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UVOD 
 
Sukladno obvezi iz Odluke Hrvatskoga sabora o osnivanju Nacionalnog odbora od 19. 
siječnja 2005. godine, Nacionalni odbor podnosi Izvješće o svom radu za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2008. godine.  
 
Rad Nacionalnog odbora u 2008. godini znatno je intenziviran u odnosu na prethodno 
razdoblje. Stvarni rad odbora u 2008. godini započeo je 20. veljače 2008. godine, kada je, na 
3. sjednici Hrvatskog sabora, donesena Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i 
članova Nacionalnog odbora (Klasa: 021-13/08-13/28, Urbroj: 6521-18-12).  
 
Odlukom je za predsjednicu Nacionalnog odbora izabrana prof. dr. sc. Vesna Pusić, za 
potpredsjednika Vladimir Šeks, a za članove mr.sc. Marija Pejčinović-Burić, Frano Matušić, 
Nevenka Majdenić, Josip Frišćić, dr.sc. Ivan Čehok, dr.sc. Ljubo Jurčić, Damir Kajin i mr.sc. 
Neven Mimica. Članovi NO su i Mario Zubović, predsjednik odbora za vanjsku politiku, prof. 
dr. sc. Milorad Pupovac, predsjednik Odbora za međuparlamentarnu suradnju i prof. dr. sc. 
Miljenko Dorić imenovani Odlukom o razrješenju i izboru članova Nacionalnog odbora 
(Klasa: 021-13/08-13/62, Urbroj: 6521-18-08-02). Vanjski članovi Odbora su: Hrvoje 
Cvitanović, pročelnik kabineta Predsjednika Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, 
rektor Sveučilišta u Zagrebu, predstavnik akademske zajednice, Emil Tedeschi, predsjednik 
Izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca, predstavnik Udruge poslodavaca, te Ana 
Knežević, predstavnica sindikata. 
 
Status pregovaračkog procesa na dan izbora predsjednice, potpredsjednika i članova 
Nacionalnog odbora je bio kako slijedi: 
 

- Privremeno su zatvoreni pregovori u dva pregovaračka poglavlja bez mjerila za 
zatvaranje  

o 25. – „Znanost i istraživanje“ 
o 26. „Obrazovanje i kultura“ 

- Otvoreni su pregovori u 14 pregovaračkih poglavlja s mjerilima za zatvaranje 
o 3. – „Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga“ – 6 mjerila za 

zatvaranje 
o 6. – „Pravo trgovačkih društava“ - 4 mjerila za zatvaranje 
o 7.– „Pravo intelektualnog vlasništva“ – 2 mjerila za zatvaranje 
o 9.- „Financijske usluge“ – 5 mjerila za zatvaranje 
o 10. – „Informacijsko društvo i mediji“ – 3 mjerila za zatvaranje 
o 17. – „Ekonomska i monetarna politika“ – 1 mjerilo za zatvaranje 
o 18. – „Statistika“ – 2 mjerila za zatvaranje 
o 20. – „Poduzetništvo i industrijska politika“ – 1 mjerilo za zatvaranje 
o 21. – „Trans-europske mreže“ – 1 mjerilo za zatvaranje 
o 28. – „Zaštita potrošača i zdravlja“ – 4 mjerila za zatvaranje 
o 29. – „Carinska unija“ – 3 mjerila za zatvaranje 
o 30.- „Vanjski odnosi“ – 1 mjerilo za zatvaranje 
o 32. – „Financijski nadzor“ – 5 mjerila za zatvaranje i 
o 33. – „Financijske i proračunske odredbe“ – 1 mjerilo za zatvaranje 

-  Pregovori nisu otvoreni u 17 pregovaračkih poglavlja 
o 1. – „Sloboda kretanja roba“ – 3 mjerila za otvaranje 
o 2. – „Sloboda kretanja radnika“ – nije bilo mjerila za otvaranje 
o 4. – „Sloboda kretanja kapitala“ – 2 mjerila za otvaranje 
o 5. – „Javne nabave“ – 2 mjerila za otvaranje 
o 8. – „Tržišno natjecanje“ – 4 mjerila za otvaranje 
o 11. – „Poljoprivreda i ruralni razvitak“ – 1 mjerilo za otvaranje 
o 12. – „Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika“ – 4 mjerila za 

otvaranje 
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o 13. – „Ribarstvo“ – bez mjerila za otvaranje  
o 14. – „Prometna politika“ – bez mjerila za otvaranje 
o 15. – „Energetika“ – bez mjerila za otvaranje 
o 16. – „Porezi“ – bez mjerila za otvaranje 
o 19. – „Socijalna politika i zapošljavanje“ – 1 mjerilo za otvaranje 
o 22. – „Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata“ – 1 mjerilo 

za otvaranje 
o 23 – „Pravosuđe i temeljna prava“ – 3 mjerila za otvaranje 
o 24 – „Pravda, sloboda i sigurnost“ – 1 mjerilo za otvaranje 
o 27. – „Okoliš“ – 1 mjerilo za otvaranje 
o 31 – „Vanjska, sigurnosna i obrambena politika“ 

- Planom usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske za 2008. godinu 
predviđeno je usvajanje 121 zakona kojima se zakonodavstvo Republike Hrvatske 
usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije.  

- Nacionalni odbor je, do 20. veljače 2008. godine, dao mišljenje na 22 pregovaračka 
stajališta. 

 
Od izbora predsjednice, potpredsjednika i članova Nacionalnog odbora, aktivnosti su se 
intenzivirale. U radu Nacionalnog odbora posebna je pažnja posvećena suradnji s glavnim 
pregovaračem i ostalim članovima pregovaračkog izaslanstva te susretima sa svim 
relevantnim dionicima procesa, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u inozemstvu. 
 
Od dana preuzimanja dužnosti do održavanja prve, konstituirajuće sjednice novog saziva 
Nacionalnog odbora, predsjednica odbora prof. dr. sc. Vesna Pusić se sastala s:  

- dr. Ivom Sanaderom, predsjednikom Vlade Republike Hrvatske, 
- g. Vincentom Degert-om, šefom Delegacije EK u Hrvatskoj, 
- g. Vladimirom Drobnjakom, glavnim pregovaračem za pristupanje Hrvatske Europskoj 

uniji, 
- g. Olli Rehn-om, povjerenikom Europske komisije za proširenje, 
- gđom. Annemie Neyts Uyttebroeck, predsjednicom ELDR-a i belgijskom zastupnicom 

u Europskom parlamentu, 
- dr. Milan Orožen Adamič-em, veleposlanikom Republike Slovenije u Republici 

Hrvatskoj, zemlje predsjedateljice EU u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2008.  
- g. Dariuszom Wisniewskim, prvim savjetnikom veleposlanstva Republike Poljske u 

Republici Hrvatskoj, 
- dr. Peter Imre Gyorkos-om, veleposlanikom Republike Mađarske u Republici 

Hrvatskoj, 
- g. Robert Anthony Bradtke-om, veleposlanikom SAD-a u Republici Hrvatskoj, 
- g. Nadanom Vidoševićem, predsjednikom Hrvatske gospodarske komore. 
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SJEDNICE NACIONALNOG ODBORA U 2008. GODINI 

 
U razdoblju od 1. siječnja 2008. do 30. lipnja 2008. održano je ukupno 6 sjednica 
Nacionalnog odbora. 
 
10. ožujka 2008. godine održana je 26. sjednica Nacionalnog odbora. Na ovoj sjednici 
konstituiran je novi saziv Nacionalnog odbora.  Na 26. sjednici Odbora o stanju pregovora su 
govorili: dr. sc. Ivo Sanader, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, g. Gordan Jandroković, 
ministar vanjskih poslova i europskih integracija, g. Luka Bebić, predsjednik Hrvatskog 
sabora, te g. Vladimir Drobnjak, glavni pregovarač. Na sjednici je predsjednica Odbora 
iznijela prijedlog budućeg rada Nacionalnog odbora, predlažući uz zadaće koje je Nacionalni 
odbor imao do tada, i djelomičnu promjenu načina rada Nacionalnog odbora, organiziranjem 
proširenih rasprava o pojedinim pitanjima, praćenjem ispunjavanja mjerila i rokova za 
otvaranje i zatvaranje pojedinog poglavlja, te raspravama o spornim točkama i eventualnim 
preprekama u pregovorima. Nacionalni odbor se složio s prijedlozima 
 
 
Na 27. sjednici Nacionalnog odbora održanoj 19. ožujka 2008. godine raspravljano je o 
screening izvješću Europske komisije za poglavlje 23. – „Pravosuđe i temeljna prava“. 
Nacionalni odbor je primio na znanje informaciju Pregovaračke skupine o screening izvješću 
za poglavlje 23. – „Pravosuđe i temeljna prava“. Pregovaračka skupina je iznijela informaciju 
o tijeku pregovaračkog procesa od prethodne sjednice Nacionalnog odbora. Nastavljena je i 
rasprava o organizaciji okruglih stolova.  
 
 
Na 28. sjednici Nacionalnog odbora održanoj 02. travnja 2008. godine je Odbor nakon 
opsežne rasprave prihvatio Prijedlog pregovaračkog stajališta za poglavlje 19. – „Socijalna 
politika i zapošljavanje“. Pregovaračka skupina je iznijela informaciju o tijeku pregovaračkog 
procesa od prethodne sjednice Nacionalnog odbora. Nastavljena je i rasprava o organizaciji 
okruglih stolova. 
 
 
Na 29. sjednici Nacionalnog odbora održanoj 23. travnja 2008. godine je raspravljano o 
Prijedlogu Pregovaračkog stajališta za poglavlje 16. – „Porezi“. Ovo poglavlje specifično je 
po izrazito velikom broju prijelaznih razdoblja koje se traži, kao i nekoliko izuzeća, što je 
rezultat specifične materije ovog poglavlja.  Nacionalni odbor je zatražio određene izmjene 
Pregovaračkog stajališta. Na kraju rasprave Nacionalni odbor je prihvatio pregovaračko 
stajalište za poglavlje 16. – „Porezi“, uz predložene izmjene. Pregovaračka skupina izvijestila 
o tijeku pregovaračkog procesa od prošle sjednice, a raspravljalo se i o inicijativama za  
manjim promjenama u radu Nacionalnog odbora.  
 
 
Na 30. sjednici održanoj 28. svibnja 2008. godine se Nacionalni odbor suglasio s Prijedlogom 
pregovaračkog stajališta za poglavlje 4 – „Sloboda kretanja kapitala“. Pregovaračka skupina 
izvijestila je Nacionalni odbor o tijeku pregovaračkog procesa od prošle sjednice.  
 
 
Na 31. sjednici održanoj 23. lipnja 2008. godine je Nacionalni odbor raspravio Pregovaračko 
stajalište za poglavlje 22. – „Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata“, te 
predložio određene izmjene. Pregovaračko stajalište je prihvaćeno uz predložene izmjene. 
Pregovaračka skupina izvijestila je Nacionalni odbor o tijeku pregovaračkog procesa od 
prošle sjednice, a predsjednica Nacionalnog odbora izvijestila je Odbor o svom sudjelovanju 
na samitu liberalnih europskih lidera, te sastanku s povjerenikom Europske komisije za 
proširenje Olli-em Rehnom.  
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STANJE PREGOVORA I AKTIVNOSTI ODBORA U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA 2008. 
DO 30. LIPNJA 2008. GODINE PO POGLAVLJIMA PREGOVORA 

 
 
Poglavlje 1. „Sloboda kretanja roba“ 
 
Za otvaranje poglavlja 1. – „Sloboda kretanja roba“ određena su tri mjerila.  
 
Pregovori još nisu otvoreni.  
 
Koordinacija za pregovore dostavila je 10. travnja 2008. godine Nacionalnom odboru 
Prijedlog pregovaračkog stajališta na mišljenje.  
 
Nacionalni odbor je, temeljem dogovora između članova Odbora, u pisanom proceduri, 15. 
travnja 2008. usvojio i dostavio Koordinaciji za pregovore mišljenje na Prijedlog 
pregovaračkog stajališta za poglavlje 1. – „Sloboda kretanja roba“. 
 
Vlada Republike Hrvatske je usvojila i Nacionalnom odboru dostavila Pregovaračko stajalište  
18. travnja 2008.  
 
Poglavlje 2. „Sloboda kretanja radnika“ 
 
Pregovori su otvoreni na Međuvladinoj konferenciji 17. lipnja 2008.  
 
Za zatvaranje poglavlja određeno je 1 mjerilo.  
 
O ovom poglavlju, u razdoblju od 01. siječnja 2008. do 30. lipnja 2008.  Nacionalni odbor nije 
raspravljao, niti zaprimio dokumente koji se na ovo poglavlje odnose.  
 
 
Poglavlje 3. „Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga“ 
 
Pregovori su otvoreni na Međuvladinoj konferenciji 26. lipnja 2007. godine. 
 
Za zatvaranje poglavlja određeno je 6 mjerila. 
 
O ovom poglavlju, u razdoblju od 01. siječnja 2008. do 30. lipnja 2008. Nacionalni odbor nije 
raspravljao, niti zaprimio dokumente koji se na ovo poglavlje odnose.  
 
 
Poglavlje 4. „Sloboda kretanja kapitala“  
 
Za otvaranje poglavlja 4. – „Sloboda kretanja kapitala“ određena su dva mjerila.  
 
Pregovori još nisu otvoreni.  
 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je 31. siječnja 2008. godine Nacionalnom odboru 
Akcijski plan za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma donesen kao dio 
ispunjavanja mjerila za otvaranje pregovora o ovom poglavlju.  
 
Vlada Republike Hrvatske je 6. ožujka 2008. godine dostavila Nacionalnom odboru Sažeto 
izvješće o aktivnostima poduzetim od strane RH s ciljem ispunjavanja mjerila za otvaranje 
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pregovora o poglavlju 4. koje se odnosi na stjecanje nekretnina  od strane državljana država 
članica EU.  
 
Koordinacija za pregovore dostavila je 21. svibnja 2008. godine Nacionalnom odboru 
Prijedlog pregovaračkog stajališta na mišljenje.  
 
Na 30. sjednici 28. svibnja 2008. Nacionalni odbor je raspravio i dostavio Koordinaciji za 
pregovore mišljenje o Prijedlogu pregovaračkog stajališta.  
 
Vlada Republike Hrvatske je usvojila i Nacionalnom odboru dostavila Pregovaračko stajalište 
5. lipnja 2008.  
 
 
Poglavlje 5. „Javne nabave“  
 
Za otvaranje poglavlja 5 – „Javne nabave“ određena su dva mjerila.  
 
Pregovori još nisu otvoreni.  
 
Vlada Republike Hrvatske je 20. lipnja 2008. godine dostavila Nacionalnom odboru 
dokumente: 

- „Strategija razvoja sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj s Akcijskim planom za 
njezinu provedbu“, te 

- Interpretativni dokument „Organizacija sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj“  
s ciljem ispunjavanja mjerila za otvaranje pregovora o poglavlju 5.  
 
 
Poglavlje 6. „Pravo trgovačkih društava“  
 
Pregovori su otvoreni na Međuvladinoj konferenciji 26. lipnja 2007. godine. 
 
Za zatvaranje poglavlja određena su 4 mjerila. 
 
O ovom poglavlju, u razdoblju od 01. siječnja 2008. do 30. lipnja 2008. Nacionalni odbor nije 
raspravljao, niti zaprimio dokumente koji se na ovo poglavlje odnose.  
 
 
Poglavlje 7. „Pravo intelektualnog vlasništva“ 
 
Pregovori su otvoreni na Međuvladinoj konferenciji 29. ožujka 2007. godine. 
 
Za zatvaranje poglavlja određena su 2 mjerila. 
 
O ovom poglavlju, u razdoblju od 01. siječnja 2008. do 30. lipnja 2008. Nacionalni odbor nije 
raspravljao, niti zaprimio dokumente koji se na ovo poglavlje odnose.  
 
 
Poglavlje 8. „Tržišno natjecanje“ 
 
Za otvaranje poglavlja 5 – „Javne nabave“ određena su dva mjerila.  
 
Pregovori još nisu otvoreni.  
 
O ovom poglavlju, u razdoblju od 01. siječnja 2008. do 30. lipnja 2008. Nacionalni odbor nije 
raspravljao, niti zaprimio dokumente koji se na ovo poglavlje odnose.  
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Poglavlje 9. „Financijske usluge“ 
 
Pregovori su otvoreni na Međuvladinoj konferenciji 26. lipnja 2007. godine. 
 
Za zatvaranje poglavlja određeno je 5 mjerila. 
 
O ovom poglavlju, u razdoblju od 01. siječnja 2008. do 30. lipnja 2008. Nacionalni odbor nije 
raspravljao, niti zaprimio dokumente koji se na ovo poglavlje odnose.  
 
 
Poglavlje 10. „Informacijsko društvo i mediji“   
 
Pregovori su otvoreni na Međuvladinoj konferenciji 26. lipnja 2007. godine. 
 
Za zatvaranje poglavlja određena su 3 mjerila. 
 
O ovom poglavlju, u razdoblju od 01. siječnja 2008. do 30. lipnja 2008. Nacionalni odbor nije 
raspravljao, niti zaprimio dokumente koji se na ovo poglavlje odnose.  
 
 
Poglavlje 11. „Poljoprivreda i ruralni razvitak“ 
 
Za otvaranje poglavlja 11.– „Poljoprivreda i ruralni razvitak“ određena su dva mjerila.  
 
Pregovori još nisu otvoreni.  
 
O ovom poglavlju, u razdoblju od 01. siječnja 2008. do 30. lipnja 2008. Nacionalni odbor nije 
raspravljao, niti zaprimio dokumente koji se na ovo poglavlje odnose.  
 
 
Poglavlje 12. „Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika“ 
 
Za otvaranje poglavlja 12.– „Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika“ određena 
su 4 mjerila.  
 
Pregovori još nisu otvoreni.  
 
Vlada Republike Hrvatske je 27. ožujka 2008. dostavila Nacionalnom odboru na znanje: 

- Dodatna jamstva u pogledu ispunjavanja prvog mjerila za otvaranje pregovora u 
ovom poglavlju; 

- Hrvatsku strategiju za prijenos i provedbu pravne stečevine Europske unije u ovom 
poglavlju;  

- „Akcijski plan za suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge domaćih i divljih 
svinja u Republici Hrvatskoj“ koje je Vlada RH usvojila na sjednici održanoj isti dan.  

 
Vlada RH je 18. travnja 2008. dostavila Nacionalnom odboru Dodatna pojašnjenja u pogledu 
ispunjavanja 3. i 4. mjerila za otvaranje pregovora u poglavlju 12. te Kategorizaciju objekata 
za proizvodnju i preradu hrane životinjskog podrijetla 
 
 
Poglavlje 13. „Ribarstvo“ 
 
Pregovori o ovom poglavlju su blokirani.   
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O ovom poglavlju, u razdoblju od 01. siječnja 2008. do 30. lipnja 2008. Nacionalni odbor nije 
raspravljao, niti zaprimio dokumente koji se na ovo poglavlje odnose.  
 
 
Poglavlje 14. „Prometna politika“ 
 
Pregovori su otvoreni na Međuvladinoj konferenciji 21. travnja 2008. godine. 
 
Za zatvaranje poglavlja određena su 4 mjerila. 
 
O ovom poglavlju, u razdoblju od 01. siječnja 2008. do 30. lipnja 2008. Nacionalni odbor nije 
raspravljao, niti zaprimio dokumente koji se na ovo poglavlje odnose.  
 
 
Poglavlje 15. „Energetika“ 
 
Pregovori su otvoreni na Međuvladinoj konferenciji 21. travnja 2008. godine. 
 
Za zatvaranje poglavlja određena su 4 mjerila. 
 
O ovom poglavlju, u razdoblju od 01. siječnja 2008. do 30. lipnja 2008. Nacionalni odbor nije 
raspravljao, niti zaprimio dokumente koji se na ovo poglavlje odnose.  
 
  
Poglavlje 16. „Porezi“ 
 
Za otvaranje poglavlja 16.– „Porezi“ nisu određena mjerila.  
 
Pregovori još nisu otvoreni.  
 
Koordinacija za pregovore je 18. travnja 2008. godine dostavila NO prijedlog pregovaračkog 
stajališta na mišljenje.  
 
Na 29. sjednici 23. travnja 2008. Nacionalni odbor je raspravio i dostavio Koordinaciji za 
pregovore mišljenje o Prijedlogu pregovaračkog stajališta.  
 
Vlada Republike Hrvatske je 24. travnja 2008. usvojila i Nacionalnom odboru dostavila 
Pregovaračko stajalište za poglavlje 16. – „Porezi“.  
 
 
Poglavlje 17. „Ekonomska i monetarna politika“ 
 
Pregovori su otvoreni na Međuvladinoj konferenciji 21. prosinca 2006. godine. 
 
Za zatvaranje poglavlja određeno je 1 mjerilo.  
 
O ovom poglavlju, u razdoblju od 01. siječnja 2008. do 30. lipnja 2008. Nacionalni odbor nije 
raspravljao, niti zaprimio dokumente koji se na ovo poglavlje odnose.  
 
 
Poglavlje 18. „Statistika“ 
 
Pregovori su otvoreni na Međuvladinoj konferenciji 26. lipnja 2007. godine. 
 
Za zatvaranje poglavlja određena su 2 mjerila.   
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O ovom poglavlju, u razdoblju od 01. siječnja 2008. do 30. lipnja 2008. Nacionalni odbor nije 
raspravljao, niti zaprimio dokumente koji se na ovo poglavlje odnose.  
 
 
Poglavlje 19. „Socijalna politika i zapošljavanje“ 
 
Pregovori su otvoreni na Međuvladinoj konferenciji 17. lipnja 2008.  
 
Za zatvaranje poglavlja određena su 2 mjerila.  
 
Koordinacija za pregovore je 28. ožujka 2008. godine dostavila NO na mišljenje Prijedlog 
pregovaračkog stajališta za poglavlje 19. – „Socijalna politika i zapošljavanje“. 
 
Nacionalni odbor je o Prijedlogu pregovaračkog stajališta raspravljao na 28. sjednici 02. 
travnja 2008. godine, te istog dana dostavio mišljenje o Prijedlogu pregovaračkog stajališta 
Koordinaciji za pregovore.  
  
Vlada Republike Hrvatske je 04. travnja 2008. godine usvojila i Nacionalnom odboru 
dostavila Pregovaračko stajalište za poglavlje 19. – Socijalna politika i zapošljavanje“ 
 
 
Poglavlje 20. – „Poduzetništvo i industrijska politika“ 
 
Pregovori su otvoreni na Međuvladinoj konferenciji 21. prosinca 2006. godine.  
 
Za zatvaranje poglavlja određeno je 1 mjerilo.  
 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je 18. travnja 2008. godine Nacionalnom odboru 
dokument „Revidirana industrijska politika Republike Hrvatske u pripremi za članstvo u 
Europskoj uniji“ s ciljem ispunjavanja mjerila za otvaranje poglavlja 20. – „Poduzetništvo i 
industrijska politika“.  
 
 
Poglavlje 21. „Transeuropske mreže“ 
 
Pregovori su otvoreni na Međuvladinoj konferenciji 19. prosinca 2007. godine. 
 
Za zatvaranje poglavlja određeno je 1 mjerilo.  
 
Vlada Republike Hrvatske je 20. lipnja 2008. godine dostavila Nacionalnom odboru 
dokument „Buduća transeuropska prometna mreža (TEN-T) u republici Hrvatskoj i prioritetni 
projekti u okviru ove TEN-T mreže“. Dokument je usvojen s ciljem ispunjavanja mjerila za 
zatvaranje pregovora o poglavlju 21.  
 
 
Poglavlje 22. „Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata “ 
 
Za otvaranje Poglavlja 22.– „Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata“ 
određeno je 1 mjerilo.  
 
Pregovori još nisu otvoreni.  
 
Vlada RH je Nacionalnom odboru 19. ožujka 2008. godine dostavila Akcijski plan za 
ispunjavanje zahtjeva kohezijske politike EU na pregovaračkom području poglavlja 22, koji je 



 10

Vlada RH usvojila na sjednici održanoj isti dan. Akcijski plan je mjerilo za otvaranje poglavlja 
pregovora. 
 
Koordinacija za pregovore je 13. lipnja 2008. godine dostavio NO na mišljenje Prijedlog 
pregovaračkog stajališta za poglavlje 22 – „Regionalna politika i koordinacija strukturnih 
instrumenata“. 
 
Na 31. sjednici 23. lipnja 2008. Nacionalni odbor je raspravio i dostavio Koordinaciji za 
pregovore mišljenje o Prijedlogu pregovaračkog stajališta.  
 
Vlada Republike Hrvatske je 25. lipnja 2008. usvojila i dostavila Nacionalnom odboru 
Pregovaračko stajalište za poglavlje 22. – „Regionalna politika i koordinacija strukturnih 
instrumenata“. 
 
 
Poglavlje 23. „Pravosuđe i temeljna prava“ 
 
Za otvaranje poglavlja 23.– „Pravosuđe i temeljna prava“ određena su 3 mjerila.  
 
Pregovori još nisu otvoreni.  
 
Na 27. sjednici Nacionalnog odbora raspravljalo se o screening izvješću Europske komisije 
za poglavlje 23 - „Pravosuđe i temeljna prava“.  
 
Vlada Republike Hrvatske je 25. lipnja 2008. godine dostavila Nacionalnom odboru slijedeće 
dokumente s ciljem ispunjavanja mjerila za otvaranje pregovora o poglavlju 23. – „Pravosuđe 
i temeljna prava“: 
: 

- Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije na pregovaračkom poglavlju 23. – 
Pravosuđe i temeljna prava 

- Revidirani Akcijski plan uz Strategiju reforme pravosuđa 
- Akcijski plan za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina 
- Akcijski plan za ubrzanu provedbu Programa stambenog zbrinjavanja na i izvan 

područja posebne državne skrbi za izbjeglice - bivše nositelje stanarskog prava koji 
se žele vratiti u Republiku Hrvatsku 

 
 
Poglavlje 24. „Pravda, sloboda i sigurnost“ 
 
Za otvaranje poglavlja 24.– „Pravda, sloboda i sigurnost“ određeno je 1 mjerilo.  
 
Pregovori još nisu otvoreni.  
 
O ovom poglavlju, u razdoblju od 01. siječnja 2008. do 30. lipnja 2008. Nacionalni odbor nije 
raspravljao, niti zaprimio dokumente koji se na ovo poglavlje odnose.  
 
 
Poglavlje 25. „Znanost i istraživanje“ 
 
Pregovori su zatvoreni  na Međuvladinoj konferenciji 12. lipnja 2006. godine.  
 
O ovom poglavlju, u razdoblju od 01. siječnja 2008. do 30. lipnja 2008. Nacionalni odbor nije 
raspravljao, niti zaprimio dokumente koji se na ovo poglavlje odnose.  
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Poglavlje 26. „Obrazovanje i kultura“ 
 
Pregovori su zatvoreni  na Međuvladinoj konferenciji 11. prosinca 2006. godine.  
 
O ovom poglavlju, u razdoblju od 01. siječnja 2008. do 30. lipnja 2008. Nacionalni odbor nije 
raspravljao, niti zaprimio dokumente koji se na ovo poglavlje odnose.  
 
 
Poglavlje 27. „Okoliš“ 
 
Za otvaranje poglavlja 27.– „Okoliš“ određeno je 1 mjerilo.  
 
Pregovori još nisu otvoreni.  
 
Vlada RH je 29. veljače 2008. godine dostavila NO Plan za uspostavu potrebnih 
administrativnih kapaciteta na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini i potrebnih financijskih 
sredstava za primjenu okolišnog acquisa donesen kao dio ispunjavanja mjerila za otvaranje 
pregovora u ovom poglavlju 
 
 
Poglavlje 28. „Zaštita potrošača i zdravlja“  
 
Pregovori su otvoreni na Međuvladinoj konferenciji 12. listopada 2007. godine. 
 
Za zatvaranje poglavlja određeno je 1 mjerilo.  
 
O ovom poglavlju je, u organizaciji Nacionalnog odbora, 28. svibnja 2008. godine održan 
Okrugli stol pod nazivom „Sustav zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj u kontekstu 
pristupanja Europskoj uniji“.  
 
 
Poglavlje 29. „Carinska unija“  
 
Pregovori su otvoreni na Međuvladinoj konferenciji 21. prosinca 2006. godine. 
 
Za zatvaranje poglavlja određena su 3 mjerila.  
 
O ovom poglavlju, u razdoblju od 01. siječnja 2008. do 30. lipnja 2008. Nacionalni odbor nije 
raspravljao, niti zaprimio dokumente koji se na ovo poglavlje odnose.  
 
 
Poglavlje 30. „Vanjski odnosi“  
 
Pregovori su otvoreni na Međuvladinoj konferenciji 12. listopada 2007. godine. 
 
Za zatvaranje poglavlja određeno je 1 mjerilo.  
 
Vlada Republike Hrvatske je usvojila, i 15. svibnja 2008. godine dostavila NO Akcijski plan za 
ostatak priprema za usklađivanje zakonodavstva i međunarodnih ugovora s pravnom 
stečevinom EU, poglavlje 30. – Vanjski odnosi donesen u cilju ispunjavanja mjerila za 
zatvaranje poglavlja.  
 
Na znanje Nacionalnom odboru 19. svibnja 2008. godine dostavljen je prijedlog za brisanje 
Zakona o humanitarnoj pomoći iz Nacionalnog programa RH za pristupanje EU za 2008. 
godinu, jer predmetni zakon neće biti predmet pregovora u Poglavlju 30. – „Vanjski odnosi“. 
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Poglavlje 31. „Vanjska, sigurnosna i obrambena politika“ 
 
Za otvaranje poglavlja 31.– „Vanjska sigurnosna i obrambena politika“ nisu određena mjerila.  
 
Pregovori još nisu otvoreni.  
 
Vlada RH je usvojila i 8. svibnja 2008. godine dostavila Nacionalnom odboru Pregovaračko 
stajalište RH1. 
 
 
Poglavlje 32. „Financijski nadzor“  
 
Pregovori su otvoreni na Međuvladinoj konferenciji 26. lipnja 2007. godine. 
 
Za zatvaranje poglavlja određeno je 5 mjerila.  
 
O ovom poglavlju, u razdoblju od 01. siječnja 2008. do 30. lipnja 2008. Nacionalni odbor nije 
raspravljao, niti zaprimio dokumente koji se na ovo poglavlje odnose.  
 
 
Poglavlje 33. „Financijske i proračunske odredbe“ 
 
Pregovori su otvoreni na Međuvladinoj konferenciji 19. prosinca 2007. godine.  
 
Za zatvaranje poglavlja određeno je 1 mjerilo.  
 
O ovom poglavlju, u razdoblju od 01. siječnja 2008. do 30. lipnja 2008. Nacionalni odbor nije 
raspravljao, niti zaprimio dokumente koji se na ovo poglavlje odnose.  
 
 
 

                                                 
1 Mišljenje na Prijedlog pregovaračkog stajališta NO je dostavio Koordinaciji za pregovore 19. srpnja 2007. 
godine 
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OSTALE AKTIVNOSTI NACIONALNOG ODBORA 
 
Susreti predsjednice i članova Nacionalnog odbora 
 
Predsjednica i članovi Nacionalnog odbora su, u razdoblju od konstituiranja Nacionalnog 
odbora, do 30. lipnja 2008. godine održali velik broj sastanaka sa osobama i institucijama 
uključenima u proces pregovora, među kojima je važno istaknuti redovite mjesečne sastanke 
s g. Vincent Degert-om, šefom Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj, te brojne 
protokolarne i radne sastanke s veleposlanicima zemalja članica. 
 
Predsjednica Nacionalnog odbora prof. dr. sc. Vesna Pusić i predsjednik Odbora za 
međuparlamentarnu suradnju prof. dr. sc. Milorad Pupovac primili su u 07. travnja 2008. 
godine u radni posjet zamjenika ministra vanjskih poslova Ukrajine g. Kostiatina Jelisejeva.  
 
Predsjednica Nacionalnog odbora primila je 8. travnja 2008. godine veleposlanika islamske 
Republike Iran g. Mohamada H. Faaifarda, 10. travnja 2008. godine g. Jean-Pierrre Jouyet-a, 
državnog tajnika za europske poslove Francuske Republike, 15. travnja 2008. godine g. 
Guntera Glosera, dražvnog ministra za Europu Ministarstva vanjskih poslova Savezne 
Republike Njemačke, 24. travnja finsku veleposlanicu gđu. Ann-Marie Nyroos, te voditeljicu 
sektora u Direktoratu za EU Ministarstva vanjskih poslova Republike Makedonije gđu. 
Gordanu Jankovski.   
 
Tijekom održavanja programa Europskog tjedna u Varaždinskoj županiji, 6. svibnja 2008. u 
programu je sudjelovala i predsjednica Nacionalnog odbora.  
 
U organizaciji Ureda Europske komisije u Berlinu i Zagrebu, predsjednica Nacionalnog 
odbora prof. dr. sc. Vesna Pusić primila je 7. svibnja u službeni posjet njemačke novinare.  
 
Predsjednica Nacionalnog odbora prof. dr. sc. Vesna Pusić i članica Nacionalnog odbora mr. 
sc. Marija Pejčinović Burić sastale su se s Zajedničkim povjerenstvom za Europske 
integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Hrvatskom saboru 12. svibnja 
2008.   
 
Od 01. do 03. lipnja 2006. izaslanstvo Nacionalnog odbora posjetilo je Odbor za 
međunarodne odnose i europske integracije Skupštine Crne Gore, te su tom prilikom 
crnogorskoj strani prenesena hrvatska iskustva u procesu pregovora o pristupanju. Tijekom 
posjeta, izaslanstvo Nacionalnog odbora susrelo se i s potpredsjednikom Skupštine Crne 
Gore g. Rifatom Rastoderom. Izaslanstvo Nacionalnog odbora primio je i Predsjednik Crne 
Gore Filip Vujanović, potpredsjednica Vlade Crne Gore prof. Gordana Đurović te ministar 
vanjskih poslova Crne Gore Milan Roćen.  
 
U sklopu radnog posjeta Odbora za Europsku uniju Senata Češke Republike, 18. lipnja 
2008. godine je održan sastanak predsjednice Nacionalnog odbora prof. dr. sc. Vesne Pusić 
s predsjednikom Odbora za Europsku uniju Senata Češke Republike g Ludekom Sefzigom.  
 
Predsjednica Nacionalnog obora prof. dr. sc. Vesna Pusić sastala se 19. lipnja 2008. godine 
s povjerenikom Europske komisije za proširenje g. Olli-em Rehnom. Na sastanku s 
povjerenikom za proširenje raspravljano je o institucionalnim mogućnostima za realizaciju 
članstva Republike Hrvatske nakon ishoda referenduma u Irskoj, te o mogućnosti 
organiziranja izvanredne međuvladine konferencije tijekom srpnja 2008. godine, kada bi se 
trebalo otvoriti nekoliko poglavlja pregovora.  
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Okrugli stol u organizaciji Nacionalnog odbora 
 
U organizaciji Nacionalnog odbora, u  Hrvatskom saboru je 28. svibnja 2008. godine održan 
okrugli stol „Sustav zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj u kontekstu pristupanja 
Europskoj uniji“ Na okruglom stolu sudjelovala je i gđa. Andriana Sukova Tosheva, članica 
kabineta i izaslanica povjerenice za zaštitu potrošača gđe. Meglene Kuneve, uz članove 
pregovaračkog izaslanstva, predstavnike diplomatskog zbora, udruge za zaštitu potrošača, 
predstavnike gospodarstva, sindikate i predstavnike resornog tijela državne uprave. Okrugli 
stol ocijenjen je iznimno uspješnim, razmijenjena su mišljenja o ovom važnom području, te 
su naglašeni problemi u provedbi sustava zaštite potrošača.  
 
 
Rad na praćenju pregovora 
 
U stručnoj službi Nacionalnog odbora svakodnevno se prati napredak u pregovaračkom 
procesu, i to kroz praćenje ispunjavanja mjerila za otvaranje i zatvaranje pregovora, kao i 
kroz praćenje Plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom 
Europske unije za 2008. godinu. U tom smislu u stručnoj službi su izrađene tablice za 
praćenje napretka pregovora, kao i tablica zakonodavstva, koje se, u cilju pružanja potpune 
informacije, uručuju članovima Nacionalnog odbora na sjednicama Odbora.  
 
Tako je, u razdoblju od 01. siječnja 2008. do 30. lipnja 2008. godine od 121 zakona 
predviđena Planom usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom 
Europske unije za 2008. godinu doneseno 40 zakona, a prihvaćeno 5, od čega iz plana za I. 
kvartal 2008. godine još nisu donesena 4 zakona iz nadležnosti Ministarstva financija, dok od 
plana za II kvartal još nije doneseno 6 zakona iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa, 1 zakon 
iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 9 zakona iz 
nadležnosti Ministarstva financija, 7 zakona iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva, rada i 
poduzetništva, 3 zakona iz nadležnosti Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i 
vodnoga gospodarstva, 2 zakona iz nadležnosti Ministarstva obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti, te 2 zakona iz nadležnosti Središnjeg državnog ureda za 
upravu. Obzirom na činjenicu da se gotovo svi zakoni koji još nisu doneseni ili prihvaćeni 
nalaze u nekoj od faza parlamentarnog postupka, očekujemo da će do kraja ljetnog 
zasjedanja Hrvatskog sabora biti usklađeno 80 zakona, koliko je i predviđeno Planom 
usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 
2008. godinu za prva dva kvartala 2008. godine. Za 4 preostala zakona iz I. kvartala 
dobivena je usmena informacija da je njihovo donošenje predviđeno u drugoj polovici godine. 
 
U istom razdoblju, otvoreni su pregovori u 4 poglavlja (Poglavlje 14. – „Prometna politika“ i 
Poglavlje 15. – „Energetika“ otvorena na Međuvladinoj konferenciji 21. travnja 2008., te 
Poglavlje 2. – „Sloboda kretanja radnika“  i Poglavlje 19. -  „Socijalna politika i zapošljavanje“ 
otvorena na Međuvladinoj konferenciji 17. lipnja 2008.).  
 
Nacionalni odbor je, u razdoblju od 01. siječnja 2008. godine do 30. lipnja 2008. godine 
raspravio i dostavio Vladi Republike Hrvatske mišljenje na 5 pregovaračkih stajališta 
(Poglavlje 1. – „Sloboda kretanja roba“, Poglavlje 4. – „Sloboda kretanja kapitala“, Poglavlje 
16. – „Porezi“, Poglavlje 19. – „Socijalna politika i zapošljavanje“, te Poglavlje 22. – 
„Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata“, te je raspravljao o jednom 
screening izvješću (Poglavlje 23. – „Pravosuđe i temeljna prava“).  
 
U istom razdoblju, Nacionalnom odboru je na znanje dostavljeno 14 dokumenata 
pripremljenih u cilju ispunjavanja mjerila za otvaranje poglavlja, te 2 dokumenta pripremljena 
u cilju ispunjavanja mjerila zatvaranje poglavlja. Nadalje, Nacionalnom odboru je dostavljeno 
5 pregovaračkih stajališta koja je usvojila Vlada Republike Hrvatske nakon dobivenog 
mišljenja Nacionalnog odbora, te još 1 pregovaračko stajališta koje je usvojila Vlada 
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Republike Hrvatske, temeljem mišljenja Nacionalnog odbora iz 2007. godine (Poglavlje 31. – 
„Vanjska, sigurnosna i obrambena politika“).  
 

 
ZAKLJUČAK 

 
U skladu sa svojom zadaćom praćenja i parlamentarnog nadzora tijeka pregovora, 
Nacionalni odbor ocjenjuje da su se pregovori o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj 
uniji u razdoblju od 01. siječnja 2008. godine do 30. svibnja 2008. godine intenzivirali, te da 
dobro napreduju. Iako su, u prvom polugodištu 2008. godine,  otvorena samo četiri poglavlja 
pregovora, posao na pripremi za otvaranje još pet poglavlja je dovršen, čeka se mišljenje 
Europske komisije, te se može očekivati da će veći broj poglavlja biti otvoren početkom 
drugog polugodišta 2008. godine, kada bi moglo doći i do zatvaranja nekoliko poglavlja. 
Kako bi se proces pregovora odvijao što brže i kvalitetnije, sjednice Nacionalnog odbora 
sazivane su kad god je to bilo potrebno radi donošenja mišljenja na prijedloge pregovaračkih 
stajališta i razmatranje ostalih dokumenata.  
 
Pregovori o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji ušli su u završnu fazu te je 
značajno povećana aktivnost na usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom 
stečevinom Europske unije, kao i rad na reformama potrebnima za ispunjavanje mjerila za 
otvaranje i zatvaranje poglavlja. Ipak, kao što je i dosadašnji tijek pregovora pokazao, 
provedba preuzetih obveza biti će od iznimne važnosti, jer bi svako kašnjenje, kako u 
prilagodbi zakonodavstva, tako i u provedbi obveza, moglo dovesti do zastoja u pregovorima, 
čime bi se članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji moglo odgoditi.  
 
Nadalje, u sadašnjoj fazi pregovora, kao i u budućem razdoblju potrebno je intenzivirati 
napore, kako članova Nacionalnog odbora, tako i ostalih zastupnika prema komunikaciji s 
građanima, odnosno približavanju Europe građanima. Nastavno na rad prijašnjeg saziva, 
kada su organizirane prezentacije za članove Nacionalnog odbora o nekim područjima 
pregovora, u ovom sazivu se započelo s organizacijom serije okruglih stolova o temama koje 
su zanimljive građanima. Tako su, nakon održavanja vrlo uspješne rasprave o zaštiti 
potrošača, u pripremi i druge teme o kojima će se organizirati okrugli stolovi. Još prije ljeta 
organizirat će se razgovor s članovima Akademije za politički razvoj na temu stanja 
pregovora i perspektive članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji u svjetlu novonastale 
situacije s potvrđivanjem Lisabonskog ugovora. Akademija za politički razvoj je program 
političkog obrazovanja za mlade lidere iz politike, privatnog sektora, javne uprave, civilnog 
društva i medija, koji se ostvaruje u partnerstvu s Vijećem Europe.  
 
Također, s obzirom na nedavna događanja oko postupka potvrđivanja Lisabonskog ugovora 
potrebno je značajno intenzivirati suradnju, kako s parlamentima zemalja članica, tako i sa 
zastupnicima Europskog parlamenta kako bi se unaprijed osiguralo da se potvrđivanje 
hrvatskog Ugovora o pristupanju provede što brže i jednostavnije. U tom smislu će i 
Nacionalni odbor, u okvirima svog djelokruga, takvu suradnju nastojati uspostaviti i provesti.  
 
Zaključno, Nacionalni odbor je zadovoljan tijekom pregovora u prvoj polovici 2008. godine, te 
se nada da će se pregovori i do kraja 2008. godine nastaviti istom dinamikom. Odbor 
izražava zadovoljstvo radom i iskazanom stručnošću i sposobnošću hrvatskih pregovarača u 
dosadašnjem tijeku pregovora, te vrlo kvalitetnom suradnjom koja je uspostavljena s 
Pregovaračkom skupinom na čelu s glavnim pregovaračem, kao i Uredom glavnog 
pregovarača, te jednaku razinu suradnje očekuje i u budućnosti.  
 
Nacionalni odbor će o svom radu nastaviti izvješćivati Hrvatski sabor kao što je predviđeno 
Odlukom Hrvatskog sabora o osnivanju Nacionalnog odbora.   
 
Zagreb, 30. lipanj 2008.  


