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BROJ 49                 26. – 28. LISTOPADA 2011. 
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24. sjednica Hrvatskoga sabora - kraj 

(26. – 28. listopada 2011.) 

 

 

    Hrvatski sabor nastavio je 24. sjednicu 26. listopada 2011. godine u 9:30 sati raspravom o 

jamstvu između RH i IBRD o dodatnom financiranju „Projekta integracije trgovine i transporta“ u 

luci Ploče. Ujedno je ovo i posljednje zasjedanje 6. saziva Hrvatskoga sabora pred slijedeće 

izbore. 

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj Prijedloga: PZ_896.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za pomorstvo, promet i veze, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za 

financije i državni proračun 

Videosnimka rasprave 

 

RASPRAVA 

 O ovom zakonskom prijedlogu zastupnici su raspravljali 26. listopada 2011. Obrazložio ga je 

Mario Babić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. 

  

Klub zastupnika HDZ-a; u ime Kluba Frano Matušić   

Sa zadovoljstvom ćemo podržati predloženi Zakon, jer je riječ o izuzetno značajnom 

projektu ne samo za Luku Ploče, Grad Ploče i Dubrovačko-neretvansku županiju, nego i za cijelu 

državu, ali i zemlje u regiji s kojima graničimo. Naime, Republika Hrvatska već niz godina, uz pomoć 

zajmova Međunarodne banke za obnovu i razvoj (58,8 mln. eura) i Europske banke za razvoj i 

obnovu (11,2 mln. eura) financira izgradnju kontejnerskog  terminala u Luci Ploče. Taj je terminal 

već završen, ali se ukazala potreba za proširenjem projektiranog terminala za rasute terete, s 

obzirom na povećan promet u toj luci i najave novih poslova (prekrcaj ugljena s Dalekog istoka u 

manje brodove i transport za talijanske luke). To je veliki potencijal i prilika za Luku Ploče 

 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE 

HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA DODATNO FINANCIRANJE „PROJEKTA 

INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA“ U LUCI PLOČE; hitni postupak, prvo i drugo čitanje 

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18923
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41554
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41577
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41600
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41600
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4948
javascript:void(window.open('http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4948',null,'height=450,width=810'))
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koja će na taj način ostvariti puno veće dodatne prihode nego što je bilo planirano početnom 

verzijom projekta, naglašava zastupnik. Jednom riječju, to znači novi posao i novi razvoj, odnosno 

novu šansu za tu Luku  koja je uspjela preživjeti sva tranzicijska i turbulentna ratna vremena. Danas 

zapošljava više od tisuću ljudi a zahvaljujući odlukama hrvatske Vlade prije nekoliko tjedana je i 

dokapitalizirana (u većinskom je vlasništvu malih dioničara). Budući da kroz svoje poslove angažira 

i brojne druge gospodarske subjekte, u budućnosti će zasigurno biti snažan generator razvoja u 

Republici Hrvatskoj. 

 Govoreći o zajmu za koji država daje jamstvo zastupnik je naglasio da je riječ  o izuzetno 

povoljnom kreditu „teškom“ 50 mln. eura, s rokom otplate 23 godine i 12 godina počeka.  S 

obzirom na dugi poček projekt će se vjerojatno moći u potpunosti financirati vlastitim prihodima 

Luke, a ne iz Državnog proračuna. Sredstva zajma raspoloživa su do 30. lipnja 2014. i nema sumnje 

da će u tom roku biti iskorištena,  tvrdi Matušić. Naime, projekt za proširenje kapaciteta terminala 

već je prilagođen i Luka Ploče spremna je za dodatno ulaganje. 

  

Klub zastupnika HDSSB-a; u ime Kluba Boro Grubišić    

 Naš će Klub poduprijeti ovaj zakonski prijedlog kojim se stvaraju uvjeti za proširenju Luke 

Ploče, izjavio je zastupnik u petominutnoj raspravi.  Ta je Luka tijekom Domovinskog rata, s 

obzirom na ratne okolnosti u Bosni i Hercegovini i otežan prometni pravac naše autoceste prema 

jugu, doista bila u teškoj situaciji. Financiranjem Projekta integracije trgovine i transporta dobiva 

novu šansu, a pravo značenje dobit će dovršetkom cestovnog koridora VC koji se proteže od 

Ukrajine, preko Mađarske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.  Aktualna Vlada je doista investirala 

značajna sredstva u pomorske luke, konstatirao je zastupnik. Nikada se nismo protivili ulaganju u 

te projekte, ali bismo voljeli da i naše riječne luke  (u Sisku, Slavonskom Brodu, Slavonskom Šamcu 

i Osijeku) dobiju takvu financijsku potporu, a ne samo mrvice. 

 

 U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Borislav Matković (HDZ),  Nevenka Marinović 

(HDZ),  Frano Matušić (HDZ), Dubravka Šuica (HDZ)  i  mr.sc. Stipo Gabrić (HSS). 

 

Ishod rasprave – Hrvatski je sabor 28. listopada jednoglasno (77 glasova „za“) donio 

predloženi Zakon.   

           M. Kozar
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Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj Prijedloga: PZE_897.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za europske integracije 

Videosnimka rasprave 

 

RASPRAVA 

 O predloženom Zakonu Hrvatski je sabor raspravljao 26. listopada 2011. Obrazložio ga je 

Ivica Buconjić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova. 

 

Klub zastupnika HDZ-a; u ime Kluba Ana Lovrin 

Podržat ćemo predloženi Zakon kojim se uređuje područje ulaska u zemlju, kretanja, boravka, rada 

i uvjeta rada stranaca te prava radnika raspoređenih u Republici Hrvatskoj. Riječ je o daljnjem 

usklađivanju odredbi postojećeg Zakona o strancima s europskom pravnom stečevinom i 

direktivama(22). Budući da su te izmjene opsežne, pozdravljamo odluku predlagatelja da se ide s 

novim zakonskim tekstom (sadrži 138 članaka). U prvom redu redefiniraju se vrste viza i njihove 

značajke. Među ostalim, uvodi se institut žalbe na odluku o odbijanju vize. Za razliku od 

dosadašnje prakse, ubuduće će se izdavati jedinstvene dozvole za boravak i rad stranaca (sukladno 

godišnjoj kvoti koju utvrđuje Vlada RH ili izvan te kvote u posebnim slučajevima). Dakako, zadržat 

će se i rješenje da određene poslove, u trajanju do 30 ili 90 dana, stranac može obavljati samo na 

temelju potvrde o prijavi rada. Zakonodavac posebno prepoznaje strane ulagače, odnosno strance 

koji rade u trgovačkim društvima a nositelji su poticajnih mjera za ulaganje (na jednostavniji način 

regulira njihov boravak i rad u Republici Hrvatskoj). Naime, promijenjeni su uvjeti za izdavanje 

dozvole za boravak i rad strancima koji obavljaju ključne poslove u trgovačkom društvu, jer je u 

praksi uočeno da se ta mogućnost zloupotrebljava. Dio zakonskih odredbi odnosi se na 

raspoređene radnike koji će u okviru pružanja prekograničnih usluga raditi u našoj zemlju za 

poslodavca sa sjedištem na području Europskog ekonomskog prostora. Uvedena je posve nova 

glava Zakona  kojom se regulira status, odnosno izdavanje dozvola boravka i rada 

visokokvalificiranim državljanima trećih država u obliku „EU plave karte“. Detaljnije su razrađene 

odredbe koje se odnose na uvjete za odobrenje stalnog boravka. Među ostalim, proširen je krug 

osoba kojima se to može odobriti i prije nego im istekne 5 godina zakonitog boravka. Riječ je o 

 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRANCIMA; hitni postupak, prvo i drugo čitanje 

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18954
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41568
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4949
javascript:void(window.open('http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4949',null,'height=450,width=810'))
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osobama koje su na dan 8. listopada '91. imale prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj a korisnici su 

programa povratka, obnove ili stambenog zbrinjavanja i vratili su se u Hrvatsku, te djeci čiji 

roditelji imaju odobren stalni boravak, odnosno djeci samohranih roditelja kojima je odobren 

stalni boravak.   

Zakonske odredbe kojima se uređuje ulazak, boravak i rad državljana država članica 

Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji dodatno su usklađene s pravnom 

stečevinom EU. U dijelu zakona gdje su predviđene mjere za napuštanje Republike Hrvatske 

definiraju se kategorije stranaca koje uživaju posebnu zaštitu u primjeni tih mjera (invalidi, 

trudnice, žrtve nasilja, maloljetnici, samohrane majke s maloljetnom djecom, itd.). Predviđena je 

posebna zaštita maloljetnika u postupku prisilnog udaljenja te poseban postupak prema strancima 

koji nezakonito borave u našoj zemlji, ali imaju odobrenje za boravak u nekoj državi članici 

Europskog ekonomskog prostora. Predloženim se, među ostalim, utvrđuju minimalni standardi za 

sankcije i mjere protiv poslodavaca koji zapošljavaju državljane trećih država koji nezakonito 

borave u Republici Hrvatskoj. 

 Budući da se materija o kojoj je riječ cjelovito usklađuje s europskom pravnom stečevinom, 

da su detaljnije riješena pitanja rada stranaca te onemogućena zloporaba pojedinih instituta 

(pojednostavljen je postupak i za poslodavca i za radnika), te da Zakon sadrži odredbe o zaštiti 

ljudskih prava, posebno ranjivih kategorija građana, Klub HDZ-a će podržati njegovo donošenje, 

zaključila je zastupnica.  

 

Klub zastupnika HDSSB-a; u ime Kluba Boro Grubišić 

 Nećemo poduprijeti ovakav zakonski prijedlog,  jer nije usklađen sa Strategijom o odnosima 

Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i istoimenim Zakonom koji je Sabor 

nedavno izglasao (iako nosi oznaku „europski“), rekao je zastupnik. Naime, još '92. je u Zakonu o 

strancima pisalo da se Hrvati sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva ne smatraju strancima, 

a sada se ta odredba ukida. To znači da bi se, primjerice, Hrvat bez državljanstva iz Bosne i 

Hercegovine također smatrao strancem. Zastupnik je najavio da će njegov Klub  

zatražiti(amandmanski) da se spomenuta odredba „vrati“ u zakonski tekst, kako bi se olakšao 

povratak iseljenika iz svijeta. U tom slučaju  Hrvati iz Bosne i Hercegovine, Vojvodine, Kosova, itd. 

kod zapošljavanja ne bi trebali tražiti radnu dozvolu. Ne usvoji li se taj amandman nećemo 

glasovati za predloženi Zakon, izjavio je. S tim u svezi  podsjetio je na činjenicu da brojni Hrvati iz 

dijaspore i dr. nisu uspjeli dobiti hrvatsko državljanstvo, dok „neki kriminalci i mafijaši nisu imali taj 

problem“. 
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 U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Ivo Grbić (HDZ), Niko Rebić(HDZ), Krunoslav 

Markovinović (HDZ), mr.sc. Ivan Bagarić (HDZ) i Boro Grubišić (HDSSB). 

 U nastavku sjednice, 28. listopada, uslijedilo je izjašnjavanje o podnesenim amandmanima. 

Budući da je predstavnik predlagatelja tijekom rasprave prihvatio amandmane Odbora za 

zakonodavstvo, o njima se nije glasovalo (postali su sastavnim dijelom Konačnog prijedloga 

zakona). Ivica Buconjić je pojasnio  da Vlada ne može uvažiti amandmanski zahtjev Bore Grubišića, 

budući  da pravni akti EU-a s kojima je ovaj zakonski prijedlog usklađen (22) polaze od instituta 

državljanstva, a ne nacionalne pripadnosti. Priklonivši se mišljenju predlagatelja ni zastupnici mu 

nisu dali zeleno svjetlo.  

Ishod rasprave – novi Zakon o strancima donesen je većinom zastupničkih glasova (84 

„za“ i 1 „suzdržan“) u ponuđenom tekstu, korigiranom prihvaćenim amandmanima.     

           M.Kozar 

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj Prijedloga: PZE_900.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo 

Videosnimka rasprave 

 

RASPRAVA 

Prijedlog zakona bio je na dnevnom redu 26. listopada 2011. godine.  

 

Klub zastupnika HDZ-a; u ime Kluba Goran Marić 

 Klub podupire donošenje predloženog Zakona, uvodno je kazao zastupnik Marić. Neupitno 

je da internetska (elektronička) prodaja ubrzava bitno poslovni proces, te da se smanjuju troškovi, 

vrši racionalizacija, i da to uvelike pridonosi efikasnosti samog poduzetništva.  Međutim treba 

naglasiti da u tom procesu postoji i velika opasnost  i da će u budućnosti trebati urediti obveze i 

odgovornost svih stranka.  

 

U pojedinačnoj raspravi govorio je samo Željko Turk (HDZ). 

 

 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ 

TRGOVINI; hitni postupak, prvo i drugo čitanje 

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18955
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41575
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4952
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Zastupnici su 28. listopada 2011. godine, jednoglasno (sa 84 glasa "za") donijeli Zakon o 

izmjenama i dopunama zakona o elektroničkoj trgovini. 

                                               I. Čerkez Britvić 

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj Prijedloga: PZE_908.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo 

Videosnimka rasprave 

 

RASPRAVA 

Prijedlog zakona bio je na dnevnom redu 26. listopada 2011. godine.  

 

Klub zastupnika HDZ-a; u ime Kluba Tomislav Čuljak 

 izmjene i dopune Zakona o državnoj granici, uz otklanjanje uočenih nedostataka, u 

potpunosti će se uskladiti s odredbama Zakona o Schengenskim granicama, kao i s Uredbom 

Europskog parlamenta kojom se utvrđuju pravila o malograničnom prometu na vanjskim 

granicama država članica.  

Klub će podržati predloženi Prijedlog zakona, zaključio je zastupnik Čuljak.   

 

U pojedinačnoj raspravi govorio je samo Milivoj Škvorc (HDZ). 

 

Zastupnici su 28. listopada 2011. godine, jednoglasno (sa 84 glasa "za") donijeli Zakon o 

izmjenama i dopunama zakona o nadzoru državne granice. 

                                               I. Čerkez Britvić 

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske  

Sadržaj Prijedloga: PZE_901.pdf 

 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE 

GRANICE; hitni postupak, prvo i drugo čitanje 

 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OSOBNIH 

PODATAKA; hitni postupak, prvo i drugo čitanje 

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18957
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41570
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4960
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18956
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Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za europske integracije 

Videosnimka rasprave 

 

RASPRAVA 

 O ovom zakonskom prijedlogu zastupnici su raspravljali 26. listopada 2011. Obrazložio ga je 

Pavle Matičić, državni tajnik u Ministarstvu uprave. 

 

Klub zastupnika HDZ-a; u ime Kluba Ivo Grbić 

 Klub HDZ-a će poduprijeti predložene izmjene kojima se postojeća regulativa u ovoj oblasti 

dodatno usklađuje s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. 

godine o zaštiti pojedinaca glede obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih 

podataka.  Među ostalim, proširuju se slučajevi dozvoljene obrade osobnih podataka. Predlaže se 

da se oni smiju prikupljati i dalje obrađivati i u slučaju ako je to nužno radi zakonitih interesa 

voditelja zbirke osobnih podataka ili treće strane (osim kada prevladavaju interesi zaštite temeljnih 

prava ispitanika). Precizira se da se osobni podaci smiju obrađivati isključivo u slučajevima 

predviđenim zakonom te se utvrđuju iznimni slučajevi u kojima se posebne kategorije osobnih 

podataka smiju prikupljati i dalje obrađivati. 

 Predloženim izmjenama i dopunama dodatno se uređuje pitanje prijenosa osobnih 

podataka u treće zemlje. Utvrđuje se obveza Agencije za zaštitu osobnih podataka da izvještava 

Europsku komisiju i nadležna tijela u državama članicama EU-a o slučajevima u kojima smatra da 

treća zemlja ne osigurava odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka  te o slučajevima kada se 

ti podaci iznimno iznose u takve zemlje temeljem jamstva voditelja zbirke osobnih podataka. 

Dakako, izvješća Agencije su javna i objavljuju se na njihovoj web stranici. Radi učinkovitijeg 

nadzora nad provedbom zakona predlažu se i dopune kaznenih odredbi. To se u prvom redu 

odnosi na slučajeve povrede zakona za koje se predviđa novčana kazna. Prema predloženom, za 

prekršaj će se kažnjavati i odgovorne osobe u državnom te u tijelu jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. Donošenje odluke koja proizvodi pravni učinak na ispitanika ili bitno na 

njega utječe, a koja se temelji isključivo na automatskoj obradi osobnih podataka, bit će moguće 

samo u ograničenim slučajevima i uz odgovarajuću pravnu zaštitu. Zbog svega navedenog, kao i 

činjenice da se predloženim postojeći Zakon usklađuje s pravnom stečevinom EU-a i pravnim 

aktima Vijeća Europe, naš će Klub podržati donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 

zaštiti osobnih podataka, najavio je Grbić.   

 

http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41583
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4953
javascript:void(window.open('http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4953',null,'height=450,width=810'))
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 U nastavku sjednice, 28. listopada, Hrvatski je sabor jednoglasno (85 glasova „za“) donio 

predloženi Zakon čiji su sastavni dio postali i amandmani Odbora za zakonodavstvo koje je 

predlagatelj prihvatio.  

            M. Kozar 

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj Prijedloga: PZ_910.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za pomorstvo, promet i veze, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za 

financije i državni proračun 

Videosnimka rasprave 

 

RASPRAVA 

Prijedlog zakona bio je na dnevnom redu 26. listopada 2011. godine.  

 

Klub zastupnika HDZ-a; u ime Kluba Živko Nenadić 

  Klub će podržati predloženi Prijedlog zakona, kazao je zastupnik. Riječ je o Zakonu kojim se 

potvrđuje ugovor o jamstvu za zajam, ali potvrđuje i investicija od 47 milijuna eura u hrvatskom 

gospodarstvu. Svrha projekta je modernizacija sustava za kontrolu zračne plovidbe u Republici 

Hrvatskoj, a cilj je poboljšanje sigurnosti zračnog prometa te povećanje kapaciteta. Kreditno 

zaduženje je dio petogodišnjeg investicijskog plana Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. za 

razdoblje od 2011 do 2015. godine. Takvo zaduženje kod Europske banke za razvoj i obnovu 

moguće je samo uz državno jamstvo, naglasio je Nenadić   

U pojedinačnoj raspravi govorio je samo Milivoj Škvorc (HDZ). 

 

Zastupnici su 28. listopada 2011. godine, jednoglasno (sa 77 glasovaa "za") donijeli Zakon 

o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i 

razvoj za „Projekt nadgradnje hrvatskog sustava za upravljanje zračnim prometom (CROATMS)“i 

uz to vezanih projekata. 

                                        I. Čerkez Britvić 

 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE 

HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA „PROJEKT NADGRADNJE HRVATSKOG SUSTAVA ZA 

UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM (CROATMS)“I UZ TO VEZANIH PROJEKATA; hitni postupak, prvo i 

drugo čitanje 

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18934
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41555
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41566
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41598
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41598
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4962
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Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj Prijedloga: PZ_912.pdf   

Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun 

Videosnimka rasprave 

 

RASPRAVA 

Prijedlog zakona bio je na dnevnom redu 26. listopada 2011. godine.  

 

Klub zastupnika HDZ-a; u ime Kluba Nevenka Marinović 

  Klub će podržati predloženi Prijedlog zakona, jer će predstavljeni program osigurati 

dodatna ulaganja u nova radna mjesta i osiguranje poslovanja za mnoge gospodarske subjekte. 

Projekt „Financiranje vodno-komunalne infrastrukture“ doprinijet će realizaciji plana provedbe 

vodno-komunalnih direktiva usvojenih od strane Vlade RH u okviru poglavlja 27. –Okoliš. Ukupni 

troškovi zajma procijenjeni su na 150 milijuna eura. Europska investicijska banka osigurava 75 

milijuna eura, a  ostalo su vlastita sredstva ili sredstva iz državnog proračuna. Zajam je odobren na 

najviše 20 godina s počekom od 5 godina, a provedba je od 2012. do 2015.  

U pojedinačnoj raspravi govorila je samo mr. sc. Marija Pejčinović Burić (HDZ). 

 

Zastupnici su 28. listopada 2011. godine, jednoglasno (sa 77 glasova "za") donijeli Zakon 

o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke 

za projekt „Financiranje vodno-komunalne infrastrukture“. 

                                               I. Čerkez Britvić 

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske  

Sadržaj Prijedloga: PZ_913.pdf  

Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo 

 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O FINANCIRANJU IZMEĐU 

REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA PROJEKT „FINACIRANJE VODNO-KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE; hitni postupak, prvo i drugo čitanje 

 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM 

DRŽAVLJANSTVU; hitni postupak, prvo i drugo čitanje 

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=19020
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41561
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41595
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4963
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41563
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41563
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Videosnimka rasprave 

 

RASPRAVA 

 O ovom zakonskom prijedlogu nije bilo rasprave.   

 

Zastupnici su 28. listopada 2011. većinom glasova, (sa  76 glasova „za“ i 1 „suzdržanim), 

donijeli Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu. 

                                                    A. Favro  

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj Prijedloga: PZ_868.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu I Odbor za zakonodavstvo 

Videosnimka rasprave 

 

RASPRAVA 

 O ovom zakonskom prijedlogu zastupnici su raspravljali 26. listopada 2011. Obrazložio ga je 

Želimir Janjić, državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja, znanosti i športa. 

 

Klub zastupnika  HDZ-a; u ime Kluba Suzana Bilić Vardić  

 Podržat ćemo donošenje predloženog Zakona kojim se u Hrvatskoj prvi puta  uređuje 

područje umjetničkoga obrazovanja koje do sada nije bilo uređeno posebnim zakonom. To 

označava i završetak posla koji su Vlada RH i resorno Ministarstvo napravili normirajući cijeli sustav 

obrazovanja, od predškolskoga do srednjoškolskog. Naime, donesen je cijeli paket zakonskih 

propisa – o predškolskom odgoju i naobrazbi; o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; o 

strukovnom obrazovanju;  o obrazovanju odraslih, te normativni akti za potrebe osnivanja agencija 

u tom resoru. Zastupnica je izrazila zadovoljstvo svojih stranačkih kolega što je ponuđeni zakonski 

tekst pripremljen u suradnji sa strukom, što je jamstvo njegove kvalitete, te što se išlo na redovnu 

zakonodavnu proceduru. Zahvaljujući tome saborska radna tijela i zastupnici dobili su priliku 

svojim prijedlozima poboljšati predložena rješenja (predlagatelj je uvažio dio njihovih primjedbi 

izrečenih u prvom čitanju). 

 KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UMJETNIČKOM OBRAZOVANJU; drugo čitanje 

http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4966
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18922
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41505
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41571
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4947
javascript:void(window.open('http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4947',null,'height=450,width=810'))
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 Predloženi Zakon uređuje djelatnost osnovnoga i srednjeg umjetničkog obrazovanja kroz 

sustav povezanih stupnjeva obrazovanja, od osnovnoškolske pripremne razine za srednju školu do 

srednjoškolske razine, a umjetničke programe definira kao glazbene, plesne, likovne, dramske i dr. 

(to se određuje prema vrsti kurikuluma). Po riječima zastupnice umjetničko obrazovanje u 

Republici Hrvatskoj ima stogodišnju tradiciju. Trenutno u nas djeluje 90 škola koje izvode 

osnovnoškolski i srednjoškolski program glazbe i plesa (19 789 polaznika) te 12 srednjih škola koje 

izvode programe likovne umjetnosti i dizajna (1 687 polaznika). Usporedbe radi zastupnica je 

spomenula da je sredinom 80-ih umjetničkim obrazovanjem bilo obuhvaćeno svega 2 669, a 

školske godine 1999./2000. 13 622 učenika.  Podsjetila je i na činjenicu da je zaslugom Vlade RH i 

resornog Ministarstva u posljednje četiri godine u sustavu osnovnog i srednjeg umjetničkog 

obrazovanja zaposleno više od 250 novih nastavnika i profesora. 

 Predloženim Zakonom se, među ostalim, uređuje osnivanje umjetničke škole (osnivači 

mogu biti država, područne i lokalne jedinice te druge pravne ili fizičke osobe).  Zalažemo se za to 

da se umjetničko obrazovanje veže uz mrežu osnovnoga, odnosno srednjoškolskog obrazovanja, 

napominje zastupnica.  Stoga je predviđeno da se glazbene škole do 2014. trebaju izdvojiti iz 

sastava pučkih otvorenih učilišta. Budući da veliki dio područja Hrvatske nije pokriven umjetničkim 

obrazovanjem (najviše umjetničkih škola je u Zagrebu) nastojimo, pa i donošenjem ovog Zakona, 

da ono bude dostupno svoj deci i mladima koji pokazuju interes i sklonosti za umjetničko 

izražavanje. Njime je definirano i financiranje umjetničkih škola i to iz više izvora – iz državnoga i 

lokalnih proračuna, namjenskih sredstava kulturnih institucija i ustanova na lokalnoj razini, 

sredstvima osnivača, vlastitih prihoda i dr. Zastupnica je na kraju pohvalila predlagatelja što je rok 

za usklađenje akata, odnosno statuta umjetničkih škola sa zakonskim odredbama skratio na šest 

mjeseci, kako bi sljedeće školske godine  mogle krenuti po novom. 

 

 Budući da se više nitko nije javio za riječ predsjedatelj, Ivan Jarnjak, potpredsjednik 

Hrvatskoga sabora, zaključio je raspravu. 

 

      Hrvatski je sabor 28. listopada jednoglasno ( 77 glasova „za“) donio Zakon o umjetničkom 

obrazovanju korigiran amandmanom matičnog Odbora koji je predlagatelj prihvatio. 

            M. Kozar 
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Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj Prijedloga: PZ_898.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za pomorstvo, promet i veze, Odbor za zakonodavstvo I Odbor za 

financije i državni proračun 

Videosnimka rasprave 

 

RASPRAVA 

 Zastupnici su o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između 

Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za „Projekt dovršetka koridora Vc“, raspravljali 

27. listopada 2011. godine, u hitnom postupku. 

 

Klub zastupnika HSS-a; u ime Kluba Stipo Gabrić 

 Zastupnik je naglasio da je projekt dovršetka koridora Vc značajan za dvije županije, 

Brodsko-posavsku i Dubrovačko-neretvansku županiju. Projekt se sastoji od izgradnje autoceste 

ukupne dužine 12,5 km na koridoru Vc, koji čine sjeverna dionica od Sredanaca do granice sa 

Bosnom i Hercegovinom u duljini od 3 km i južna dionica od čvora Ploče do granice sa Bosnom i 

Hercegovinom u duljini od 9 km. „Južna dionica koja je produžetak A1, po završetku izgradnje 

povezat će čvor Ploče sa novim graničnim prijelazom Metković koji će ulaskom Hrvatske u 

Europsku uniju postati Schengenskim prijelazom“, istaknuo je zastupnik, dodavši da će Klub 

zastupnika podržati donošenje Zakona. 

 

Klub zastupnika HDSSB-a; u ime Kluba Dinko Burić 

Zastupnik je uvodno rekao da će Klub zastupnika podržati Prijedlog. Naglasio je da je 

gradnja mreže autocesta jedan od najvećih hrvatskih razvojnih projekata koji su prihvaćeni u 

strateškim dokumentima Vlade i Sabora, ali su snažno podržani i od hrvatske javnosti. „Gradnja 

cestovne mreže u bivšoj državi bila je ograničena i određena političkim okolnostima i sigurno je da 

je za ovakav zamah izgradnje mreže Hrvatskih autocesta od presudne važnosti bilo osamostaljenje 

Republike Hrvatske 1991. godine“. Podsjetio je da je 1991. godine u Hrvatskoj bilo 346,4 km 

 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE 

HRVATSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA „PROJEKT DOVRŠETKA KORIDORA Vc“; hitni postupak; 

prvo i drugo čitanje 

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18925
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41552
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41562
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41597
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41597
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4950
javascript:void(window.open('http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4950',null,'height=450,width=810'))
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autocesta, a na kraju 2010. godine imamo 1240,7 km izgrađenih autocesta. Posebno je 

apostrofirao da je od 1998. godine, odnosno od mirne reintegracije Podunavlja u Hrvatskoj 

izgrađeno 773,8 km autocesta. Podsjetio je da su zastupnici 17. veljače ove godine u raspravi o 

Prijedlogu zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Hrvatske i Europske banke za obnovu 

i razvoj za projekt završetka koridora Vc, bili upoznati sa ukupnim iznosima troškova od 131,5 

milijuna eura za ovu istu dionicu dugu 12,5 milijuna eura. „Dakle, prije 7 mjeseci smo govorili da su 

ukupni troškovi ovog Projekta 131,5 milijuna, a danas govorimo o tome da su 150,4 milijuna, 

razlika od 18,9 milijuna eura nije mala pa bih molio državnog tajnika da mi odgovori u čemu je 

nastala razlika u ukupnim troškovima na istom projektu“, pitao je zastupnik. Također, postavio je 

pitanje što je sa pregovorima sa EBRD-om o ishođenju kredita od 150 milijuna eura za završetak 

koridora Vc kroz Baranju, od Osijeka do Belog Manastira i granice s Mađarskom u ukupnoj dužini 

od 24,6 km, čime bi cjelokupni dio koridora Vc kroz Republiku Hrvatsku, od mađarske granice do 

granice s BiH na rijeci Savi, bio završen. Naime, najavljivalo se da se početak radova može očekivati 

u rujnu mjesecu ove godine. „Klub snažno podupire da se cijela Hrvatska premreži autocestama i 

da autocesta stigne do Dubrovnika, kako nijedan dio Hrvatske ne bi bio u nepovoljnijem položaju, 

ali jednako tako molimo da se povede računa i o ovom baranjskom dijelu“.        

 

Klub zastupnika HDZ-a; u ime Kluba Josip Salapić 

 Zastupnik je naglasio da je koridor Vc u Strategiji prometnog razvoja Hrvatske označen kao 

najviši prioritet za budući razvoj cestovne infrastrukture u Republici Hrvatskoj. Izgradnja sjeverne i 

južne dionice autoceste koridora Vc u Hrvatskoj izravno utječe na razvoj Brodsko-posavske i 

Dubrovačko-neretvanske županije, grada Ploča, ali i na dio koji se odnosi na područje Osječko-

baranjske županije i nastavka gradnje autoceste prema granici sa Mađarskom i granici sa Bosnom i 

Hercegovinom. Uloga koridora Vc je osigurati bolju cestovnu povezanost srednje Europe, područja 

Podunavlja sa Jadranskim morem i lukom Ploče, a trasa je od vitalne važnosti za gospodarsku 

povezanost i prijevoz robe i putnika. Zaključio je da je ovaj projekt od iznimne važnosti jer 

osigurava najbržu vezu između sjeveroistočne i južne Hrvatske, a ovime će se poboljšati ne samo 

prometna povezanost unutar granica Hrvatske nego i prometna povezanost sa susjednim 

zemljama. Ujedno će nastavak gradnje i završetak autoceste poboljšati gospodarske, turističke i 

trgovačke djelatnosti u svim područjima na koje se odnosi završetak gradnje dionica autoceste. 

„Sigurno da se poboljšanjem gospodarske situacije u Hrvatskoj, ali i u europskom okruženju, 

nastavlja sa gradnjom autoceste koridora Vc i sigurni smo da će se iznaći sredstva da se cjelokupni 

ovaj model završi“, rekao je zastupnik. Klub daje potporu zakonu i svim prijedlozima koji su vezani 
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za završetak koridora Vc.  

 

Klub zastupnika nacionalnih manjina; u ime Kluba Deneš Šoja 

Zastupnik je u ime Kluba zastupnika apelirao da se u isto vrijeme kad se završi trasa na 

južnom dijelu kod Ploča, završi i ona kroz Baranju. 

 

 U pojedinačnoj raspravi govorili su: Dubravka Šuica (HDZ), Luka Bebić (HDZ), Boro Grubišić 

(HDSSB), Davor Huška (HDZ), Frano Matušić (HDZ), Ivan Bagarić (HDZ), Nevenka Majdenić (HDZ)i 

Franjo Lucić (HDZ). 

 

 U ime Kluba zastupnika HDSSB-a, Dinko Burić rekao je sljedeće: „Umjesto da pričamo o 

koridoru Vc, mi slušamo hvalospjeve Vladi, slušamo i još nevjerojatnije izjave da je ova vlast 

počinila revoluciju. Napravili ste revoluciju pljačke vlastitog naroda i državnih tvrtki“, rekao je 

zastupnik. Nakon izrečene stegovne mjere opomene od predsjedavajućeg i nastavka govora 

zastupnika Burića, uslijedilo je oduzimanje riječi, te mjera udaljenja zastupnika sa sjednice. 

 

 Zakon je donesen na 24. sjednici, 28. listopada 2011. godine, većinom glasova, sa 76 

glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom.            

S.Šurina 

 

Predlagatelj: Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske 

Sadržaj Prijedloga zaključaka: ZAKLJUCAK_POLOZAJ_HRVATSKE_NACIONALNE_MANJINE.pdf 

Mišljenje Vlade Republike Hrvatske: Vlada Republike Hrvatske 

Videosnimka rasprave 

 

RASPRAVA 

 Prijedlog zaključaka zastupnici su razmatrali na sjednici 27. listopada 2011. godine. 

 Raspravu je „otvorio“ predstavnik predlagatelja, mr. sc. Ivan Bagarić osvrtom na specifičan 

položaj hrvatske nacionalne manjine u susjednim državama (Srbiji, Sloveniji i Crnoj 

 PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O POLOŽAJU HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U SUSJEDNIM I DRUGIM 

EUROPSKIM DRŽAVAMA S POSEBNIM OSVRTOM NA HRVATSKU NACIONALNU MANJINU U REPUBLICI 

SRBIJI, REPUBLICI SLOVENIJI I CRNOJ GORI 

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18017
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=16&id=18774
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4863
javascript:void(window.open('http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4863',null,'height=450,width=810'))
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Gori). Govorio je i o istupu predsjednika Hrvatskoga sabora gospodina Luke Bebića, ministra 

vanjskih poslova gospodina Gordana Jandrokovića, predstavnika Hrvata iz Republike Srbije, 

Republike Slovenije i Crne Gore na sjednici Odbora, te o predloženim zaključcima Odbora. Odbor je 

predložio Saboru pet zaključaka o položaju hrvatske nacionalne manjine u susjednim i drugim 

europskim državama s posebnim osvrtom na hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji, Sloveniji i Crnoj 

Gori. Izvijestio je zastupnike da je Odbor prihvatio Vladinu formulaciju točke tri Prijedloga 

zaključaka. Odbor je, uz ostalo, predložio Saboru da zaduži Vlada da na temelju Strategije odnosa 

Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske, uputi u saborsku proceduru i Zakon 

o Hrvatima izvan Republike Hrvatske kao instrument provedbe spomenute strategije. „No, Vlada je 

bila brža od našeg zaključka, jer je u međuvremenu uputila takav zakon i  Sabor i  je već donio 

Zakon o Hrvatima izvan Republike Hrvatske“, podsjetio je zastupnik Bagarić. Zahvalio je Vladi na 

takvoj reakciji, ali i sudionicima ove rasprave te pozvao zastupnike da daju svoj glas potpore 

Hrvatima izvan Republike Hrvatske, koji s Hrvatima u Hrvatskoj čine jedinstven i nedjeljivi hrvatski 

narod. U raspravi o ovoj temi nema, kaže, mjesta politikantstvu. Izneseni prijedlozi i sve što je 

Hrvatska poduzimala prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske iskrena je, otvorena i jasna politika 

Hrvatske kao suverene države prema vlastitom narodu.  

 

 U pojedinačnoj raspravi sudjelovao je Dragan Vukić (HDZ).         

 

 Na sjednici 28. listopada 2011. glasovalo se o Prijedlogu zaključaka. Zastupnici 

Hrvatskoga sabora jednoglasno su (sa 77 glasova „za“) donijeli Zaključke o položaju hrvatske 

nacionalne manjine u susjednim i drugim europskim državama s posebnim osvrtom na hrvatsku 

nacionalnu manjinu u Republici Srbiji, Republici Sloveniji i Crnoj Gori.  

            J. Šarlija

    

Predlagatelj: Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske  

Sadržaj Deklaracije: POPRATNO PISMO PREDLAGATELJA i DEKLARACIJA_BIH.pdf 

Mišljenje Vlade Republike Hrvatske: Vlada Republike Hrvatske 

Videosnimka rasprave 

 

 PRIJEDLOG DEKLARACIJE O POTPORI HRVATSKOM NARODU U BOSNI I HERCEGOVINI I BOSNI I 

HERCEGOVINI U PROCESU USTAVNIH PROMJENA 

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=15902
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=15186
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=16&id=19010
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4890
javascript:void(window.open('http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4890',null,'height=450,width=810'))


 

 
 

17 

IZVJEŠĆA HRVATSKOGA SABORA                      TJEDNI PREGLED Br. 47 

RASPRAVA 

 Hrvatski je sabor 27. listopada 2011. godine zaključio raspravu o ovom dokumentu što ga je 

predložio Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. 

 U ime predlagatelja predsjednik Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, mr. sc. Ivan 

Bagarić (HDZ) ustvrdio je da se ovim dokumentom daje puna potpora hrvatskom narodu u BiH te 

njihovim političkim predstavnicima u procesu ustavnih promjena, kako bi osigurali punu 

suverenost i provedivu jednakopravnost s druga dva naroda. To je, kaže, preduvjet osiguranja 

suživota i očuvanja cjelovitosti BiH kao i njezinog integriranje u euroatlantske integracije. Hrvatski 

sabor podupire povratak i ostanak Hrvata u BiH kao najviše humano i civilizacijsko pravo, a to je i 

strateški interes Republike Hrvatske i BiH. Stoga će Republika Hrvatska i u buduće pružati punu 

potporu povratku Hrvata u BiH i ostvarenju svih pretpostavki za njihov normalan i slobodan razvoj.  

  

U pojedinačnoj raspravi govorio je samo Drago Vukić (HDZ). 

 

 Zastupnici su, na sjednici 28. listopada 2011., jednoglasno (sa 77 glasova „za“) donijeli 

Deklaraciju o potpori hrvatskom narodu u BiH i BiH u procesu ustavnih promjena. 

                                                             J. Šarlija                                                                                                                                                                                                       

 

  

 Na posljednjoj sjednici u ovom mandatu, 28. listopada 2011., Hrvatski je sabor bez rasprave 

donio više zakonskih propisa, nekoliko odluka o imenovanju te proveo naknadno glasovanje o 

nekim točkama dnevnog reda o kojima je rasprava zaključena ranije (u razdoblju od 29. rujna do 

21. listopada). Sjednica je okončana donošenjem Odluke o raspuštanju Parlamenta  radi 

raspisivanja prijevremenih izbora. 

 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH 

ODVJETNIŠTAVA; hitni postupak, prvo i drugo čitanje 

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj Prijedloga: PZ_902.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe 

 SAŽETAK RADA HRVATSKOGA SABORA POSLJEDNJEG DANA ZASJEDANJA 

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18928
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41574
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41587
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 S predloženim zakonskim izmjenama zastupnike je 27. listopada upoznala Barica Novosel, 

državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Hrvatski je sabor 28. listopada 2011., bez rasprave, 

jednoglasno (77 glasova „za“) donio predloženi Zakon.  

 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU; 

hitni postupak, prvo i drugo čitanje 

  

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj Prijedloga: PZ_903.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe 

 

Ovaj zakonski prijedlog bio je na dnevnom redu 27. listopada, ali nitko od zastupnika nije se 

javio za riječ. Saslušali su jedino uvodno izlaganje Barice Novosel, državne tajnice u Ministarstvu 

pravosuđa. Na sjednici 28. listopada 2011. Hrvatski je sabor jednoglasno donio predloženi Zakon 

(77 glasova „za“) korigiran amandmanima Odbora za zakonodavstvo koje je predlagatelj 

prihvatio. 

 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SUDOVIMA; hitni postupak, prvo i drugo čitanje 

 

Predlagatelj: Vlada RH 

Sadržaj Prijedloga: PZ_904.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe 

 

Ovaj zakonski prijedlog bio je na dnevnom redu 27. listopada. Tom su prilikom zastupnici 

saslušali uvodno obrazloženje Barice Novosel, državne tajnice u Ministarstvu pravosuđa. 

O predloženom Zakonu glasovalo se 28. listopada 2011. Budući da je predstavnik 

predlagatelja prihvatio  amandmane koje je podnijela zastupnica Ana Lovrin(HDZ) oni su postali su 

sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona.  Novelirani Zakon o sudovima donesen je 

jednoglasno (77 glasova „za“) uz spomenute amandmanske korekcije. 

 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU; hitni 

postupak; prvo i drugo čitanje 

 

Predlagatelj: Vlada RH 

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18929
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41578
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41584
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18930
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41564
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41585
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Sadržaj Prijedloga: PZ_905.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe 

 

 S predloženim izmjenama zastupnike je na sjednici 27. listopada 2011. upoznala Barica 

Novosel, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa(rasprave nije bilo). Hrvatski je sabor 28. 

listopada jednoglasno (77 glasova „za“) donio novelirani Zakon o državnom sudbenom vijeću. 

 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EURO-

MEDITERANSKIM POVLAŠTENIM PRAVILIMA PODRIJETLA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje 

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj Prijedloga: PZ_906.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo 

 

 Ovaj zakonski prijedlog bio je na dnevnom redu 27. listopada (rasprave nije bilo). Na 

sjednici 28. listopada  2011. Hrvatski sabor ga je donio jednoglasno, hitnim postupkom (77 

glasova „za“). 

 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O FINANCIRANJU IZMEĐU REPUBLIKE 

HRVATSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA „PROJEKT RAZVOJA INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I PRIOBALJU“; 

hitni postupak, prvo i drugo čitanje 

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj Prijedloga: PZ_907.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za pomorstvo, promet i veze, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za 

financije i državni proračun 

 

 Predloženi Zakon bio je na dnevnom redu 27. listopada, ali prošao je bez rasprave. Naime, 

na sjednici 28. listopada 2011. Hrvatski sabor donio ga je jednoglasno (77 glasova „za“). 

 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O NAKNADI ZA PRUŽANJE USLUGA U 

POKRETNIM ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJSKIM MREŽAMA; hitni postupak, prvo i drugo čitanje 

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18931
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41573
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41586
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18932
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41558
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41588
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18933
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41553
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41579
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41596
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41596
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Sadržaj Prijedloga: PZ_899.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun 

 

Ovaj zakonski prijedlog uvršten je u dnevni red 27. listopada 2011. Budući da o njemu nije 

bilo rasprave, jednoglasno je izglasan na sjednici 28. listopada.  

 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM 

DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ; hitni postupak, prvo i drugo čitanje 

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske  

Sadržaj Prijedloga: PZ_914.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo 

 

 Ovaj zakonski prijedlog bio je na dnevnom redu Hrvatskog sabora 27. listopada. Novelirani 

Zakon donesen je bez rasprave, jednoglasno (77 glasova „za“)  28. listopada 2011. 

 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I 

VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE O PREKOGRANIČNOJ POLICIJSKOJ SURADNJI; hitni postupak, prvo i drugo čitanje 

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj Prijedloga: PZ_915.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo 

 

 Ovaj zakonski prijedlog uvršten je u dnevni red 27. listopada, ali nije bilo prijavljenih za 

raspravu. Na sjednici 28. listopada 2011. zastupnici su ga jednoglasno izglasali (77 glasova „za“). 

 

IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE U 2010. GODINI I STRATEŠKI DOKUMENT 

MREŽA VISOKIH UČILIŠTA I STUDIJSKIH PROGRAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 

 

Podnositelj: Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje 

Sadržaj Prijedloga: IZVJESCE_NACIONALNO_VIJECE_VISOKO_OBRAZOV_10.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu  

Mišljenje Vlade RH: Vlada Republike Hrvatske 

 

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18926
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41572
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41599
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=19008
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41565
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=19021
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41567
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18821
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41516
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=16&id=19024
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 Ovo Izvješće bilo je na zastupničkim klupama 27. listopada, ali nitko se nije javio za riječ.  

Hrvatski  sabor ga je jednoglasno prihvatio (77 glasova „za“) na sjednici 28. listopada 2011. 

 

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 

30. LIPNJA 2011. GODINE 

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj Izvješća: IZVJESCE_PRETPRISTUPNI_PROGRAM_EU_1_6_11.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za europske integracije 

 

 Ovo Izvješće našlo se pred zastupnicima 27. listopada. Budući da nije bilo prijavljenih za 

raspravu jednoglasno je prihvaćeno (77 glasova „za“) na sjednici 28. listopada 2011. 

 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA VODAMA; hitni postupak, prvo i 

drugo čitanje 

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj Prijedloga: PZ_916.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo 

 

Predloženi Zakon Hrvatski je sabor razmatrao 28. listopada 2011.  Dodatno ga je obrazložio 

Zdravko Krmek, državni tajnik  u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog 

gospodarstva. Važećim Zakonom o vodama (stupio na snagu 1. siječnja 2010.), zabranjena je 

eksploatacija pijeska i šljunka u području značajnom za održavanje vodnog režima, kako iz 

neobnovljivih tako i iz obnovljivih izvor. Uočeno je, međutim, da su se na pojedinim riječnim 

dionicama, gotovo dvogodišnjim taloženjem pijeska i šljunka pojavila veća sprudišta. To je znatno 

otežalo plovnost rijeka i dovelo do ozbiljne erozije obale  čime je podignuta razina rizika od 

poplava. Stoga se predloženim Zakonom, među ostalim, iznimno (u hitnom slučaju) omogućuje 

čišćenje i uklanjanje nanosa na vodotoku rijeka kada određene količine pijeska i šljunka otežavaju 

plovnost i dovode do erozije obale. Također se uvodi novi institut naturalne naknade izvođaču 

radova i to izvađenom količinom nanesenog materijala umjesto ugovorne cijene u novcu. 

Nitko se nije javio za riječ pa se odmah pristupilo glasovanju. Zastupnici su 28. listopada 

2011. hitnim postupkom donijeli predloženi Zakon (69 glasova „za“, 3 „protiv“, 60 „suzdržanih“). 

                

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18920
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=19029
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41569
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O IGRALIŠTIMA ZA GOLF; hitni 

postupak, prvo i drugo čitanje 

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj Prijedloga: PZ_917.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo 

 

 Hrvatski je sabor ovaj zakonski akt razmatrao 28. listopada 2011.  

 O Prijedlogu uvodno je govorila državna tajnica u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog 

uređenja i graditeljstva, Nika Sudarević.  U prosincu 2008. Hrvatski je sabor donio Zakon o 

igralištima za golf, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine. No, do dana današnjeg Zakon 

nije zaživio, a dijelom je u suprotnosti sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji što ga je Sabor 

donio u ljeto 2011. godine. Temeljem iznesenog Vlada je Saboru predložila donošenje zakonskog 

prijedloga o prestanku važenja Zakona o igralištima za golf.  

 Kako nije bilo zainteresiranih za raspravu pristupilo se glasovanju. Zastupnici su 28. 

listopada 2011. godine, većinom glasova, sa 69 glasova „za“ i 64 „suzdržana“, donijeli Zakon o 

prestanku važenja Zakona o igralištima za golf. 

 

IZBORI – IMENOVANJA - RAZRJEŠENJA 

A) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE;  

B) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE 

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj prijedloga: NV_VISOKO_OBRAZOVANJE_RAZRJESENJE_IMENOVANJE.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu 

 

Predložene odluke našle su se pred zastupnicima na sjednici 27. listopada, ali o njima nije bilo 

rasprave. Donesene su jednoglasno (77 glasova „za“) na sjednici 28. listopada 2011. 

Prof.dr.sc. Siniša Volarević, prof.dr.sc. Branko Rafajac, dr.sc. Ante Babić, dr.sc.  Ivan Mišetić i 

Ivica Mudrinić razriješeni su dužnosti članova Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje zbog 

isteka mandata. Za nove članove toga tijela imenovani su: prof. dr. sc. Goran Kalogjera, dr.sc. 

Đuro Njavro , dr.sc. Damir Šekulja, dr.sc. Ivan Mišetić i mr.sc. Mislav Balković. 

 

 

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=19065
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41622
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18893
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41520
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A) PRIJEDLOG ODUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST; 

B) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST 

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj prijedloga: NV_ZNANOST_RAZRJESENJE_IMENOVANJE.pdf 

Očitovanje radnih tijela: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu 

 

Predložene odluke bile su na dnevnom redu Hrvatskog sabora 27. listopada 2011. Budući da o 

njima nije bilo rasprave na sjednici 28. listopada 2011. uslijedilo je glasovanje. Donesene su 

jednoglasno (77 glasova „za“). 

Darinko Bago, prof.dr.sc. Vlasta Drevenkar, prof.dr.sc. Draženka Jurković, akademik Frano 

Kršinić, dr.sc. Đuro Miljanić i prof.dr.sc. Hrvoje Sikirić razriješeni su dužnosti članova Nacionalnog 

vijeća za znanost, zbog isteka mandata, a prof.dr.sc. Ilija Živković na osobni zahtjev.  Za članove 

tog tijela imenovani su: dr.sc. Nevenko Bilić, Zoja Crnečki, prof.dr.sc. Damir Ježek, dr.sc. Ivona 

Marasović, prof.dr.sc. Željko Grabarević i prof.dr.sc. Maja Vehovec (na vrijeme od četiri godine) te 

prof. Mladen Janjanin i prof.dr.sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan do isteka  mandata člana koji je 

razriješen na osobni zahtjev, odnosno člana koji je preminuo. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj prijedloga: DRZ_KOM_KONTR_POSTUP_JAVNE_NABAVE_RAZRJESENJE.pdf 

 

 Predložena Odluka našla se pred zastupnicima 27. listopada 2011. Budući da se nitko nije 

javio za riječ,  donesena je jednoglasno (77 glasova „za“ ) na sjednici 28. listopada. Odlukom 

Sabora Ivan Žilić razriješen je dužnosti člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, 

na osobni zahtjev, radi odlaska na novu dužnost. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNOGA SOCIJALNOG VIJEĆA 

 

Predlagatelj: Ministar zdravstva i socijalne skrbi 

Sadržaj Prijedloga: NAC_SOC_VIJECE_IMENOVANJE_CLANA.pdf i  

IZMJENA_PRIJEDLOGA_CLANOVA_NACIONALNOGA_SOCIJALNOG_VIJECA_.pdf 

 

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18919
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41518
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18891
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18892
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=19028
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=19028
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=19028
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 Predložena Odluka uvrštena je u dnevni red Hrvatskog sabora 27. listopada 2011. Na 

sjednici 28. listopada 2011. donesena je jednoglasno (77 glasova „za“) bez rasprave.  

Za članove Nacionalnoga socijalnog vijeća imenovani su:  prof.dr.sc. Siniša Zrinščak, prof.dr.sc. 

Zoran Šućur, prof.dr.sc. Branka Sladović Franz, dipl.pravnik Ivan Čulo, dipl. pravnica Branka 

Živković Žigante, prof.dr.sc. Draženka Blaži, dipl.soc.radnica Štefica Karačić, dipl. defektolog – 

soc.pedagog Sanja Orešković Vrbanec, dr.Zorislav Bobuš, dr.med; doc.dr.sc. Gordana Flander 

Buljan, dipl.novinar Marijana Matković, dipl.soc.radnica Marija Pletikosa, dipl.sociolog Nataša 

Škrbić, prof.dr.sc. Željko Potočnjak i dr.sc.  Špiro Janović  

 

A) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 

B) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj prijedloga: PRAVOBRANITELJICA_RAVN_SPOL_RAZR_IMEN.pdf 

 

 Predložene odluke našle su se pred zastupnicima 27. listopada 2011. Budući da nije bilo 

rasprave Sabor ih je jednoglasno (77 glasova „za“) donio na sjednici 28. listopada 2011. 

Odlukom Sabora Gordana Lukač Koritnik razriješena je dužnosti pravobraniteljice za 

ravnopravnost spolova, zbog isteka mandata. Na tu je funkciju imenovana Višnja Ljubičić, 

dugogodišnja službenica Ureda za ljudska prava Vlade RH. 

 

NAKNADNO GLASOVANJE 

  

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SMANJENJU MIROVINA ODREĐENIH, ODNOSNO 

OSTVARENIH PREMA POSEBNIM PROPISIMA O MIROVINSKOM OSIGURANJU; hitni postupak, prvo i drugo čitanje 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

 

O ovom zakonskom prijedlogu rasprava je provedena 29. rujna 2011.  Prije odlučivanja o 

njemu  Hrvatski je sabor, na temelju Izvješća Odbora za financije i državni proračun, posebnim 

zaključkom utvrdio da su u ovogodišnjem Proračunu osigurana sredstva za ispunjenje predviđenih 

zakonskih obveza.Taj je Zaključak donesen na sjednici 28. listopada većinom glasova nazočnih 

zastupnika (76 „za“ i 1 „suzdržan“). Budući da su time ispunjene Poslovničke pretpostavke za 

odlučivanje, predstavnik predlagatelja Krešimir Rožman, državni tajnik u Ministarstvu 

gospodarstva, rada i poduzetništva, očitovao se o podnesenim amandmanima. Informirao je 

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18943


 

 
 

25 

IZVJEŠĆA HRVATSKOGA SABORA                      TJEDNI PREGLED Br. 47 

zastupnike da je predlagatelj uvažio amandmanski zahtjev Odbora za zakonodavstvo, da se rok za 

primjenu Zakona prolongira, ali umjesto na 1. studenoga predlaže da to bude 1. prosinca 2011. 

Budući da je taj amandman postao sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona o njemu se nije 

posebno glasovalo. 

 Zastupnici su se izjašnjavali samo o amandmanu Kluba zastupnika HNS/HSU-a koji   Vlada 

nije prihvatila.  Podsjetimo, podnositelji amandmana zalagali su se  za to da se u članku 1. 

Konačnog prijedloga zakona precizira da nakon predloženog smanjenja mirovine određene prema 

posebnim propisima ne mogu biti manje od onih ostvarenih prema općem propisu.  Većina 

zastupnika priklonila se obrazloženju predstavnika predlagatelja, da svi koji su ostvarili pravo na 

takvu mirovinu imaju pravo i na mirovinu prema općem propisu, ako je to za njih povoljnije, i nisu 

dali zeleno svjetlo spomenutom amandmanu. 

 Predloženi Zakon donesen je 28. listopada 2011. većinom zastupničkih glasova (77 „za“ i 

1 „suzdržan“) zajedno s prihvaćenom amandmanskom korekcijom. 

 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE RH I VLADE CRNE GORE 

O POLICIJSKOJ SURADNJI; hitni postupak, prvo i drugo čitanje 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske  

 

O ovom zakonskom prijedlogu rasprava je zaključena 5. listopada 2011. Hrvatski je sabor 

28. listopada 2011. jednoglasno (77 glasova „za“) donio predloženi Zakon.  

 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE RH I VLADE  REPUBLIKE 

SLOVENIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA; hitni postupak; prvo i drugo čitanje 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

 

  O predloženom Zakonu rasprava je provedena 13. listopada 2011. Hrvatski je sabor  28. 

listopada 2011. jednoglasno  („77 glasova „za“) donio taj Zakon. 

 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE RH  I VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE O SURADNJI U ZAŠTITI PRIJEVOZA, NOVCA I DRUGIH VRIJEDNOSTI; hitni postupak, prvo i drugo čitanje 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

 

O ovom zakonskom prijedlogu rasprava je provedena 19. listopada 2011. Hrvatski je sabor 

28. listopada 2011. jednoglasno (77 glasova „za“) donio predloženi Zakon.   
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IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2010. 

GODINE 

Podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatskog fonda za privatizaciju 

 

 O ovom Izvješću zastupnici su raspravljali 7. listopada 2011. Hrvatski je sabor na sjednici 

28. listopada jednoglasno(77 glasova „za“) prihvatio ponuđeno Izvješće. 

 

IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA RH DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI 

Podnositelj: Vlada RH 

  

Rasprava o ovom Izvješću zaključena je 21. listopada 2011. Na sjednici  28. listopada 2011. 

Hrvatski sabor ga je jednoglasno prihvatio (77 glasova „za“). 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA HUMANITARNOG RAZMINIRAVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 

2010. GODINU 

Predlagatelj: Vlada RH 

 

Rasprava o ovom Izvješću provedena je 21. listopada 2011. Na sjednici 28. listopada 2011. 

zastupnici su ga jednoglasno prihvatili (77 glasova „za“). 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIVREMENOM FINANCIRANJU POSLOVA, FUNKCIJA I PROGRAMA DRŽAVNIH TIJELA I 

DRUGIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA RH U PRVOM TROMJESEČJU 2012.GODINE; 

PRIJEDLOZI ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIVREMENE FINANCIJSKE PLANOVE ZA PRVO TROMJESEČJE 

2012. GODINE: 

a) Hrvatskih voda 

b) Hrvatskih cesta  

c) Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 

d)  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

e) Agencije za upravljanje državnom imovinom 

 

Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske 

Sadržaj prijedloga: PO_PRIVREMENO_FINANCIRANJE.pdf, PO_VODE.pdf, PO_CESTE.pdf, 

PO_STEDNI_ULOZI_SANACIJA_BANAKA.pdf, PO_FOND_ZA_ZASTITU_OKOLISA.pdf, 

PO_UPRAVLJANJE_DRZAVNOM_IMOVINOM.pdf PRILOZI.pdf 

 

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18846
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18847
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18848
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18849
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18850
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18851
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=18852
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Očitovanje radnih tijela: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun 

 

Budući da zbog predstojećih parlamentarnih izbora do kraja godine neće biti moguće 

donijeti Državni proračun za iduću godinu, Hrvatski je sabor 28. listopada 2011. apsolutnom 

većinom glasova (133 „za“ i 2 „suzdržana“) donio Odluku o privremenom financiranju poslova, 

funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika u prvom tromjesečju 2012. 

godine.  Sa sličnim omjerom glasova, odnosno jednoglasno,  donesene su i odluke o davanju 

suglasnosti na privremene financijske planove za prvo tromjesečje 2012.  izvanproračunskih 

korisnika – Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i 

sanaciju banaka, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Agencije za upravljanje 

državnom imovinom. 

 

 

 

 

 

 

           M. Kozar, J. Šarlija 

 

  

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOG SABORA 

 

Predlagatelji: klubovi zastupnika HDZ-a, HSS-a, SDSS-a, nacionalnih manjina te nezavisnih    

zastupnika 

Sadržaj Prijedloga: PO_RASPUSTANJE_SABORA.pdf 

 

 Na sjednici 28. listopada 2011. Hrvatski je sabor apsolutnom većinom (135 „za“ , 1 

„suzdržan“ i 1 „protiv“) donio Odluku o svom raspuštanju, radi raspisivanja prijevremenih 

izbora. Za tu su Odluku, kao i onu o privremenom financiranju, glasovali su i  zastupnici iz tzv. 

Kukuriku koalicije koji su se nakon višetjednog bojkota vratili u sabornicu. Time je zaključen 

rad šestog saziva Parlamenta. Predsjednik Sabora, Luka Bebić, zahvalio je zastupnicima na 

višegodišnjoj suradnji te im poželio dobro zdravlje i puno uspjeha u budućem radu.  

 

http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41336
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=41463
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=19073
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