstvom i direktivama, a najzahtjevnija područja pregovora bila su pra-

Predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić
primila predsjednicu parlamenta Republike
Bugarske Cecku Cačevu
(Zagreb, 11. studenoga 2009.) Predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora o pristupanju EU Vesna Pusić primila je u službeni posjet predsjednicu parlamenta Republike Bugarske Cecku Cačevu s izaslanstvom.

Vesna Pusić i predsjednica bugarskoga parlamenta
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vosuđe i unutarnji poslovi. Osvrnuvši se na otvoreno
granično pitanje između Hrvatske i Slovenije, Bugarska
smatra kako ono ne bi smjelo utjecati na tijek pregovora
za članstvo Hrvatske u EU, posebice u slučaju kada je
zemlja kandidatkinja ispunila sve zadane uvjete, što je
slučaj s Hrvatskom. „Nadamo se da Slovenija neće raspisati referendum i da će parlamenti u 2009. godini ratificirati Sporazum o arbitraži, jer je želja Europskog parlamenta da se pregovori s Hrvatskom završe do sredine
2010. kako bi Hrvatska mogla postati članicom Unije
početkom 2011.”, istaknuo je Andrey Kovachev, zastupnik, član Europskog parlamenta i predsjednik bugarskog
izaslanstva Europske pučke stranke u Europskom parlamentu.

2010. godine očekuje se datum za otvaranje pregovaračkog procesa s Unijom, istaknuo je Vuković.
Potpredsjednik Odbora za vanjsku politiku Tonino Picula podržao je strateške ciljeve Crne Gore, pristupanje
Europskoj uniji i NATO-u. U nastavku je Picula gostima
predstavio dinamiku pregovora Hrvatske s EU, a bilo je
riječi i o Sporazumu o arbitraži sa Slovenijom.

Šemso Tanković primio Odbor za međunarodne
odnose i europske integracije Skupštine Crne Gore

(Zagreb, 16. studenoga 2009.) Potpredsjednik Odbora
za vanjsku politiku Tonino Picula primio je u radni posjet
Odbor za međunarodne odnose i europske integracije
Skupštine Crne Gore.
Potvrđeno je da su bilateralni odnosi i politički dijalog
Crne Gore i Hrvatske vrlo dobri, a očekuje se da će tako
biti i u budućnosti. Ukupna suradnja dviju zemalja predstavlja standard koji ostale zemlje u regiji trebaju pratiti
te značajno doprinosi i normalizaciji odnosa na jugoistoku Balkana, suglasni su sugovornici.
Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i europske integracije Miodrag Vuković rekao je kako Crna
Gora podržava Hrvatsku na njenom putu prema EU, a
stečena iskustva na tom putu bit će značajna i za Crnu
Goru. Parlamentarna suradnja Crne Gore i Hrvatske izrazito je važna, posebice razmjena iskustava parlamentarnih tijela zaduženih za pitanja Europske unije. Krajem

(Zagreb, 17. studenoga 2009.) Zastupnik albanske,
bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine Šemso Tanković primio je u posjet Odbor
za međunarodne odnose i europske integracije Skupštine
Crne Gore.
Sugovornici su se složili da su odnosi dviju država dobri te da je posebno uspješna parlamentarna suradnja,
kako na razini predsjednika parlamenata tako i putem
različitih radnih tijela. Središnje teme razgovora bile su
predstavljanje nacionalnih manjina u parlamentu te izborni zakon u dijelu koji se odnosi na izbore za zastupnike nacionalnih manjina. Goste iz Crne Gore zanimalo je
koliko su manjine uključene u rad institucija RH te kakva
je komunikacija između zastupnika nacionalnih manjina
koji su izabrani u Sabor i samih pripadnika nacionalnih
manjina.
Zastupnik albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine Šemso Tanković
upoznao je goste s izbornim sustavom u Hrvatskoj, objasnivši strukturu i broj pojedinih nacionalnih manjina.
Naglasio je da nije zadovoljan s participacijom pripadnika manjina u institucijama na lokalnoj razini, no dodao
je kako se situacija kontinuirano poboljšava. U tom je
kontekstu posebno izdvojio bogat rad kulturnih društava. Sugovornici su se osvrnuli i na aktualan proces izmjene Ustava RH. Šemso Tanković izrazio je nadu da će

Tonino Picula primio Odbor za međunarodne odnose i europske
integracije Skupštine Crne Gore

Šemso Tanković s izaslanstvom crnogorske skupštine

Potpredsjednik Odbora za vanjsku politiku
Tonino Picula primio Odbor za međunarodne
odnose i europske integracije Skupštine Crne Gore
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nekoliko nacionalnih manjina biti vraćeno u preambulu
Ustava.
Govoreći o pripadnicima crnogorske nacionalne manjine u Hrvatskoj, kojih ima oko pet tisuća, zastupnik
Šemso Tanković rekao je da je ostvarena dobra suradnja
te da Crnogorci tvore snažnu zajednicu s nizom istaknutih članova. Dodao je da se najintenzivnija suradnja manjina ipak ostvaruje kroz Savjet za nacionalne manjine i
putem Ureda za nacionalne manjine Vlade RH.

Voditelj Hrvatsko-iranske skupine prijateljstva
Šemso Tanković primio Odbor za kulturu
iranskog parlamenta
(Zagreb, 20. studenoga 2009.) Voditelj Hrvatsko-iranske
skupine prijateljstva Šemso Tanković primio je u posjet
Odbor za kulturu parlamenta Islamske Republike Iran.
Zastupnik Šemso Tanković predstavio je rad parlamentarne Hrvatsko-iranske skupine prijateljstva i sustav
predstavljanja nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru. Članovi Odbora za kulturu Islamske Republike Iran
izdvojili su vrlo dobre odnose hrvatske vlasti s pripadnicima muslimanske vjere koji žive na teritoriju RH. Naglasili su kako se nadaju da će i ovaj susret doprinijeti
razvoju suradnje između dva naroda. Sugovornici su se
posebno osvrnuli na rad Kulturnog centra koji djeluje pri
veleposlanstvu Islamske Republike Iran u Hrvatskoj, a
koji ima značajnu ulogu u organizaciji kulturnih projekata. Hrvatski sabor, naglasili su gosti, najbolje je mjesto za
uspostavljanje dijaloga i suradnje, a kultura je najbolji
medij za povezivanje i učenje o toleranciji i suživotu.
Šemso Tanković upoznao je goste s aktualnim pitanjima hrvatske vanjske politike – razrješavanjem graničnog
pitanja sa Slovenijom i dovršavanjem pregovora za pristupanje EU. Hrvatsko-iranska skupina prijateljstva u
veljači 2010. godine dolazi u posjet iranskom parlamen-

tu, što je znak dobre suradnje i pozitivnog razvoja bilateralnih odnosa, zaključeno je.

Predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i
kulturu Petar Selem primio Odbor za kulturu
iranskog parlamenta
(Zagreb, 20. studenoga 2009.) Predsjednik Odbora za
obrazovanje, znanost i kulturu Petar Selem primio je u posjet Odbor za kulturu parlamenta Islamske Republike Iran.

Petar Selem primio Odbor za kulturu iranskog parlamenta

Predstavivši rad dvaju odbora, sugovornici su se složili
da je kulturna suradnja važan temelj za izgradnju međusobnog poštovanja i uvažavanja. Kulturna suradnja između Hrvatske i Irana postoji, ali bi je trebalo intenzivirati i obogatiti novim aspektima, složili su se. Predsjednik
Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Petar Selem
predstavio je gostima presjek kulturnih događanja u Hrvatskoj kroz proteklu godinu, počevši od organizacije
Tjedna iranske kulture u veljači do potpisivanja Programa kulturne suradnje između RH i IR Iran za 2009.,
2010. i 2011. godinu u listopadu.
Glava tema razgovora bilo je pokretanje znanstvene
suradnje na razini sveučilišta koja bi omogućila razmjenu
studenata i profesora u sklopu programa gostujućih predavanja. Sugovornici su se obvezali poduzeti potrebne
korake kako bi se ovaj projekt realizirao, a također je
predložena organizacija zajedničkih okruglih stolova i
konferencija koje bi istraživale bogatu povijest i kulturno
naslijeđe obaju naroda.

Goran Marić primio predstavnike Europske
komisije DG Budget – Opće uprave za proračun

Šemso Tanković primio Odbor za kulturu iranskog parlamenta

(Zagreb, 26. studenoga 2009.) Predsjednik Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora Goran Marić
primio je predstavnike Europske komisije DG Budget
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Goran Marić primio predstavnike Europske komisije DG Budget

(Opća uprava za proračun) koji borave u Hrvatskoj u sklopu
promatračke misije za Poglavlje 32. – Financijski nadzor.
Središnja tema razgovora bila je suradnja Odbora za
financije i državni proračun i Državnog ureda za reviziju,

posebno u vezi s usklađenosti rasprave u parlamentu o
izvješćima Državnog ureda za reviziju i izvješćima o izvršavanju državnog proračuna. Predsjednik Odbora Goran Marić i potpredsjednik Odbora Gordan Maras naglasili su da je suradnja s Državnim uredom za reviziju dobra
te da do sada nije bilo većih prigovora na dostavljena izvješća.
Sugovornici su se složili da je potrebno uskladiti raspravu u parlamentu o godišnjim izvješćima Državnog ureda
za reviziju s raspravom o izvješćima o izvršavanju državnog proračuna za pojedinu godinu. Naime, godišnje izvješće Državnog ureda za reviziju stiže četiri do pet mjeseci
nakon što je Godišnje izvješće o izvršenju državnog proračuna već prihvaćeno u Saboru. Tako se prihvaćanju Izvješća o izvršenju državnog proračuna u Saboru pristupa
bez izvješća Državnog ureda za reviziju. Potpredsjednik
Odbora Gordan Maras pozitivnim je ocijenio mogućnost
izmjena Ustava RH prema kojima bi se Državnom uredu
za reviziju osigurala veća neovisnost u postupanju. Sastanak je zaključen dogovorom o daljnjoj suradnji.

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA
Predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić
primila australsku veleposlanicu Tracy Reid
(Zagreb, 9. studenoga 2009.) Predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić održala je sastanak s veleposlanicom Australije u Republici Hrvatskoj Tracy Reid.
Tijekom oproštajnog posjeta veleposlanica Tracy Reid
zahvalila je Vesni Pusić na dobroj suradnji tijekom njezina
mandata u RH. Izrazila je nadu da će Hrvatska u skoroj
budućnosti ostvariti svoj najvažniji vanjskopolitički cilj –
ulazak u EU. Dodala je da je prihvaćanje sporazuma o arbitraži pozdravljeno u diplomatskim krugovima. Sugovornice su se složile da je sada vrijeme da se Hrvatska, ali i
EU, usredotoče na pregovarački proces koji ulazi u završ-

Vesna Pusić primila australsku veleposlanicu Tracy Reid

nu fazu. Vesna Pusić upoznala je veleposlanicu s elementima sporazuma naglasivši kako je za Hrvatsku bitno da lista
arbitara bude transparentno i kvalitetno sastavljena.
Čestitavši Vesni Pusić na objavljenoj kandidaturi za
predsjednicu Republike Hrvatske, sugovornice su razmijenile stajališta o nadolazećem, iznimno značajnom razdoblju za Hrvatsku. Vesna Pusić rekla je da se Hrvatska
nalazi pred ulaskom u Europsku uniju, koja se i sama
mijenja, te da se taj proces mora iskoristiti za što bolje
pozicioniranje Hrvatske unutar EU. Također, dodala je
da Hrvatska mora postati predvodnik i ključan čimbenik
stabilnosti u čitavoj regiji.

Vesna Pusić primila iranskog veleposlanika
Mohammada H. Fadaifarda
(Zagreb, 9. studenoga 2009.) Predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić primila je u oproštajni posjet
veleposlanika Islamske Republike Iran u Republici Hrvatskoj Mohammada H. Fadaifarda.
Veleposlanik Islamske Republike Iran Mohammad H.
Fadaifard osvrnuo se na svoj mandat proveden u Hrvatskoj istaknuvši da je dosadašnja suradnja Irana i Hrvatske
bila zadovoljavajuća te očekuje da će se s njegovim nasljednikom odnosi dviju zemalja produbiti. Još uvijek
postoji mnogo otvorenih područja za ekonomsku i kulturnu suradnju, kazao je Fadaifard. Predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić zahvalila je iranskom veleposlaniku na dosadašnjem angažmanu u razvoju bilateralnih
odnosa Hrvatske i Irana.
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varačko poglavlje – Pravosuđe i temeljna prava. Osvrnula se na potpisani Arbitražni sporazum između Hrvatske i
Slovenije i ratifikaciju koja slijedi u Saboru, naglasivši
da je time Hrvatska konačno postigla ono na čemu je inzistirala – razdvajanju rješavanja pitanja granice između
dviju država što je bilateralno pitanje od pitanja hrvatskih
pristupnih pregovora za članstvo u Europskoj uniji. Dodala je da međunarodna arbitraža jest izvjestan rizik, ali
je isto tako veća mogućnost dobitka. Drugim riječima, taj
rizik se isplati podnijeti gledajući dobrobit koju Hrvatska
posljedično može polučiti.
Vesna Pusić zahvalila je veleposlanici Rumunjske na
njenom angažmanu u Republici Hrvatskoj tijekom mandata, a obostrano je zaključeno da dvije zemlje trebaju
nastaviti već potvrđeno dobru suradnju koja je u zajedničkom interesu.

Vesna Pusić s iranskim veleposlanikom

Sugovornici su u nastavku razgovarali o predstojećim
predsjedničkim izborima u Hrvatskoj. Veleposlanik Fadaifard čestitao je Vesni Pusić na kandidaturi za predsjedničke izbore, a razmijenjena su i stajališta o mogućnostima za ulazak u drugi krug predsjedničkih izbora.

Frano Matušić primio veleposlanika Republike
Turske u RH Umura Apaydina

(Zagreb, 9. studenoga 2009.) Predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić primila je u oproštajni posjet
veleposlanicu Rumunjske u Republici Hrvatskoj Oanu-Cristinu Popu.
Razgovaralo se o trenutnoj političkoj situaciji u Hrvatskoj i Rumunjskoj, posebice u svjetlu nadolazećih predsjedničkih izbora u obje zemlje, kao i o utjecajima i posljedicama prelijevanja svjetske recesije na nacionalna
gospodarstva.
Predsjednica Nacionalnog odbora izložila je status hrvatskih pristupnih pregovora, rekavši da Hrvatska do
kraja 2009. godine planira otvoriti sva preostala pregovaračka poglavlja, uključujući i ono najzahtjevnije prego-

(Zagreb, 19. studenoga 2009.) Voditelj Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Frano Matušić primio je u posjet veleposlanika Republike Turske u RH Umura Apaydina.
U kratkom razgovoru sugovornici su naglasili da su
bilateralni odnosi dviju zemalja dobri, kao i suradnja u
okviru Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Središnja
tema razgovora bili su predstojeći izbori za predsjednika
Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Sugovornici su
se složili kako je potrebno poštivati dugu tradiciju ove
institucije te aktivno promovirati njezine osnovne zadaće
– razvoj demokracije i zaštitu ljudskih prava. Većina aktivnosti usmjerena je na jačanje funkcioniranja pravnih
sustava, slobode medija, prosvjete, kulture, zaštite okoliša i demokracije na lokalnoj razini.
Veleposlanik Republike Turske Umur Apaydin također
je upoznao zastupnika s aktualnom političkom situacijom
u Turskoj. Frano Matušić je rekao da se nada da će Hr-

Vesna Pusić primila u oproštajni posjet rumunjsku veleposlanicu

Frano Matušić primio veleposlanika Turske

Vesna Pusić primila veleposlanicu Rumunjske u
Republici Hrvatskoj Oanu-Cristinu Popu
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vatska uskoro riješiti granični spor sa Slovenijom te da
će nastaviti s radom na zaključivanju pregovora s EU.

Mario Zubović primio veleposlanika Republike
Slovenije u Republici Hrvatskoj Milana Orožena
Adamiča

Vesna Pusić primila slovenskog veleposlanika Milana Orožena
Adamiča

Mario Zubović primio u oproštajni posjet slovenskog veleposlanika

(Zagreb, 20. studenoga 2009.) Predsjednik Odbora za
vanjsku politiku Hrvatskoga sabora Mario Zubović primio je u oproštajni posjet veleposlanika Republike Slovenije u Republici Hrvatskoj Milana Orožena Adamiča.
Zubović je izvijestio slovenskog veleposlanika o stajalištima Odbora za vanjsku politiku, Odbora za europske
integracije i Nacionalnog odbora Hrvatskoga sabora o
Arbitražnom sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije. Razgovarali su o mogućem slijedu rasprave o Prijedlogu zakona o potvrđivanju
Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske
i Vlade Republike Slovenije koja se održava u Saboru.
Slovenski veleposlanik smatra da je ipak postignut
znatan pomak u približavanju slovenskih i hrvatskih stajališta u pitanju rješavanja graničnog pitanja te je zaželio
svako dobro Hrvatskoj i hrvatskom narodu.

Sloveniji. Istaknula je da je Hrvatski sabor velikom većinom glasova ratificirao Sporazum o arbitraži između
Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije.
Dodala je da je vrlo jasno kako ne samo Hrvatska, već i
cijela regija, ne može ići naprijed ukoliko se pitanje ne
riješi.
Slovenski veleposlanik ocijenio je da su u zadnje vrijeme odnosi između Republike Slovenije i Republike Hrvatske nešto bolji. Zanimao se za trenutnu političku situaciju u Hrvatskoj u svjetlu predstojećih izbora za predsjednika Republike Hrvatske te mogući razvoj događaja
u nekoliko slijedećih mjeseci.

Vesna Pusić primila veleposlanika Kanade u
Republici Hrvatskoj Edwina Loughlina
(Zagreb, 23. studenoga 2009.) Predsjednica Nacionalnog
odbora Vesna Pusić primila je u nastupni posjet veleposlanika Kanade u Republici Hrvatskoj Edwina Loughlina.
Predsjednica Nacionalnog odbora zaželjela je dobrodošlicu u Hrvatsku kanadskom veleposlaniku i zahvalila

Vesna Pusić primila veleposlanika Republike
Slovenije u Republici Hrvatskoj Milana Orožena
Adamiča
(Zagreb, 23. studenoga 2009.) Predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić primila je u oproštajni posjet
veleposlanika Republike Slovenije u Republici Hrvatskoj
Milana Orožena Adamiča.
Razgovaralo se o procjeni mogućeg tijeka ratifikacije
Arbitražnog sporazuma u Sloveniji, a predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić zamolila je slovenskog veleposlanika da iznese svoje viđenje trenutne situacije u

Vesna Pusić s kanadskim veleposlanikom Edwinom Loughlinom
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Kanadi na njezinoj potpori ulasku Hrvatske u Atlantski
savez, kao i njezinoj podršci putu Hrvatske u članstvo
Europske unije. Zahvalila je na odluci kanadskih vlasti o
ukidanju viza za hrvatske građane, rekavši da je to odličan potez za jačanje budućih odnosa, važan i s psihološkog gledišta. Ukidanje viza za hrvatske građane imat će
pozitivne posljedice za jačanje sveukupnih odnosa između Kanade i Hrvatske, istaknula je Pusić.
Kanadski veleposlanik iznio je svoje prve utiske o Hrvatskoj, rekavši da je oduševljen prirodnim ljepotama i
gostoljubivošću ljudi koje je do sada imao prilike upoznati u Hrvatskoj. Naglasio je da Kanada percipira Hrvatsku kao predvodnicu cijele regije. Izrazio je svoje zadovoljstvo što je konačno eliminirano pitanje koje je
sputavalo suradnju dviju država, pitanje viznog režima.
Naime, kanadska je vlada u ožujku 2009. godine donijela
odluku o ukidanju viza za državljane Republike Hrvatske, što je svakako dokaz napretka hrvatsko-kanadskih
odnosa, kao i uvažavanja hrvatskih zahtjeva. To je ujedno
bitan doprinos stvaranju uvjeta za intenziviranje međudržavnih odnosa, posebice u svjetlu činjenice da su dvije
zemlje saveznici i u NATO-u. Rekao je da Kanada snažno podupire ulazak Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, a posebice pozdravlja napore koje Hrvatska
ulaže u jačanje sigurnosti i stabilnosti ovog dijela Europe. Kanadski veleposlanik smatra da je Hrvatska ostvarila izniman napredak u relativno kratkom vremenu i da je
ključna za stabilnost čitave regije. Ratificiranje u Hrvatskome saboru Arbitražnog sporazuma između Hrvatske i
Slovenije Kanada drži vrlo pozitivnim korakom kojim je
Hrvatska pokazala svoju spremnost da se neriješeno pitanje počne rješavati.
Pusić je upoznala kanadskog veleposlanika s aktivnostima koje Hrvatska poduzima u području reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala.
Osim implementacije zakona, temeljnim pitanjem drži
ono kvalitete sudaca. Upoznala je kanadskog veleposlanika s novim kriterijima za odabir mladih sudaca i njihov
ulazak u sudačku profesiju, kao i za njihovo daljnje napredovanje.

Šemso Tanković primio slovenskog veleposlanika

Sugovornici su pozdravili inicijativu da se slovenska i
bošnjačka manjina vrate u preambulu Ustava RH. Taj
proces je iznimno značajan i predstavlja pozitivan iskorak za pripadnike ovih dviju nacionalnih manjina, složili
su se. Zastupnik Tanković rekao je da vjeruje da će izmjene Ustava biti usvojene najkasnije početkom 2010.
godine. Razgovor je zaključen dogovorom o daljnjoj suradnji.

Josip Friščić primio veleposlanika Države Izrael
u Republici Hrvatskoj Yossija Amranija
(Zagreb, 25. studenoga 2009.) – Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Friščić primio je u nastupni posjet veleposlanika Države Izrael u Republici Hrvatskoj Yossija
Amranija.
Sugovornici su suglasni da su bilateralni odnosi dviju
zemalja vrlo dobri i prijateljski. Parlamentarna suradnja
također je intenzivna, što potvrđuje i nedavni posjet
predsjednika Hrvatskoga sabora Luke Bebića izraelskom
parlamentu, istaknuo je veleposlanik Amrani. Uzvratni

Šemso Tanković primio slovenskog veleposlanika
Milana Orožena Adamiča
(Zagreb, 25. studenoga 2009.) Zastupnik albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne
manjine Šemso Tanković primio je u posjet veleposlanika
Republike Slovenije u RH Milana Orožena Adamiča.
U oproštajnom posjetu veleposlanik Milan Orožen
Adamič zahvalio je zastupniku Šemsi Tankoviću na dobroj i otvorenoj suradnji. Osvrnuvši se na proteklo razdoblje, Šemso Tanković rekao je da je ono bilo turbulentno,
no da se nada jačanju dobrosusjedskih odnosa između
dviju država.

Potpredsjednik Sabora Josip Friščić primio izraelskog veleposlanika Yossija Amranija
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posjet predsjednika izraelskog parlamenta Hrvatskom
saboru očekuje se početkom 2010. godine, dodao je veleposlanik.
Dvije zemlje imaju mnogo toga zajedničkoga i na
mnogim područjima surađuju, ustvrdili su potpredsjednik
Friščić i veleposlanik Amrani. Gospodarska je suradnja
od izrazite važnosti za obje zemlje, istaknuo je potpredsjednik Friščić. Do sada uspostavljene inicijative na gospodarskom planu između Izraela i Hrvatske pretpostavljaju povećanje trgovinske razmjene na dobrobit obiju
zemalja, kazao je Friščić. Turizam je jedna od najvažnijih
gospodarskih grana u koju treba ulagati, slažu se Friščić i
Amrani.
U nastavku su razmijenjena iskustva unutar poljoprivrednog sektora dviju zemalja, s posebnim osvrtom na
znanja i iskustva Izraela koja Hrvatskoj mogu poslužiti
za razvoj konkurentne proizvodnje.

Potpredsjednik Sabora Neven Mimica primio
veleposlanika Republike Slovenije u Republici
Hrvatskoj Milana Orožena Adamiča
(Zagreb, 25. studenoga 2009.) Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za europske integracije Hrvatskoga sabora Neven Mimica primio je u oproštajni posjet veleposlanika Republike Slovenije u Republici Hrvatskoj Milana Orožena Adamiča.
Obostrano je izražen blagi optimizam da u političkim
odnosima Hrvatske i Slovenije stvari kreću nabolje i da
se nazire volja s jedne i s druge strane da se otvorena pitanja koja opterećuju odnose počnu rješavati, što je u
obostranom interesu.
„Otvoreno pitanje razgraničenja na moru počelo je opterećivati i nagrizati bilateralne odnose na način da je
polako ulazilo u sva druga područja suradnje, što nije
dobro. Stoga je jasno da treba naći dogovorno rješenje i

Potpredsjednik Neven Mimica primio slovenskog veleposlanika u
oproštajni posjet

da je dobar put dati mandat arbitraži da riješi pitanje granica koje je otvoreno osamnaest godina”, primijetio je
Mimica. Hrvatski sabor ratificirao je Sporazum o arbitraži i Hrvatska se nada da će se isto dogoditi i u Sloveniji,
rekao je potpredsjednik Hrvatskoga sabora, dodajući da
potpisivanje Sporazuma i njegova ratifikacija u Hrvatskome saboru svakako olakšavaju bilateralne odnose
Hrvatske i Slovenije.
Slovenski veleposlanik mišljenja je da je u posljednje
vrijeme vidljiv pozitivan trend u bilateralnim odnosima.
Drži da je važno ići korak po korak u rješavanju graničnog pitanja te je izrazio nadu da će i slovenski parlament
potvrditi Sporazum o arbitraži, iako su otvorene i druge
opcije, savjetodavnog, a i zakonodavnog referenduma.
Ovu posljednju opciju slovenski veleposlanik komentirao je riječima da ona „ne bi bila dobra za ukupne odnose
dviju zemalja, jer bi se čitav proces zamrznuo za najmanje godinu do godinu i pol dana”. Naglasio je da je važno
početi rješavati i druga otvorena pitanja koja opterećuju
odnose između Hrvatske i Slovenije. Kao poruku na kraju svog veleposlaničkog mandata u Hrvatskoj rekao je da
se međudržavni kontakti svakako trebaju nastaviti, bez
političkog grča koji nije ni dobar ni potreban, a ideja vodilja treba biti ne tko će koga nadmudriti, već što će se
zajedno učiniti da bi svi bolje živjeli.

Neven Mimica primio veleposlanika Republike
Mađarske u Republici Hrvatskoj Pétera
Györkösa
(Zagreb, 26. studenoga 2009.) Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za europske integracije Neven Mimica primio je veleposlanika Republike
Mađarske u Republici Hrvatskoj Pétera Györkösa.
Sugovornici su razmijenili stajališta o razvojnoj politici
Europske unije, posebice u kontekstu budućeg članstva

Potpredsjednik Mimica s mađarskim veleposlanikom
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Hrvatske u Uniji. Veleposlanik Péter Györkös predstavio
je pozitivna i negativna iskustva Mađarske u načinima
iskorištavanja kohezijskih fondova Europske unije. Veleposlanik Györkös posebno je istaknuo važnost pravodobne organizacije projekata kako bi se maksimalno iskoristio financijski okvir koji nudi Europska unija.
Potpredsjednik Mimica i veleposlanik Györkös razmijenili su stajališta i o arbitražnom Sporazumu sa Slovenijom, pri čemu je veleposlanik podržao dogovoreno rješenje te dodao da očekuje što skoriji ulazak Hrvatske u Europsku uniju. U nastavku se razgovaralo o kampanji za
nadolazeće predsjedničke izbore u Republici Hrvatskoj.

Potpredsjednica Hrvatskoga sabora Željka
Antunović primila veleposlanika Ruske
Federacije Roberta Markaryana

Potpredsjednica Sabora Željka Antunović primila ruskog veleposlanika

(Zagreb, 30. studenoga 2009.) Potpredsjednica Hrvatskoga sabora Željka Antunović primila je u nastupni posjet veleposlanika Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj Roberta Markaryana.
Potpredsjednica Hrvatskoga sabora rekla je da je Hrvatska iznimno zainteresirana za jačanje bilateralnih odnosa, ne samo na formalnoj razini nego i sadržajnoj, u
kojoj će se prepoznati prava volja za suradnju. Produbljivanje gospodarskih odnosa i poticanje ruskih ulaganja u
Hrvatskoj znači u prvom redu konkretizaciju već započetih projekata i investicija. Među njima posebno mjesto
imaju energetski projekti te započeta ulaganja u turizmu i
hotelijerstvu, koja su zastala i čekaju rješenje nekih pravnih pitanja. „Čini mi se da je potrošeno previše vremena
na dogovore i razgovore o mogućnostima i da je krajnji
trenutak da se te mogućnosti i poslovi konkretiziraju”,
naglasila je Željka Antunović.
Potpredsjednica Hrvatskoga sabora iznijela je prioritete
hrvatske vanjske politike, a to su ulazak u punopravno
članstvo Europske unije, jačanje regionalne suradnje i
snaženje bilateralnih odnosa sa susjednim zemljama, na-

pomenuvši da stvaranje partnerskih odnosa s ostalim
svjetskim silama, među kojima je Rusija, nije ništa manje
važan prioritet. Istaknula je da su dvije zemlje već prepoznale moguće točke suradnje na gospodarskom, političkom
i društvenom planu, a sada je vrijeme da se ta suradnja
konkretizira projektima. „Interes je obostran, mi trebamo
strane ulagače i kapital, a u Rusiji postoje ti ulagači koji u
Hrvatskoj prepoznaju dobre poslovne mogućnosti. Stoga
je zadaća politike i diplomacije pomoći u povezivanju tih
gospodarskih interesa”, ustvrdila je potpredsjednica.
Ruski veleposlanik iznio je svoje dojmove otkako obnaša veleposlaničku dužnost u Republici Hrvatskoj, naglasivši vrlo intenzivan politički život u Hrvatskoj, ali i
sadržajne bilateralne odnose Hrvatske i Rusije. Osvrnuo
se na dolazeće bilateralne posjete na najvišoj državnoj
razini, u prvom redu sljedeći posjet predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića Ruskoj Federaciji u prosincu 2009. godine. Obostrano je zaključeno da susreti
na najvišoj razini mogu pripomoći realizaciji brojnih poslovnih mogućnosti i privući interes ruskih gospodarstvenika za investiranje u Hrvatskoj.
I.Č; A.F; S.Š.
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