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Rad saborskih tijela
rujan - listopad 2007.

25. rujna 2007.
Odbor za financije i državni proračun
- Izvješće o izvršavanju državnog proračuna Republike
Hrvatske za 2007. godinu, za prvo polugodište 2007.
godine
- Prijedlog odluke o privremenom financiranju poslova,
funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika
proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju
2008. godine, s prijedlozima privremenih financijskih
planova za prvo tromjesečje 2008. godine
- Hrvatskih voda
- Hrvatskih autocesta
- Hrvatskih cesta
- Hrvatske agencije za osiguranje štednih uloga i
sanaciju banaka
- Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- Hrvatskog fonda za privatizaciju
- Konačni prijedlog zakona o javnoj nabavi
- Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije
za 2006. godinu
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1576(2006)W
između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike
Hrvatske za projekt financiranja zdravstvenih
ustanova u Republici Hrvatskoj
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i
Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje
dodatnih troškova ”Projekta obnove Riječkog
prometnog pravca”
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Okvirnog sporazuma između Vlade Republike
Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravima
za suradnju u svezi financijske pomoći Europske
zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u
okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)
- Prijedlog i Konačni prijedlog o potvrđivanju
Sporazuma o financiranju između Europske komisije
i Vlade Republike Hrvatske za program potpore
Zajednice na području nuklearne sigurnosti za
Hrvatsku za 2006. godinu

Odbor za pravosuđe
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Kaznenog zakona
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o trgovačkim
društvima
- Prijedlog i Konačni prijedlog o izmjenama Zakona o
odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju terorizma
- Konačni prijedlog zakona o ostvarivanju prava na
pravnu pomoć
- Konačni prijedlog Prekršajnog zakona
- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Obiteljskog zakona
- Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih
zavoda za 2006. godinu
- Prijedlog kandidata za izbor člana Državnoodvjetničkog vijeća
- Pokretanje postupka kandidiranja za člana Državnog
sudbenog vijeća
- Imenovanje sudaca županijskih i i općinskih sudova u
Republici Hrvatskoj

26. rujna 2007.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o Fondu za
financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog
otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne
elektrane Krško
- Prijedlog i Konačni prijedlog o potvrđivanju Protokola
o nadzoru emisija hlapljivih organskih spojeva ili
njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o
dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz
1979. godine
- Prijedlog i Konačni prijedlog o potvrđivanju
Protokola o nadzoru emisija dušikovih oksida ili
njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o
dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz
1979. godine
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Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Sporazuma o financiranju između Europske komisije
i Vlade Republike Hrvatske za program potpore
Zajednice na području nuklearne sigurnosti za
Hrvatsku za 2006. godinu
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama
Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

-

Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o Fondu za
financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog
otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne
elektrane Krško
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o listi profesionalnih bolesti
- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i
isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane
štednje
- Konačni prijedlog zakona o posredovanju u prometu
nekretnina

-

Odbor za pomorstvo, promet i veze
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Torremolinos protokola iz 1993. na Torremolinos
međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih
brodova iz 1977. godine
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i
Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje
dodatnih troškova ”Projekta obnove Riječkog
prometnog pravca”
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Konvencije o ujednačavanju određenih pravila za
međunarodni zračni prijevoz
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o plovidbi i
lukama unutarnjih voda
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o Obalnoj straži
Republike Hrvatske
- Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u
2006. godini
Odbor za europske integracije
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju terorizma
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Protokola o nadzoru emisija dušikovih oksida ili
njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o
dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz
1979. godine
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Protokola o nadzoru emisija hlapivih organskih spojeva

-

-

ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o
dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz
1979. godine
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjeni i
dopunama Zakona o doplatku za djecu
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o predškolskom odgoju
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o mjeriteljstvu
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o plovidbi i
lukama unutarnjih voda
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Kaznenog zakona
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o trgovačkim društvima
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o uvođenju
Europskog društva Societas Europea (SE) i Europskog
gospodarskog interesnog udruženja (EGIU)
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama
Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena
djela
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o listi profesionalnih bolesti
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i
isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane
štednje
Konačni prijedlog zakona o ostvarivanju prava na
pravnu pomoć
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o Agenciji za
mobilnost i programe Europske unije
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Konvencije o ujednačavanju određenih pravila za
međunarodni zračni prijevoz
Konačni prijedlog zakona o javnoj nabavi
Konačni prijedlog zakona o zaštiti okoliša

27. rujna 2007.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
- Konačni prijedlog zakona o zaštiti okoliša
Odbor za ratne veterane
- Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pravima
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji
- Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske
donijela na temelju zakonske ovlasti
- Inicijativa Udruge maloljetnih dragovoljaca iz
Domovinskog rata Hrvatske o dopuni Zakona o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji
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28. rujna 2007.
Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o državnoj
potpori za obrazovanje i izobrazbu
- Prijedlog odluke o privremenom financiranju poslova,
funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika
proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju
2008. godine, s prijedlogom privremenog financijskog
plana za prvo tromjesečje 2008. godine Hrvatskog
fonda za privatizaciju
- Prijedlozi odluka o razrješenju dosadašnjeg
predsjednika, zamjenika predsjednika i članova i o
imenovanju novog predsjednika i članova Upravnog
vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
- Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog
natjecanja za 2006. godinu
- Godišnje izvješće o državnim potporama za 2006.
godinu
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
- Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka
za 2006. godinu
- a) Izvješće o radu Vijeća HRT-a i provedbi programskih
načela i obveza utvrđenih zakonom u programima
HR-a i HTV-a u razdoblju od 20. rujna do 3. rujna
2007. godine
- b) Izvješće Ravnateljstva HRT-a o poslovanju HRT-a
za 2006. godinu

2. listopada 2007.
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
- Prijedlog odluke o privremenom financiranju
poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih
korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske
u prvom tromjesečju 2008. godine, s prijedlozima
privremenih financijskih planova za prvo tromjesečje
2008. godine
- a) Izvješće o radu Vijeća HRT-a i provedbi programskih
načela i obveza utvrđenih zakonom u programima
HR-a i HTV-a u razdoblju od 20. rujna do 3. rujna
2007. godine
- b) Izvješće Ravnateljstva HRT-a o poslovanju HRT-a
za 2006. godinu
- Nacrt prijedloga nacionalnog programa zaštite i
promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj od
2008. do 2011. godine

3. listopada 2007.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
- Prijedlog odluke o privremenom financiranju
poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih

-

Odbor za financije i državni proračun
- Konačni prijedlog zakona o preuzimanju dioničkih
društava
- Konačni prijedlog zakona o računovodstvu
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i
Europske investicijske banke za projekt ”Nova luka
Zadar”
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o dopunama
Zakona o posebnom porezu na alkohol
- Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći
Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2007. godine
- Prijedlog za imenovanje viceguvernera Hrvatske
narodne banke mr.sc. Adolfa Matejke
- Prijedlog odluke o izboru revizorske tvrtke koja
će obaviti reviziju financijskih izvješća Hrvatske
narodne banke

4. listopada 2007.
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
- Prijedlog za donošenje rješenja državnim dužnosnicima
- zastupnicima o pravu na:
- plaću
- razliku plaće
- zastupnički paušal
- Verifikacija donesenih rješenja državnim dužnosnicima
o pravu na plaću
- Verifikacija obavijesti o obustavi isplate plaće i
zastupničkog paušala zbog prestanka zastupničkog
mandata uslijed smrti zastupnika
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
- Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih
podataka za 2006. godinu
- Izvješće o radu Vijeća HRT-a i provedbi programskih
HR-a i HTV-a u razdoblju od 20. rujna 2006. do
3.rujna 2007. godine
- Izvješće Ravnateljstva HRT-a o poslovanju HRT-a za
2007. godinu
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korisnika proračuna Republike Hrvatske u prvom
tromjesečju 2008. godine, s prijedlozima privremenih
financijskih planova za prvo tromjesečje 2008.
godine:
- Hrvatskih voda
- Hrvatskih autocesta
- Hrvatskih cesta
- Hrvatske agencije za osiguranje štednih uloga i
sanaciju banaka
- Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Hrvatskog fonda za privatizaciju
Prijedlog zakona o svjetlu
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Utvrđivanje uže liste kandidata za izbor pet sudaca
Ustavnog suda Republike Hrvatske

5. listopada 2007.

-

-

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
- Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka
za 2006. godinu
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Izvješće o radu Vijeća HRT-a i provedbi programskih
načela i obveza utvrđenih zakonom u programima
HR-a i HTV-a u razdoblju od 20. rujna 2006. godine
3. rujna 2007. godine
Izvješće Ravnateljstva HRT -a o poslovanju HRT-a za
2006. godinu

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

7

Prikaz rasprave
PRIKAZ RADA:
- 27. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA ODRŽANE 26, 27. I 28. RUJNA TE 3, 4, 5, 10, 11. I 12.
LISTOPADA 2007.

Utvrđivanje dnevnog reda
Predsjednik Hrvatskog sabora
Vladimir Šeks otvorio je 27. sjednicu pozdravivši sve zastupnike,
premijera i predstavnike Vlade RH.
Konstatirao je potom da je usvojen
zapisnik 26. sjednice, nakon čega se
pristupilo utvrđivanju dnevnog reda
27. sjednice. Predsjednik Hrvatskog
sabora napomenuo je da je u Konačni prijedlog dnevnog reda uvrstio
trinaest novih točaka, a ispustio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu koji
je Vlada povukla iz procedure. Pod
točkama od 1. do 21., pod točkom
23., pod točkama od 27. do 32., točkama 34. i 35., pod točkom 40. i
pod točkama 44. i 45. navedeni su
zakoni za koje se predlaže donošenje hitnim postupkom. Zakoni pod
točkama od 5. do 7., od 10. do 12.,
od 15. do 21., pod točkom 23. i pod
točkom 40. nose oznaku P.Z.E., te se
o primjeni hitnog postupka sukladno
članku 161. Poslovnika ne glasuje,
napomenuo je predsjednik Vladimir
Šeks.
Zastupnik Šime Lučin (SDP) prigovorio je u ime Kluba zastupnika
SDP-a predloženom hitnom postupku donošenja zakona o obalnoj straži jer je riječ o važnim intervencijama u ovlasti vojske, policije i carine
te bi tako značajnom zakonu trebalo

posvetiti više pažnje kroz redovnu
proceduru.
Pristupilo se glasovanju. Zastupnici su većinom glasova prihvatili primjenu hitnog postupka kod
donošenja: Zakona o potvrđivanju
Okvirnog ugovora o zajmu između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske za projekt
financiranja zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj, Zakona o potvrđivanju Memoranduma
o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice
o pristupanju Republike Hrvatske
6. Okvirnom programu Europske
zajednice za istraživanje, tehnološki
razvoj i demonstracijske aktivnosti
koji doprinosi stvaranju europskog
istraživačkog prostora i inovacijama, Zakona o potvrđivanju Ugovora
o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za financiranje dodatnih
troškova projekta obnove Riječkog
prometnog pravca, Zakona o potvrđivanju Torremolinos protokola iz

‘93. na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih
brodova iz ‘97., Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike
Hrvatske i Bosne i Hercegovine o
dvojnom državljanstvu, Zakona o
Fondu za financiranje razgradnje
i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva
nuklearne elektrane Krško, Zakona
o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europske zajednice o
pravima za suradnju u svezi pomoći
Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru
instrumenata pretpristupne pomoći,
Zakona o ovlasti Vlade Republike
Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora, Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o državnim službenicima, Zakona o izmjeni i dopuni
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljiš-

Po tisuću kuna obiteljima vatrogasaca stradalih na Kornatu
Prije utvrđivanja dnevnog 27. sjednice, 26. rujna 2007. reda predsjednik
Sabora predložio je da svi zastupnici izdvoje po tisuću kuna obiteljima
vatrogasaca stradalih na Kornatu. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
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nim knjigama, Zakona o izmjeni
Zakona o zaštiti od požara, Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, zakona
o Obalnoj straži Republike Hrvatske, zakona o dopunama Zakona o
obvezama i pravima državnih dužnosnika, Zakona o dopunama Zakona o posebnom porezu na alkohol i
Zakona o potvrđivanju Ugovora o
jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke
za projekt ”Nova luka Zadar”.
Predsjednik Hrvatskog Sabora
Vladimir Šeks utvrdio je da je uvažen prijedlog zastupnika Slavena
Letice da se u ovaj dnevni red uvrsti
točka: Prijedlog odluke o postavljanju spomen-bisti uzoritog kardina-

la doktora Franje Kuharića i prvog
hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana u Hrvatskom saboru. Kako nije bilo drugih pisanih
prigovora na dnevni red upućen uz
poziv na sjednicu, sukladno članku
203. stavak 4. Poslovnika, smatra se
usvojenim.
Dodao je da se sukladno članku
203. stavku 5. Poslovnika prigovor
sada može dati samo na one točke
koje nije sadržavao prijedlog dnevnog reda upućen uz poziv na sjednicu. Uvršteno je deset novih točaka
dnevnog reda (u nastavku Prijedloga
dnevnog reda).
Kako nije bilo prigovora, predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir
Šeks objavio je da je utvrđen dnev-

ni red onako kako je predložen u
Konačnom prijedlogu dnevnog reda
s utvrđenim izmjenama.
Zastupnica Milanka Opačić u
ime Kluba zastupnika SDP-a izrazila je neslaganje što je Prijedlog
odluke da se pristupi promjeni Ustava RH uvršten kao 66. točka dnevnog reda jer je očito, dodala je, da se
uz ovako zgusnut raspored neće stići
raspraviti.
Predsjednik Hrvatskog sabora
odgovorio je kako su točke uvrštene
prema Poslovniku, te je podsjetio da
se primjena Ustava odvija u tri faze,
a Sabor će u ovom sazivu tek raspraviti prvu tj. da li će se uopće pristupiti promjeni Ustava.
A. F.

međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova, iz 1977.
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o uvođenju europskog
društva Societas Europea (SE) i
Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU)
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Konvencije o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o Agenciji za mobilnost i
programe Europske unije
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i
Bosne i Hercegovine o dvojnom
državljanstvu
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o Fondu za financiranje
razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane
Krško
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju
terorizma

- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Protokola o
nadzoru emisija hlapljivih organskih spojeva ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o
dalekosežnom prekograničnom
onečišćenju zraka iz 1979. godine
- Prijedlog i Konačni prijedlog o
potvrđivanju Protokola o nadzoru emisija dušikovih oksida ili njihovih prekograničnih strujanja uz
Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz
1979. godine
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Okvirnog
sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih
zajednica o pravilima za suradnju
u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj
u provedbi pomoći u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona potvrđivanju Sporazuma
o financiranju između Europske
komisije i Vlade Republike Hrvatske za program potpore zajednice
na području nuklearne sigurnosti
za Hrvatsku za 2006.

Dnevni red:
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Okvirnog
ugovora o zajmu: f/p 1576 (2006)
w između Razvojne banke Vijeća
Europe i Republike Hrvatske za
projekt financiranja zdravstvenih
ustanova u Republici Hrvatskoj
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o pristupanju Republike Hrvatske šestom okvirnom
programu Europske zajednice za
istraživanje, tehnološki razvoj i
demonstracijske aktivnosti, koji
pridonosi stvaranju europskog
istraživačkoga prostora i inovacijama (2002-2006.)
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike
Hrvatske i Međunarodne banke
za obnovu i razvoj za financiranje dodatnih troškova ”Projekta
obnove Riječkog prometnog pravca”
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Torremolinos
protokola iz 1993. Na Torremolinos

-

-

-

-

-
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- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjeni i dopunama
Zakona o doplatku za djecu
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona izmjenama i dopuni Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o trgovačkim društvima
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Kaznenog zakona
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama Zakona o
odgovornosti pravnih osoba za
kaznena djela
- Konačni prijedlog zakona o ostvarivanju prava na pravnu pomoć
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o listi profesionalnih bolesti
- Konačni prijedlog zakona o javnoj nabavi
- Konačni prijedlog zakona o zaštiti
okoliša
- Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona
o mirovinskim osiguravajućim
društvima i isplati mirovina na
temelju individualne kapitalizirane štednje
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga
Hrvatskoga sabora
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o državnim službenicima
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjeni i dopuni Zakona
o pravima hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o zemljišnim knjigama

- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjeni Zakona o zaštiti
od požara
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o akademskim i stručnim
nazivima i akademskom stupnju
- Prijedlog i Konačni prijedlog o
pravobranitelju za osobe s invaliditetom
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika
- Konačni prijedlog Prekršajnog
zakona
- Konačni prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina
- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog
zakona
- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o državnoj potpori za
obrazovanje i izobrazbu
- Konačni prijedlog zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite
- Konačni prijedlog zakona o preuzimanju dioničkih društava
- Konačni prijedlog zakona o računovodstvu
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o dopunama Zakona o
posebnom porezu na alkohol
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Ugovora o
jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke
za projekt ”Nova luka Zadar”
- Izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske
- Prijedlog odluke o privremenom
financiranju poslova, funkcija i
programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2008. godine, s prijedlozima privremenih financijskih planova za prvo tromjesečje 2008.
godine
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- Prijedlog odluke o proglašenju
2008. godine ”Godinom Marina
Držića” u Republici Hrvatskoj
- Prijedlog odluke o postavljanju
spomen-biste uzoritog kardinala dr. Franje Kuharića i prvog
predsjednika Republike Hrvatske
dr. Franje Tuđmana u Hrvatskom
saboru - predlagatelj zastupnik
Slaven Letica
- Prijedlozi odluke o razrješenju
dosadašnjeg predsjednika, zamjenika predsjednika i članova i o
imenovanju novog predsjednika i
članova Upravnog vijeća Hrvatske
energetske regulatorne agencije
- Izvješće o učincima provedbe
Zakona o otocima u 2006. godini
- Izvješće o izvršavanju Državnog
proračuna Republike Hrvatske za
2007. godinu, za prvo polugodište
2007. godine
- Izvješće o sudjelovanju pripadnika
Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji ISAF u Afganistanu, za razdoblje od 1. studenoga 2006. do 30. lipnja 2007.
- Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za
2006. godinu
- Izvješće o uredbama koje je Vlada
Republike Hrvatske donijela na
temelju zakonske ovlasti
- Izvješće o provedbi Nacionalne
strategije suzbijanja zloporabe
opojnih droga u Republici Hrvatskoj u 2006. godini
- Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske
unije za razdoblje od 1. siječnja
do 30. lipnja 2007. godine
- Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za
2006. godinu
- Godišnje izvješće o državnim potporama za 2006. godinu - predlagatelj Agencija za zaštitu tržišnog
natjecanja
- Izvješće o radu Nacionalnog
odbora za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2006. godine
- predlagatelj Nacionalni odbor
- Izvješće o radu i poslovanju
Hrvatskog zavoda za mirovinsko
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osiguranje za 2006. - predlagatelj
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje za 2006.
godinu - predlagatelj Nacionalno
vijeće za visoko obrazovanje
Izvješće o radu Agencije za zaštitu
osobnih podataka za 2006. godinu
- predlagatelj Agencija za zaštitu
osobnih podataka
Godišnje izvješće o poslovanju
Financijske agencije za 2006.
godinu - predlagatelj Nadzorni
odbor FINE-e
A) Izvješće o radu Vijeća HRT-a
i provedbi programskih načela i
obveza utvrđenih zakonom u programima HR-a i HTV-a u razdoblju od 20. rujna 2006. do 3.
rujna 2007. godine; b) Izvješće
Ravnateljstva HRT-a o poslovanju
HRT-a za 2006. godinu
Prijedlog odluke da se pristupi promjeni Ustava Republike
Hrvatske - predlagatelji klubovi
zastupnika SDP-a, HNS-a, HSS-a,
IDS-a, PGS-a, SBHS-a, MDS-a i
SDSS-a
Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u
Republici Hrvatskoj - predlagatelj
Klub zastupnika HSS-a
Prijedlog zakona o svjetlu - predlagatelj Klub zastupnika HSS-a
Prijedlog zakona o besplatnoj
pravnoj pomoći - predlagatelj
Klub zastupnika PGS, SBHS-a i
MDS-a
Prijedlog zakona o doplatku na
sljepoću - predlagatelj Odbor za
ljudska prava i prava nacionalnih
manjina
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o porodnom
dopustu majki koje obavljaju
samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki - predlagatelj Klub
zastupnika HSS-a
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara - predlagatelj Klub zastupnika HSS-a

- Prijedlog zakona o dopuni Zakona o posebnom porezu na alkohol - predlagatelj zastupnik Željko
Pavlic
- Prijedlog zakona o dopuni Zakona o posebnom porezu na naftne
derivate - predlagatelj Klub zastupnika HSS-a
- Prijedlog zakona o sprečavanju
zlostavljanja na radu - predlagatelj Odbor za ravnopravnost spolova
- Prijedlog zakona o minimalnoj
plaći - predlagatelj Klub zastupnika HSU-a
- Prijedlog zakona o dopunama
Zakona o mirovinskom osiguranju - predlagatelj Klub zastupnika
HSU-a
- Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih
dužnosnika - predlagatelji klubovi
zastupnika HSLS-a i HSS-a
- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu predlagateljica zastupnica Đurđa
Adlešić
- Prijedlog zakona o izmjenama i
dopuni Zakona o sprječavanju
sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti - predlagatelj Klub
zastupnika SDP-a
- Prijedlog zakona o dopuni Zakona o područjima posebne državne skrbi - predlagatelj zastupnik
Miroslav Čačija
- Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o donošenju programa prostornog uređenja Republike Hrvatske
- predlagatelj Klub zastupnika
HSS-a
- Prijedlog zaključka kojim se Vlada
Republike Hrvatske obvezuje na
podnošenje izvješća o postupanju Vlade u svezi sa zaključkom
Hrvatskoga sabora od 12. lipnja
2003. o podjeli Republike Hrvatske na statističke regije - predlagatelji skupina zastupnika
- Prijedlog zaključka kojim se Vlada
Republike Hrvatske obvezuje na
podnošenje detaljnog izvješća o
stanju sigurnosti prometa u Republici Hrvatskoj s naglaskom na
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provođenje Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa
za 2005. i 2006. godinu - predlagatelj Klub zastupnika HSS-a
Prijedlog zaključka kojim se Vlada
Republike Hrvatske obvezuje da
Hrvatskome saboru dostavi na
prihvaćanje Godišnje izvješće o
stanju poljoprivrede /zeleno izvješće/ za 2006. godinu - predlagatelj
Klub zastupnika HSS-a
Prijedlog zaključka kojim se
obvezuje Državno povjerenstvo
za procjenu štete od elementarnih nepogoda da Hrvatskome
saboru žurno dostavi Prijedlog odluke o dodjeli jednokratne pomoći općinama i gradovima za djelomično ublažavanje
posljedica štete od suše u 2007.
godini - predlagatelj Klub zastupnika HSS-a
Prijedlog zakona o pravobranitelju za umirovljenike i starije osobe
- predlagatelj Klub zastupnika
HSU-a
Prijedlog zakona o jednokratnom
godišnjem dodatku na mirovinu božićnici - predlagatelj zastupnik
Silvano Hrelja
Prijedlog zaključka Hrvatskoga sabora o inicijativi Republike
Hrvatske za proglašenje Jadranskog mora za posebno osjetljivo
morsko područje - predlagatelj
Klub zastupnika HSP-a
Prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o pravima i
dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru - predlagatelj zastupnik Dragutin Lesar
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor - predlagatelj Klub zastupnika HSP-a
Program restrukturiranja Hrvatske brodogradnje
Siromaštvo u Republici Hrvatskoj
i strategija njegova smanjenja u
razdoblju 2008-2012 - predlagatelj zastupnik Slaven Letica
Gospodarsko stanje hrvatske nacije, s Programom gospodarskog
razvoja Republike Hrvatske u raz-
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doblju 2008-2012. godine - predlagatelj zastupnik Slaven Letica
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o sigurnosti
prometa na cestama - predlagatelj
Klub zastupnika IDS-a
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o sigurnosti
prometa na cestama - predlagatelj
Klub zastupnika HSU-a
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o sigurnosti
prometa na cestama - predlagatelj
zastupnik Željko Pavlic
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o sigurnosti
prometa na cestama - predlagatelj
Kluba zastupnika HSS-a
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o sigurnosti
prometa na cestama - predlagatelj
Klub zastupnika HSS-a
Prijedlog zakona o izmjenama
Zakona o sigurnosti prometa na
cestama - predlagatelj zastupnik
Ivan Kolar
Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sigurnosti na
cestama - predlagatelj Klub zastupnika HSP-a
Izbori, imenovanja i razrješenja
Izvješća Mandatno-imunitetnog
povjerenstva

Dopuna dnevnog reda 3.
listopada 2007.
- Prijedlog zaključaka kojima se
Vlada Republike Hrvatske obvezuje na podnošenje izvješća o presudi Međunarodnog kaznenog suda
u Den Haagu izrečene optuženicima, počiniteljima ratnog zločina u Vukovaru, Miroslavu Radiću, Veselinu Šljivančaninu i Mili
Mrkšiću, te o radnjama koje je
Vlada Republike Hrvatske poduzela ili će poduzeti nakon izrečene presude - predlagatelji klubovi
zastupnika HSS-a i HSLS-a
- Zahtjev za suspenzijom daljnje primjene Ustavnog zakona o
suradnji s Haaškim tribunalom i
pokretanjem postupka pred Vije-

-

-

-

-

-

-

ćem sigurnosti UN-a o svrsishodnosti djelovanja Haaškog tribunala - predlagatelj Klub HSP-a
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma
o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Sedmom okvirnom programu
Europske zajednice za istraživanje,
tehnološki razvoj i demonstracijske
aktivnosti (2007 - 2013.)
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Ugovora o
jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke
za ”Plinacro plinovodi II”
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o eksplozivnim tvarima
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori - predlagatelj zastupnik Božidar Pankretić
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjeni i dopuni Zakona
o područjima županija, gradova i
općina u Republici Hrvatskoj
Prijedlog zakona o preradi drva i
proizvoda od drva
Prijedlog odluke o imenovanju
viceguvernera Hrvatske narodne
banke
Prijedlog kandidata za izbor člana
Državnoodvjetničkog vijeća
Prijedlog odluke o nepozivanju
novaka na obvezu služenja vojnog
roka
Prijedlog nacionalnog programa
izgradnje, opremanja i modernizacije svih željezničko-cestovnih
putnih prijelaza na mreži pruga
HŽ-a u razdoblju 2008-1012.
Prijedlog pravila o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici
Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe

Dopuna dnevnog reda 5.
listopada 2007.
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju MemoBROJ
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-

-

-

-

randuma o razumijevanju između
Europske zajednice i Republike
Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu ”Europa
za građane”
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju Republike
Hrvatske i Europske zajednice o
sudjelovanju Republike Hrvatske
u programu zajednice ”Inteligentna energija - Europski program
za konkurentnost i inovacije”
(2007-2013.)
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju međunarodnog Sporazuma o šećeru iz
1992. godine
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Sporazuma
između Vlade Republike Hrvatske
i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u nadzoru
državne granice
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o Nacionalnoj zakladi za
potporu učeničkom i studentskom
standardu

Dopuna dnevnog reda 11.
listopada 2007.
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o mjeriteljstvu
- Prijedlog odluke o proglašenju
”Dana socijalnog
partnerstva”
- Prijedlog odluke o izmjenama
i dopunama pravila o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici
Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe
- Prijedlog odluke o raspuštanju
Hrvatskoga sabora
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Aktualno prijepodne

Posljednje aktualno prijepodne u ovom sazivu Sabora bilo
je vrlo burno. Naime, oporbeni
zastupnici zasuli su premijera i
članove Vlade nizom provokativnih pitanja, optužujući vladajuće za brojne korupcijske afere i
za netransparentno vođenje privatizacije. Gotovo polovina upita
bila je adresirana premijeru, koji
je uzvratio da ni sam nije zadovoljan što te afere nisu riješene, ali
da se izvršna vlast ne može uplitati u rad sudstva ni drugih tijela.
U svoju korist citirao je i pozitivni
dio izvještaja Europske komisije,
ali ni on nije ostao dužan oporbenjacima. Podsjetio je na to da je za
vrijeme bivše Vlade Fond za privatizaciju bio zatvoren za javnost,
kao i na neke njihove loše poteze i
projekte (npr. bezuspješnu sanaciju ”Viktora Lenca” i dr.).

Nenamjensko trošenje
sredstava za manjinske vrtiće
Što će poduzeti resorno Ministarstvo da se osigura provedba Ustavnog zakona o pravima manjina i u
segmentu predškolskog odgoja, koji
je u domeni financiranja lokalne
samouprave, upitala je mr.sc. Zdenka Čuhnil (nezavisna; zast. češke i
slovačke nac. manjine). Primjerice,
trebalo bi provjeriti jesu li sve županije donijele programe predškolskog
odgoja, donijeti pedagoški standard,

te utvrditi jesu li sredstva koja se iz
Proračuna izdvajaju za manjinske
vrtiće potrošena namjenski. Na to
ju je pitanje ponukala činjenica da u
gradu Daruvaru ove godine ni jedno
dijete nije upisano u češki vrtić,
odnosno jaslice.
Stoji ocjena da djeca pripadnika
nacionalnih manjina manje participiraju u dječjim vrtićima nego djeca
ostalih građana Hrvatske, konstatirao je mr.sc. Slobodan Uzelac,
državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. To znači
da nam predstoji dosta posla kako bi
se taj postotak povećao.
Što se tiče konkretnog pitanja
zastupnice, to je za nas nova informacija, kaže Uzelac. Predložit ću da
se u Daruvaru provede hitan upravni nadzor, kako bi se utvrdilo stanje stvari i poduzele odgovarajuće
mjere.
Zastupnica je bila zadovoljna
odgovorom.

Tko je kupio zadarsku luku?
Ingrid Antičević-Marinović
(SDP) upitala je premijera tko je
kupio Zadarsku luku i provjerava
li se kapital koji stoji iza te sumnjive transakcije. Kako reče, vijest
o prodaji 51 posto dionica te tvrtke
konkurentskoj slovenskoj luci izazvala je veliku konsternaciju u javnosti, a priča se i da iza toga stoji
sumnjivi kapital. Apsurd je to veći
BROJ
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što posljednjih godina država ulaže
milijune kuna poreznih obveznika
u gradnju infrastrukture za tu luku.
Nedavno je potpisan i ugovor s
Europskom investicijskom bankom
koja će kreditirati izgradnju putničke luke i kontejnerskog terminala u
Gaženici. To znači da će vrijednost
dionica te tvrtke enormno porasti, a
koristi od navedenih ulaganja imat
će netko treći, negodovala je zastupnica.
Dr.sc. Ivo Sanader je odgovorio
da je pitanje upućeno na krivu adresu, budući da Luku ne prodaje država (očito je riječ o privatnim osobama). Naime, Vlada i HDZ su se
opredijelili za davanje luka u koncesiju, a ne za prodaju. Obećao je
da će mjerodavne državne institucije provjeriti o čemu se radi, pa i
odvjetnike koji su sudjelovali u toj
transakciji.
Zastupnica nije bila zadovoljna
ovim odgovorom. Napomenula je
da u Ministarstvu financija postoji
posebna služba koja bi morala provjeriti porijeklo novca kod svakog
većeg ulaganja.

Privatizacija hotela ”Alan”
Emil Tomljanović (HDZ) postavio je više pitanja u vezi s privatizacijom hotela ”Alan” u Starigradu i
kontradiktornim izjavama pojedinih
aktera tog slučaja u medijima. Zanimalo ga je, među ostalim, je li Hypo
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banka ispunila svoju obvezu dokapitalizacije, to više što je kupljenu
firmu ubrzo preprodala.
Iz dokumentacije koja postoji u
Fondu za privatizaciju vidljivo je
da je Upravni odbor te institucije u prosincu 2001. jednoglasno
prihvatio ponudu HYPO banke za
kupnju hotela ”Alan”(na sjednici
su bili nazočni i predsjednik i potpredsjednik Fonda), kaže potpredsjednik Vlade Damir Polančec. U
ožujku 2002. Banka je sklopila s
Fondom ugovor kojim je postala vlasnik hotela. Prema Ugovoru
trebala je dokapitalizirati to trgovačko društvo s 2,3 mln. eura,
ali to nije učinila, tako da nikada
nije došlo do povećanja njegova
temeljnog kapitala. Naime, ubrzo
nakon privatizacije preprodala je
tu tvrtku ”Alan Tours-u” iz Zadra,
i to bez suglasnosti Fonda, iako to
nije smjela učiniti najmanje jednu
godinu od potpisa ugovora o kupnji.
Zastupnik je bio zadovoljan odgovorom.

Obnova dvorca Veliki Tabor
Ivana Jarnjaka (HDZ) je interesiralo kada će biti završena obnova
dvorca Veliki Tabor, te hoće li se i
neki od brojnih kulturnih spomenika
u Zagorju naći na UNESCO-voj listi
svjetske baštine.
Ministar kulture, mr.sc. Božo Biškupić, napomenuo je da je riječ o
jednom od najvrednijih spomenika
kulturne baštine u Hrvatskoj, koji se
nalazi na listi. Naime ,uz još 15 spomenika prijavljen je za upis na Listu
svjetske baštine, a nakon obnove
imat će više šanse da se na njoj i
nađe.
Vrata dvorca zatvorena su za
posjetitelje jer su još uvijek u tijeku
građevinski radovi (obnavlja se ulaz
te kula iz 16. stoljeća). Obnova tog
dijela objekta trebala bi biti dovršena sredinom listopada, kada se planira i otvorenje muzeja posvećenog
obitelji Ratkaj.

Zastupnik je bio zadovoljan odgovorom.

Korupcijske afere
Vesna Škare-Ožbolt (DC) pokazala je kartu objavljenu na Internetu, na kojoj je pobrojano više od 100
korupcijskih afera koje su se dogodile u mandatu ove Vlade, počevši
od ”Brodosplita”(istraga nikad nije
završena), izgradnje ceste Gaženica - Zadar, afere ”KIM”, ”Sunčanog
Hvara”, do ”Maestra”. Mislite li do
kraja mandata riješiti ijednu od tih
afera - upitala je premijera Sanadera.
Odgovarajući na njeno pitanje
dr.sc. Ivo Sanader je citirao dio
zaključka ekspertne skupine Europske komisije iz lipnja ove godine, u
kojem stoji da su hrvatska tijela bez
zadrške angažirana u borbi protiv
korupcije, te da su tijekom zadnjih
mjeseci učinila veliki napredak na
tom planu. Unatoč ovom mišljenju,
još uvijek ne možemo biti zadovoljni postignutim rezultatima, kaže
premijer. Međutim, izvršna vlast ne
može se ”miješati” u rad sudstva ili
sudjelovati u istrazi. Stoga apelira na sva tijela koja su uključena u
borbu protiv korupcije da još učinkovitije provode mjere za sprječavanje te pojave.
Nezadovoljna odgovorom, zastupnica je primijetila da niti jedna
vlada do sada nije imala ovako
dobre odnose s državnim odvjetništvom, niti ovoliko korupcijskih
afera. Činjenica da je premijer propustio spomenuti da Europska komisija preporuča odgodu pregovora za
područje pravosuđa, svjedoči o tome
da ova Vlada nije dovoljno napravila u borbi protiv korupcije, zaključila je.

Sigurnost u prometu i ”nula
promila”
Miroslav Čačija (HSS) podsjetio
je na to da je Klub zastupnika HSS-a
uputio u proceduru dva zakonska priBROJ
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jedloga za izmjenu Zakona o sigurnosti prometa na cestama (jedan od
njih odnosi se na ukidanje famoznih
0,0 promila). Budući da ti zakoni
nisu uvršteni u dnevni red, 1. veljače
zatražili su da Vlada detaljno izvijesti zastupnike o stanju sigurnosti
prometa na cestama, ali to izvješće
do danas nije uvršteno u redovnu
proceduru. Upitao je premijera koji
je razlog tome i ne peče li ga zbog
toga savjest, s obzirom na to da je
broj prometnih nesreća, kao i žrtava,
ove godine veći nego lani.
Dr.sc. Sanader je rekao da prihvaća dio kritike koji se odnosi na kašnjenje spomenutog izvješća, koje je
u završnoj fazi izrade. Obećao je da
će od resornog Ministarstva zatražiti
da ga dostave na zastupničke klupe
još za vrijeme trajanja ove sjednice, i to što prije. Napomenuo je da
nije za to da se u ovo predizborno
vrijeme ide na izmjenu Zakona o
sigurnosti prometa na cestama (to je
i stajalište HDZ-a), budući da statistike pokazuju da je od početka njegove primjene osjetno smanjen broj
poginulih u prometnim nesrećama. Ako smo tim zakonom spasili i
jedan ljudski život, onda se njegovo
donošenje isplatilo, tvrdi Sanader.
U prilog tome spomenuo je da se i
mnogi roditelji, koji su u prometnim
nesrećama izgubili djecu, u dopisima upućenim Vladi protive ukidanju odredbe o ”0 promila”.
Zastupnik je izjavio da je djelomično zadovoljan odgovorom.

Istraga u Upravi za zaštitu i
spašavanje
Je li točno da Kriminalistička policija već više od godinu dana provodi istragu protiv ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje i
njegova zamjenika, zbog zloporabe
položaja - upitala je premijera Gordana Sobol (SDP).
Dr. sc. Sanader je rekao da mu to
nije poznato i da će se informirati
o tome, te poslati zastupnici pisani
odgovor.
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Gospodine premijeru, to vam baš
ne služi na čast, s obzirom na to da
se radi o državnoj službi, jednoj od
najodgovornijih u sustavu vatrogasne zaštite, komentirala je zastupnica. Naime, prema izvješću ravnatelja policije, u toj ustanovi vlada
organizacijski kaos, prvenstveno
zahvaljujući nesposobnosti ravnatelja, Đure Poldrugača, a sve je začinjeno i financijskim malverzacijama
te zloporabama službenog položaja.
Vrhunac licemjerstva je jučerašnja
izjava tog istog ravnatelja, da je protekla vatrogasna sezona bila uspješna, kao i prijedlog za njegov izbor
u upravni odbor zaklade ”Kornat”.
Zastupnica je zatražila detaljno pisano izvješće vezano uz krim-obradu
ovog slučaja, te očitovanje premijera o odgovornosti gospodina Poldrugača.

Građani nisu ravnopravni pred
zakonom
Hoćete li poduzeti mjere da se sve
građane dovede u jednakopravan
položaj pred zakonom, tako da odgovaraju ne samo za počinjena kaznena djela nego i ona u pokušaju - upitao je Nikola Vuljanić (HNS) predsjednika Vlade. Aludirao je pritom
na nezakonitu odluku četiriju ministara kojom se u postupku prodaje
tvrtke KIM u Karlovcu, pogodovalo najlošijem ponuđaču. Kako reče,
prijavio ih je Državnom odvjetništvu za kazneno djelo u pokušaju, ali
ništa se nije dogodilo (nakon reakcije javnosti, oni su se povukli).
Odakle vam pravo da prigovarate
Vladi koja transparentno vodi privatizaciju, s obzirom na to da je u vrijeme vladavine koalicije SDP-HNS
Fond za privatizaciju bio zatvoren za novinare, a hoteli na najboljoj poziciji u Dubrovniku prodavani su daleko ispod cijene, uzvratio
je dr.Sanader. Napomenuo je da je
njegova Vlada prva otvorila sjednice Upravnog vijeća Fonda za javnost, te uključila u sastav tog tijela predstavnike socijalnih partnera.

Ako smo i pogriješili, kao u slučaju KIM-a, povukli smo tu odluku,
za razliku od vas koji ste ustrajali u
greškama. Primjerice, znali ste da je
Lenac loš projekt, to je znao i bivši
predsjednik Upravnog vijeća Fonda
Slavko Linić, ali je i dalje ”pumpao”
novac poreznih obveznika u to Brodogradilište.
Nezadovoljan odgovorom zastupnik je komentirao:”Istina, griješiti
je ljudski, ali nije pošteno ne snositi
konzekvence za te greške.”
Marka Širca (HDZ) zanimalo je u
kojem su stanju radovi na izgradnji
autoceste na 5. koridoru i kad će biti
dovršena i puštena u promet njena
dionica Sredanci- Đakovo-Osijek.
Isto je pitao i za obilaznicu Velike
Gorice. Rekao je da je Vlada Republike Hrvatske tijekom 2007. godine vrlo uspješno nastavila izgradnju
svih šest pravaca autocesta u Republici Hrvatskoj.
Odgovarajući na ovo pitanje ministar mora, turizma, prometa i razvitka Božidar Kalmeta naveo je da je
u nepune protekle 3,5 godine izgrađeno i pušteno u promet više od 400
kilometara autocesta što govori o
velikom intenzitetu izgradnje. Dionica od Sredanaca do Đakova (dio
koridora koji od granice sa BiH do
granice s Mađarskom odnosno do
Belog Manastira) bit će završena
krajem listopada ove godine, a u
promet puštena, kako se očekuje, u
studenom. Dionica autoceste od Sredanaca do Osijeka bit će dovršena
prema četverogodišnjem planu koji
je donijela Vlada RH, do kraja 2008.
godine. Važna dionica Zagreb-Velika Gorica, (autocesta Zagreb-Sisak)
sada je u natječaju pa iako je bilo
određenih problema (Zagrebačka
županija nije pravovremeno donijela prostorni plan) bit će završena
u predviđenom roku, krajem 2008.
godine.
Zastupnik je bio vrlo zadovoljan s
odgovorom.
Ratko Gajica (SDSS; zastupnik
srpske nacionalne manjine) pitao
je zna li Ministarstvo poljoprivrede
BROJ
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o štetama na usjevima, nasadama,
stadima koje prave divlje životinje
na područjima povratka. S druge
strane, naveo je, lovočuvari koncesionara prosipaju otrov bez ikakvog
upozorenja, lovci i lovačke udruge
rade po svom. Jedino nema odgovarajuće brige za ljude i njihovu imovinu, za to nema mjera Ministarstva,
a uz to, uskraćuje im se članstvo u
lovačkim udrugama.
Doista na terenu imamo dosta složenu situaciju što se tiče štete od
divljači, poglavito na područjima
povratka, odgovorio je ministar
poljoprivrede, šumarstva i vodnog
gospodarstva Petar Čobanković. Tu
je relativno mala naseljenost, uvjetno rečeno slaba obrađenost poljoprivrednoga zemljišta što su idealni
uvjeti za povećanje broja divljih svinja, a time i povećanje štete. Mi tražimo od koncesionara i lovnih udruga da poštuju Zakon (sudski procesi
u pravilu su dugotrajni pa se ide na
procjenu šteta i dogovorni odnos),
a Uprava za lovstvo stalno poduzima odgovarajuće mjere kako bi se
populacija divljači svela na normalu, a pokušavali smo i dati doprinos
mogućnostima lova svima.
Ratko Gajica odgovorio je da stanje nije dobro te zatražio pomoć u
uspostavi reda i da ljudi s tih područja uđu u lovačke udruge i dođu do
lovačkog oružja.

O gužvama na šalterima
Što se dosad napravilo i što će se
učiniti da se smanje gužve u policijskim upravama, ne samo u Zagrebu
već i u drugim gradovima, za dobivanje osobnih i drugih dokumenata i
da taj posao ide brže, pitao je Mario
Zubović (HDZ).
Ministar unutarnjih poslova Ivica
Kirin u svom odgovoru naveo je niz
aktivnosti koje je Ministarstvo unutarnjih poslova poduzelo za otklanjanje gužvi na šalterima policijskih uprava, počevši od provođenja
projekta ”Obavještavanje građana
o izrađenim osobnim dokumentima
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putem SMS poruka” (od 2. kolovoza, početka provođenja projekta do
7. rujna Ministarstvo je poslalo više
od 30 000 takvih poruka) do otvaranja novih šaltera i daljnje internetske i informacijske komunikacije.
Jedan od glavnih uzroka dosadašnjem stanju bio je i manjak novca.
Naime, Ministarstvo je u razdoblju
od 2004. do 2007. moralo izdvojiti 812 milijuna kuna za neprovođenje Kolektivnog ugovora za vrijeme
bivše koalicijske Vlade, a naslijeđeno je i 280 milijuna kuna neplaćenih računa za struju, gorivo, dug
dobavljačima, naveo je, među ostalim ministar.
Dr.sc. Zlatko Kramarić (HSLS)
pitao je kako će fakulteti na primjeren način upoznati svoje studente s
njihovim obvezama, hoće li otvoriti mogućnost većeg broja ispitnih
rokova uključujući i dekanski. Podsjetio je kako naše društvo želi u što
kraćem roku povećati broj visokoobrazovanih građana i da je Republika Hrvatska počela primjenjivati
Bolonjski proces prije dvije godine,
ali da se sada javljaju određena nezadovoljstva studenata i otvaraju brojna pitanja u vezi s tim. Dio studenata ne može upisati sljedeću godinu i
djelotvornost studiranja je u pitanju,
a time i sam smisao Bolonjskog procesa, rekao je.
Državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa dr.sc. Slobodan Uzelac odgovorio je potvrdno na ova pitanja: bit će osiguran
veći broj ispitnih rokova, bolje upoznavanje studenata s obvezama, praćenje uspješnosti studenata i pomoć
studentima u savladavanju gradiva.
Sve je to sadržano u samoj bolonjskoj reformi. No očito smo došli u
situaciju suočavanja s vlastitom slikom visokog obrazovanja, a s kojom
smo svi bili nezadovoljni: dugi studij, u prosjeku više od sedam godina,
nedovoljni broj nastavnika, asistenata, nedovoljno prostora i moderne
opreme, autističan sustav, nekompatibilan sustav visokog obrazovanja u Europskoj uniji. Što se tiče

nezadovoljstva studenata riječ je o
manjoj grupi koja iz godine u godinu traži ispitni rok onda kad ima i
nema objektivnih razloga. Stvorili
smo uvjete da u narednom razdoblju postignemo puno više i već prvi
koraci u primjeni ”bologne” upravo demantiraju zahtjeve studenata,
rekao je, među ostalim.
Dr.sc. Zlatko Kramarić složio se
da proces mora ići dalje, ali je zatražio da Ministarstvo na vrlo suptilan
način kontrolira ovaj proces ne dirajući u autonomnost sveučilišta.

Pomoć za registraciju birača
Zvonimir Mršić (SDP) pitao
je predsjednika Vlade Republike
Hrvatske što znače napuci na savjetovanju s veleposlanicima i konzulima u Műnchenu 15. rujna ”da se radi
o poslu od velike političke važnosti
u inozemstvu, za prethodnu registraciju i izbore odgovorni su veleposlanici i generalni konzuli”. Kakva je to
politička važnost i za koga, što znači
da treba kontaktirati katoličke misije, te, među ostalim, hoće li slična
kampanja biti i u Hrvatskoj. Zanimalo ga je misli li premijer doista
(kao njegov glasnogovornik) da ne
mora raditi u politici onaj tko neće
nastupiti u 11. izbornoj jedinici.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske dr.sc. Ivo Sanader odgovorio
je da svatko tko se u Hrvatskoj bavi
politikom ima pravo ne samo u 11.
izbornoj jedinici nego bilo gdje se
baviti politikom. Spomenuti sastanak protumačio je time što je od
2003. godine puno ljudi promijenilo
adrese, vratilo se u Hrvatsku ili otišlo u inozemstvo, te da se takvi trebaju prethodno registrirati ako žele
na izbore. To je problem i zbog toga
su upućeni apeli svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima,
zamoljene su za pomoć i katoličke
misije, ne da politički agitiraju, nego
da prijave promjene prebivališta, jer
u suprotnom neće moći glasovati.
Osobno ću biti protiv bilo kakvog
uplitanja politike u to, rekao je
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dr.sc. Ivo Sanader. Razlike u pogledima između nas postoje jer mi smo
za to da svi hrvatski državljani budu
jednaki pred Ustavom i zakonom i
da imaju pravo glasa, i ne možemo
stvarati državljane prve, druge i treće
kategorije. Kad su dolazili sinovi tih
hrvatskih obitelji iz cijelog svijeta,
pa i BiH, 91. braniti Hrvatsku onda
su nam bili dobri, danas nam više
ne trebaju. Dok je HDZ-a svi hrvatski državljani uvijek će imati pravo
glasa, naglasio je, među ostalim.
Zvonimir Mršić (SDP) odgovorio je da je razlika između SDP-a
i HDZ-a u tome što SDP smatra da
oni ne trebaju glasati u posebnoj
izbornoj jedinici nego prema svojem prebivalištu, a da će SDP dobiti povjerenje građana i bez liste za
dijasporu.
Zdenka Petričević-Babić ustvrdila
je da diplomacija nije u kampanji te
pitala jesu li veleposlanstva Republike Hrvatske diplomatskim putem
u državama primateljicama zatražila
suglasnost za održavanje predstojećih parlamentarnih izbora i što se još
može učiniti za prethodnu registraciju birača.
Državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Hido Biščević odgovorio je da je
obveza Ministarstva učiniti sve da
se hrvatskim državljanima omogući da ostvare biračko pravo. Svi naši
građani u inozemstvu izravno ili
putem interneta dobili su vrlo jednostavan obrazac preko kojeg se mogu
prijaviti da osiguraju ovdje biračko
pravo. Diplomatska mreža dobila
je naputak da prema prispijeću tih
obrazaca procijene ima li potrebe za
povećanjem broja izbornih mjesta,
a već se pokazalo da takva potreba
postoji u Njemačkoj, Austriji, BiH.

Prodaja hotela ”Excelsiora”
Što se dogodilo nakon što je Fond
za privatizaciju prihvatio ponudu i
potpisao ugovor s gospodinom Štrokom za privatizaciju hotela ”Excelsior”, pitanje je Frane Matušića
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(HDZ). Hrvatskoj javnosti je poznata privatizacijska afera ”Excelsiora”, osmišljena i vođena pod palicom maestra Linića, između dviju
ponuda izabrana nepovoljnija, Gorana Štroka u iznosu od 1,2 milijuna
DEM dok je ponuda jedne ugledne
svjetske turističke kompanije iznosila 35 milijuna kuna.
Potpredsjednik Vlade Republike
Hrvatske Damir Polančec u svom
širem odgovoru podsjetio je kako
nije tražen plan ulaganja ni posebnih
socijalnih klauzula za zaštitu prava
zaspolenika. Fond je prihvatio 2000.
godine ponudu gospodina Štroka
koji je nudio bezuvjetnu garanciju
švicarske banke ”Goldman Saks” za
državno jamstvo za kredite Excelsiora” u iznosu od 35 milijuna DEM,
no slijedili su novi ugovori, pa nakon
analize proizlazi, da su jamstvo za
taj kredit nekretnine i dionice društva ”Excelsior”. Ispada da je društvo
”Excelsior” kupilo samo sebe, odnosno isplatilo samo sebe.
Frane Matušić zaključio je kako je
danas jasno tko je softver privatizacijskog kriminala i da je jasno da je
hotel kupio sam sebe bez ikakvog
ulaganja Gorana Štroka. Zatražio je
da državno odvjetništvo to ispita kao
i prodaju hotela ”Bellavue” fizičkoj
osobi Gorana Štroka i hotela ”Kompas” off shore kompaniji koju zastupa Goran Štrok.

Kupnja poslovnog prostora u
Požegi
Zastupnik Nenad Stazić (SDP)
pozvao se na tri i pol godine star
kupoprodajni ugovor sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Požege kojim je ovaj grad državi prodao
zgradu (poslovni prostor Porezne
uprave) za 14 milijuna kuna. Bivša
je Vlada, kaže, osigurala novac za tu
transakciju, ali aktualna Vlada nije
ispoštovala odredbe kupoprodajnog
ugovora pa je Gradonačelnik Požege
tužio državu i dobio spor u prosincu
2005. kada je presuđeno da država
mora Požegi isplatiti osnovni dug i k

tome još kamate od 4 milijuna kuna.
Iako se žalila na tu odluku država je
ponovno izgubila spor, ovaj put na
Županijskom sudu, kamata je udvostručena i dosegnula je iznos od 7,8
milijuna kuna. Stazić navodi da se
otprilike isti iznos sredstava godišnje izdvaja za suzbijanje zloporabe
opojnih droga, za zatočene i nestale, pružanje pomoći kod uklanjanja
posljedica katastrofe, a koliko se tek
vatrogasne opreme moglo kupiti za
8 milijuna kuna, zaključuje zastupnik.
Ministar financija Ivan Šuker
podsjetio je zastupnika na odluku
bivše Vlade Ivice Račana kojom je
kupoprodajni ugovor trebalo realizirati do 31. prosinca 2003., i činjenicu
da nije potpisan nalog za tu naplatu.
Ministar tvrdi da je netko prije njega
morao staviti potpis na taj ugovor i
upozorava da Porezna uprava nigdje u Hrvatskoj, osim u Požegi, nije
kupovala poslovni prostor za svoj
rad. Uz to, radi se o različitim procjenama vrijednosti poslovnog prostora u Požegi. Sudski je vještak
procijenio vrijednost prostora na 12
milijuna i 800 tisuća kuna, Komisija
Porezne uprave na 12 milijuna i 600
tisuća kuna, a bivši ministar financija i Gradonačelnik Požege sklopili
su ugovor na 14 milijun kuna. Spomenuti ugovor o kupoprodaji bio je
štetan, i njime je trebalo podmiriti
14 milijuna kuna obveznica ili mjenica koje je u tom trenutku izdao
Grad Požega. Ovdje se radilo o partijskom dogovoru o preraspodjeli
novca između državnog i lokalnog
proračuna, zaključio je ministar.
Ako je kupoprodajni ugovor bio
štetan kao što tvrdite, mogli ste ga
osporavati na sudu, ali se sudska
odluka u svakom slučaju morala
poštivati, uzvratio je zastupnik Stazić.

Zakup poljoprivrednog
zemljišta
Nezadovoljna pisanim odgovorom
na pitanje o zakupu poljoprivrednog
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zemljišta u Virovitičko-podravskoj
županiji, zastupnica Dragica Zgrebec (SDP) ponovno je podsjetila
na natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta proveden u nekoliko tamošnjih općina. Unatoč činjenici da su dosadašnji dugogodišnji
zakupci uredno obrađivali zemljište
13 i 14 godina i dostavili najpovoljnije ponude, nisu prošli na natječaju,
a u Iloku čak i nije bio natječaj za
zakup nego se radilo o prodaji 180
ha zemljišta namijenjenog dugogodišnjim nasadima. Iako se upozoravalo na nepravilnosti u provođenju natječaja, primjedbe nisu uzete
u obzir. Prema podacima o prodaji
tog zemljišta po posebnim pogodnostima došao je i dio vaše obitelji, upozorila je zastupnica ministra
Čobankovića, te ga upitala hoće li
se za ovih nekoliko slučajeva nepravilnosti provesti nadzor i poduzeti
mjere, a napose hoće li se boriti protiv nepotizma?
Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu kojim je reguliran
način raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem, jedinice lokalne samouprave donose program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.
U tom programu moraju osigurati
poljoprivredne površine za povrat,
zakup, prodaju i koncesiju, odgovorio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Petar
Čobanković. Povrat poljoprivrednog zemljišta vezuje se za denacionalizaciju, kod zakupa i prodaje
poljoprivrednog zemljišta prioritet
imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a kod koncesije pravna
osoba. Ministarstvo ne donosi odluku o tome tko će dobiti zemljište u
zakup i na prodaju već samo prati
je li odluka općinskog ili gradskog
vijeća donesena sukladno navedenim prioritetima u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, i u slučaju
utvrđenih nepravilnosti može uskratiti davanje suglasnosti. Za koncesiju natječaj raspisuje i odluku donosi Vlada Republike Hrvatske. Rekao
je još kako se nitko od njegove uže
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obitelji nije javio na spomenuti
natječaj, a kod utvrđenih nepravilnosti uskraćena je suglasnost.
Zastupnica Zgrebec nije bila
zadovoljna odgovorom ustvrdivši
da je dužnost Ministarstva da kontrolira kako je provedena procedura
natječaja i dodjela zemljišta. Konkretna imena koja se vezuju za te
natječaje trebala bi imati nadležne
službe u Ministarstvu ili bi trebale zatražiti dostavu dokumentacije
od jedinica lokalne samouprave na
čiji rad ima primjedaba, zaključila je
zastupnica.

Porez na kapitalnu dobit
Zastupnik Gordan Jandroković (HDZ) svoje je pitanje uputio
ministru financija, a odnosilo se na
jačanje financijskog tržišta i zahtjev
nekih oporbenih političkih stranaka da se uvede porez na kapitalnu
dobit, odnosno na eventualnu zaradu
na dionicama. Zanimalo ga jesu li ti
zahtjevi kompatibilni s razvojem i
jačanjem financijskog tržišta. U slučaju uvođenja oporezivanja kapitalne dobiti interesira ga kojom bi stopom rasla imovina umirovljeničkih
fondova, i može li takav zahtjev štetiti, pa čak i srušiti mirovinsku reformu u Hrvatskoj.
Porezna politika HDZ-a zasniva se na tome da se ne uvode novi
porezi i nova porezna opterećenja
nego na pojačanoj poreznoj disciplini kojom bi se prikupilo više prihoda, odgovorio je ministar financija Ivan Šuker. Oni koji predlažu
uvođenje poreza na kapitalnu dobit
puno toga kriju od hrvatske javnosti.
Ostaje npr. pitanje što će biti s porezom na kamate. Ulaganje u štednju
ili u dionice identična je stvar i pitanje je slobodnog odabira ulaganja
novca, pojašnjava ministar. Jednako
se tako nameće pitanje što će biti sa
zaradom Fonda hrvatskih branitelja
u kojem su dionice HT-a i INA-e,
napose s dionicama i zaradom na
dionicama bivših i sadašnjih zaposlenika INA-e i HT-a. Konačno, što će

uvođenje poreza na kapitalnu dobit
značiti za četiri mirovinska fonda
koji ukupno broje više od milijun i
350 tisuća članova, odnosno hoće li
se ta dobit sutra umanjiti. Prikrivaju
se odgovori na ova pitanja, a u principu se želi uvesti novi namet hrvatskim građanima u trenutku kada im
je Vlada Republike Hrvatske dala
mogućnost da kupe dionice INA-e i
HT-a. Dok jedni imaju naviku povećavati porezne namete, drugi povećavaju poreznu disciplinu i time
proračunske prihode smanjujući na
taj način porezna davanja, zaključio
je ministar Šuker.
Zastupnik Jandroković bio je
zadovoljan jasnim i preciznim odgovorom. Uvođenje poreza na kapitalnu dobit je kontraproduktivno za
nas, a hrvatsko tržište kapitala još
mlado ne treba opterećivati novim
nametima, zaključio je zastupnik.

Isplata duga umirovljenicima
Silvano Hrelja (HSU) pitao je što
Vlada Republike Hrvatske čini glede
osiguranja sredstava za umirovljenički fond kako bi se isplata duga
umirovljenicima mogla provesti u
zakonskom roku. Odgovor na ovo
pitanje interesira najmanje 450 tisuća umirovljenika i njihovih obitelji,
kaže Hrelja. Novi prioritet Hrvatske
stranke umirovljenika predstavlja
još oko 7% građana koji nisu ušli
u sustav obeštećenja u duhu odluke
Ustavnog suda Republike Hrvatske,
a trebali bi, kaže Hrelja.
U svom odgovoru, premijer dr. sc.
Ivo Sanader rekao je da će do kraja
godine zajedno s četvrtom ratom
biti isplaćena i druga rata nositeljima obiteljskih mirovina te prva rata
za one koji su odabrali sporiji način
isplate duga. Sanader je pozvao
HSU kao partnera da ne otvara uvijek nove probleme. Ne bih volio da
moto HSU-a bude stih ”Ljudskom
srcu uvijek nešto treba, zadovoljno
nikad posve nije čim željenog cilja
se dovreba opet iz njega sto mu želja
klije”, rekao je premijer.
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Za ovaj pjesnički izraz Hrelja
je rekao da se u psihologiji naziva
porast aspiracije, i on je legitiman.
Zamolio je premijera da se konačno
očituje o prijedlozima HSU-a koji
su također legitimni, a odnose se na
pravobranitelja za umirovljenike i
božićnicu za tu kategoriju naših građana.

Potpora tekstilcima u
Hrvatskoj
Zanimajući se za perspektivu tekstilne industrije Zdravko Sočković
(HDZ) upitao je ministra gospodarstva, rada i poduzetništva jesu
li sredstva koje je Vlada Republike
Hrvatske pokrenula kroz trogodišnji program potpora tekstilnoj industriji (tri puta po 20 milijuna kuna)
dovoljna da se očuva tekstilna industrija u Hrvatskoj i u toj industriji
radna mjesta.
Aktualna će Vlada pružiti punu
potporu našim tekstilcima kako bi
stali na noge i bili konkurentni u
Hrvatskoj i u svom okruženju, odgovorio mu je ministar Branko Vukelić. Ova je Vlada prvi put uopće
pokrenula program trogodišnje potpore tekstilnoj industriji, a on je u
punoj mjeri dao svoj efekt usmjeren
ka podizanju konkurentnosti te grane
proizvodnje. No, ovo nisu jedina
sredstva usmjerena prema tekstilnoj
industriji. Malim i srednjim poduzetnicima je za njihov nastup na tržištu, i uopće za marketinške aktivnosti, podijeljeno 25 milijuna kuna,
a upravo ti poduzetnici čine veliki
dio poduzeća u tekstilnoj i odjevnoj
industriji u Hrvatskoj. Završen je i
posao na izradi prijedloga programa
razvoja tekstilne industrije do 2013.
godine. Novi šestogodišnji program
razvoja tekstilne industrije trebao bi
biti nastavak onoga što se na planu
razvoja činilo u protekle četiri godine. Novi bi program trebao omogućiti i povoljna kreditna sredstva i
sve potpore dopuštene prema Zakonu o državnim potporama, a koja
bi se usmjerila prema kvalitetnijim
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poslovima. Program bi trebao pružiti šansu tekstilcima da sačuvaju
radna mjesta, a uglavnom su zaposlene žene. Zastupnik Sočković bio
je zadovoljan odgovorom.

”Zeleno izvješće”
Zastupnik mr. sc. Božidar Pankretić (HSS) podsjetio je ministra
poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva na izjavu koju
je na početku obnašanja ministarskog mandata dao navodeći da je
naš cilj smanjenje uvoza hrane. Na
kraju mandata uvoz hrane gotovo je
udvostručen, ustvrdio je Pankretić
i to potkrijepio brojkama. Tako je
u prvih šest mjeseci 2007. taj uvoz
dosegnuo gotovo milijardu američkih dolara, umjesto izvoza raste
uvoz hrane, a deficit za to razdoblje
doseže rekordnih 424 milijuna dolara. Jedan od ciljeva koje ste postavili odnosio se na operativne programe u poljoprivredi pa je tako bilo
predviđeno i podizanje 1200 mliječnih farmi te 200 farmi za proizvodnju krava i teladi, a iz odgovora na
zastupničko pitanje vidljivo je da je
u HBOR-u dosad odobreno samo
139 kredita. To jasno govori da o
predviđenih 1200 farmi nema ništa.
Slična je situacija i s operativnim
planom podizanja nasada vinograda
i voćnjaka. Zastupnika je interesiralo
zašto Vlada nije Hrvatskome saboru
poslala u predviđenom zakonskom
roku (najkasnije do 30. lipnja tekuće
godine) Godišnje izvješće o stanju u
poljoprivredi.
Ministar Petar Čobanković izrazio je zadovoljstvo polučenim rezultatima u vanjsko-trgovinskoj razmjeni u poljoprivredno-prehrambenom
sektoru. Potkrijepio je to konkretnim
podacima upozoravajući zastupnika
da ne može iznositi samo podatke
o povećanom uvozu poljoprivrednih proizvoda, a pritom ne spomene
povećan izvoz istih. U 2004. godini pokrivenost uvoza izvozom u
poljoprivredno-prehrambenom sektoru iznosila je 51%, 2005. godine

već se penje na 57%, a lani doseže
65%. To su zadovoljavajući podaci
kada se zna da je pokrivenost uvoza
izvozom između 48 i 49%. I u 2007.
godini pokrivenost uvoza izvozom
neće biti manja od 65%.
I operativni programi su dali
rezultate. U govedarstvu u konačnici bilježimo povećanje od 25% proizvodnje mlijeka, a to je 300 milijuna
kuna novog novca u poljoprivredi.
Veliki je rezultat postignut i u vinogradarstvu tj. zaustavljen je trend da
se ne krči više vinograda nego što
se podiže. U proteklom je mandatu,
ne računajući 2007., posađeno oko
16 tisuća ha novih nasada vinograda. Ministar je kao grijeh priznao što
Saboru još nije poslano spomenuto
izvješće, ali je ustvrdio da poljoprivreda mora odraditi prioritetnije
poslove od toga, a to je usklađivanje
našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU-a, pripreme za screening
i za naša pregovaračka stajališta za
ovu oblast.
Zastupnik Pankretić je ustrajao da
se zakonska obveza mora ispoštovati, a ako se ne može onda valja promijeniti zakon. Upozorio je na tešku
situaciju na selu, sušu koja je harala našim područjima zbog čega su
gotovo sve županije proglasile elementarnu nepogodu tražeći pomoć,
napose na HSS-ov prijedlog oko
naknada za elementarne nepogode.
Preko ”Zelenog izvješća” moglo
se raspravljati o ukupnom stanju u
poljoprivredi, zaključio je Pankretić.

Modernizacijom rafinerije do
čistog zraka
Uz konstataciju da je aktualna
Vlada u cilju poboljšanja kvalitete
zraka u Sisku prva i jedina raspravljala o modernizaciji rafinerije nafte
u tom gradu, zastupnica Ivanka
Roksandić (HDZ) upitala je ministricu zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva u kakvoj je
situaciji u ovom trenutku postrojenje
”Klaus”, prvo u nizu mjera kojim će
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se riješiti problem zagađenosti zraka
u Sisku?
Ključna odluka aktualne Vlade
bila je u srpnju 2004. kada se krenulo u izradu programa modernizacije rafinerija u Hrvatskoj, posebno u
Sisku, podsjetila je ministrica Marina Matulović-Dropulić. Postrojenje ”Klaus” je gotovo i u probnom
je radu od 19. rujna 2007. godine. Osim tog postrojenja u sisačkoj je rafineriji napravljeno još šest
pomoćnih dimnjaka s postavljenim
mjernim uređajima pa se tako zrak
neprestano kontrolira. Osim toga
započeli su i građevinski radovi na
hidrodensulforizaciji benzina, a proizvodnjom tako kvalitetnog benzina,
kakvog uostalom traži Europa, postići ćemo potpuno drugačiju situaciju
u zaštiti okoliša. Neprestano prisutna ”Klausu”, i ostalim postrojenjima
rafinerije, a posebnu je pozornost
obratila na održavanju postrojenja.
Rezultati se već vide jer od početka
ove godine do kraja srpnja 2007. niti
jedanput nije prekoračena tolerantna
vrijednost za benzin, a koncentracija
sumporovodika 10 puta je manja u
odnosu na 2006. godinu. Za modernizaciju rafinerija u Sisku i Rijeci do
kraja 2010. utrošit će se milijardu i
100 milijuna dolara, a ministrica je
sigurna da će na kraju građani imati
čisti zrak.
Zastupnica Roksandić ustvrdila
je kako je ministričin odgovor dobra
vijest za Siščane, a kako postrojenje ”Klaus” za čistoću zraka u Sisku
nije konačno rješenje zamolila ju je
za nastavak modernizacije, ali i za
nadziranje aktivnosti na modernizaciji postrojenja te rafinerije.

Izgradnja rukometne dvorane
u Osijeku
Zastupnik Ivan Drmić (HDSSB)
podsjetio je na probleme koji prate
pripremne radove na izgradnji športske dvorane u Osijeku za svjetsko rukometno prvenstvo. Iznio je
i sumnju da se iza visoke cijene od
900 milijuna kuna kriju pojedinač-
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ni poslovni interesi i korupcija što
bi valjalo istražiti. Zatražio je odgovor od premijera Sanadera da iznese
svoje mišljenje oko koncepta financiranja i same izgradnje, upozoravajući da bi se ukupna cijena mogla
smanjiti i na 400 milijuna kuna.
Vlada Republike Hrvatske ima
jednak pristup i model prema svim
gradovima koji su izabrani za organizaciju prvenstva, istaknuo je predsjednik Vlade, dr.sc. Ivo Sanader.
Objekti će se izgraditi kreditnim
zaduživanjem uz zajedničko sudjelovanje grada i države. Ovakav je koncept prihvaćen i u slučaju izgradnje
objekata u Zagrebu, Splitu, Varaždinu, Zadru i Poreču. Inzistiramo na
traženju rješenja u Osijeku kako ne
bi izgubio stečeni status organizatora, a oko svih detalja financijske
konstrukcije Vlada je zadužila svog
potpredsjednika Damira Polančeca
koji je primio izaslanstvo Osijeka
kako bi se dijalogom pronašao izlaz
iz nagomilanih problema. Bilo bi
loše kada bi se kriza vlasti u Osijeku negativno reflektirala i na izgradnju dogovorenih objekata, zaključio
je predsjednik Vlade Ivo Sanader.

Izgradnja mosta kopno
- Pelješac
Zastupnik i potpredsjednik Sabora
Luka Bebić (HDZ) svoje je pitanje
uputio premijeru Sanaderu. Zatražio je da ga izvijesti o postignutim
rezultatima za pripremu izgradnje
mosta kopno - Pelješac. Nakon brojnih špekulacija u domaćim i stranim
medijima bilo bi dobro da se razjasne sve nejasnoće i utvrde tehnički
detalji, respektirajući stavove i ocjene članova ekspertne skupine Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Zanima ga ujedno kako napreduju pripreme na izgradnji tunela sv.
Ilija kojim bi se veliki dio Bosne i
Hercegovina otvorio prema jadranskoj obali.
Premijer Sanader naglasio je da
se u razgovorima između dviju prijateljskih zemalja nastoje sačuvati

i realizirati zajednički interesi. Mi
želimo povezati hrvatski teritorij na
način koji smatramo najprikladnijim, dok naši partneri žele osigurati
nesmetan prolaz svojim brodovima
ispod nosača mosta. Za realizaciju
poslova izabran je hrvatski konzorcij, a izgradnja mosta neće usporiti
ni narušiti dovršenje dionice autoceste kroz Neum, na trasi između
Metkovića i Dubrovnika. Držimo
da će se izgradnjom ove prometne
infrastrukture, konačno osigurati
puna prometna povezanost i integracija južnih dijelova Hrvatske. I
pripreme za izgradnju tunela kroz
Biokovo, teku u skladu s mogućnostima, a prema zacrtanom planu,
zaključio je predsjednik Vlade, Ivo
Sanader.

Izgradnja stacionara u Splitu
Zastupnica Ruža Tomašić (HSP)
svoje je pitanje uputila državnom tajniku Ministarstva zdravstva. Upozorila je na potrebu što hitnije izgradnja bolničkog stacionara u Splitu
za potrebe autistične djece. Iako su
osigurana potrebna financijska sredstva i građevinske dozvole, nikako
da se započne s izgradnjom. Ovaj
je objekt prijeko potreban kako bi
se olakšalo liječenje bolesnoj djeci i
njihovim roditeljima koji često putuju s Iža, Korčule i Hvara.
Državni tajnik Ante Zvonimir
Golem složio se s iznijetim konstatacijama i najavio pisani odgovor.
Roditelji i njihova bolesna djeca
često moraju nastaviti put iz Splita
prema zagrebačkim zdravstvenim
institucijama, pa je prijeko potrebno pronaći odgovarajuće rješenje.
Kako bi se što prije uklonili uočeni problemi i stvorila mreža institucija, angažirani su i centri socijalne
skrbi.

Isplata razlika braniteljskih
mirovina
Zastupnica Marija Bajt (HDZ)
svoje je pitanje uputila potpredBROJ
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sjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti,
Jadranki Kosor. Između brojnih problema s kojima se susreću
branitelji, potrebno je na odgovarajući način riješiti problem vezan
uz isplatu razlike mirovina koje
su nastale u postupku prevođenja,
a vezane su uz njihovu preostalu
radnu sposobnost. Na postavljeno pitanje odgovorila je Jadranka Kosor. Podsjetila je ujedno na
pojedine odredbe Zakona o pravima hrvatskih branitelja kojima
se regulira prevođenje zakonskih
prava i mirovina. Prošla Vlada
nije ispunila tu obvezu, a mi smo
do sada isplatili oko pola milijarde
kuna hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. Konačna
realizacija ovih zakonskih prava,
usklađena je s novim propisima
koji su nedavno stupili na snagu,
zaključila je ministrica Kosor.

Rješavanje sporova u gradu
Osijeku
I zastupnik Anto Đapić (HSP) u
svom se pitanju osvrnuo na probleme vezane uz izgradnju dvorane u
Osijeku. Smatra da se objekt neće
moći realizirati ukoliko se ne prihvate rješenja i koncept kojega je
predstavio dok je obnašao dužnost
gradonačelnika Osijeka.
Na iznijete konstatacije odgovorio je premijer Ivo Sanader. Smatra
da bi čitav koncept izgradnje mogao
doći u pitanje ukoliko se nastavi s
krizom gradske vlasti. Vlada ne
može utjecati na ove okolnosti, kao
ni prihvatiti odgovornost u slučaju
gubitka vremena zbog formiranja
nove gradske vlasti. Pozvao je sve
strane u sporu da zajednički dođu u
Vladu kako bi se uklonili nagomilani problemi i pronašao izlaz iz nastale situacije. Prioritet nam svima trebaju biti interesi građana i mladih
koji će biti najveći korisnici športskih objekata, zaključio je premijer
Sanader.
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Otvaranje Veleučilišta u
Čakovcu
Zastupnik Željko Pavlic (MDS)
svoje je pitanje uputio predstavniku Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa. Uvodno je konstatirao da je Međimurska županija na
samome dnu po obrazovnoj strukturi stanovništva, budući da samo oko
4% ima visoko obrazovanje. Jedan
od uzroka je i nepostojanje visokoškolskih institucija te putovanja
u druge gradove. Zbog navedenih
okolnosti, školovanje postaje skupo
i nije pristupačno svim pripadnicima
mlade, školske generacije. Zatražio
je odgovor na pitanje kada će konačno započeti s radom Veleučilište u
Čakovcu, sukladno ranijim najavama koje su se mogle čuti iz resornog ministarstva.
Na postavljeno pitanje odgovorio
je državni tajnik Slobodan Uzelac,
potvrdivši da je svojedobno Skupština Međimurske županije donijela zaključak o pokretanju inicijative
za osnivanje Veleučilišta u Čakovcu. Podsjetio je ujedno na mogućnosti studija u navedenoj županiji,
te upozorio da treba izbjeći izvođenje istoga studijskog programa
graditeljstva, u Čakovcu i samo
20 kilometara udaljenom Varaždinu. Nacionalno vijeće zatražilo je
korekciju ovoga prijedloga kako bi
se racionalizirali raspoloživi kapaciteti, oprema i nastavna sredstva.
Smatra da će uskoro ipak biti realizirana dopusnica kojom bi se
omogućilo otvaranje Veleučilišta u
Čakovcu. To se u potpunosti uklapa u projekt mreže visokih učilišta
u Republici Hrvatskoj, zaključio
je državni tajnik Uzelac, dodajući
da se osim Čakovca slične institucije planiraju otvoriti u Bjelovaru,
Sisku, Petrinji i Opuzenu.
Damir Kajin (IDS) osvrnuo se
na aktualnu prodaju dionica T-HT-a.
Pitao je što Vlada kani sa 8 ili 9
milijardi kuna koje će se dobiti privatizacijom T-HT-a, te što će Vlada
ubuduće prodavati.

Predsjednik Vlade RH Ivo Sanader odgovorio je da se u privatizaciju T-HT-a išlo zbog isplate duga
umirovljenicima, te da će spomenuti
novac ići uglavnom za povrat duga.
O budućim privatizacijama javnost
će biti obaviještena na vrijeme.
Zastupnik je kazao kako je i zadovoljan i nezadovoljan odgovorom.
Vladimir Kurečić (HDZ) zatražio je objašnjenje zašto je ukinuto
cijepljenje protiv klasične svinjske
kuge te kakva je budućnost svinjogojstva u Hrvatskoj.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Petra
Čobanković kazao je kako je necjepljenje protiv svinjske kuge zdravstveno veterinarska mjera, ali i trgovinska. Na taj način eliminira se i
mogućnost uvoza mesa iz zemalja
u kojima se cijepi protiv svinjske
kuge. Svinjska kuga se danas kompletno drži pod nadzorom, te je svedena na minimum. S obzirom na
to da su se cijene biljnih proizvoda praktično utrostručile, svinjogojstvo, a i ostalo stočarstvo nalazi se u
vrlo teškoj situaciji.
Zastupnik Kurečić bio je zadovoljan odgovorom.
Ivica Pančić (SDP) osvrnuo se na
nezakonitosti u hrvatskoj cestogradnji, konkretno novoizgrađeni vijadukt na autocesti koji se treba rušiti
zbog neodgovarajuće kvalitete betona. A, također i na planirana sredstava za izradu punog profila autoceste
Zagreb - Rijeka koja su iznosila oko
306 milijuna kuna, a na natječaju je
izabrana ponuda Dalekovoda u vrijednosti 529 i pol milijuna kuna.
Predsjednik Vlade RH Ivo Sanader kazao je kako postoje mjerodavna tijela koja će se baviti utvrđivanjem nezakonitosti.
Zastupnik Pančić nije bio zadovoljan odgovorom.
Damir Kajin (IDS) osvrnuo se
na aktualnu prodaju dionica T-HT-a.
Pitao je što Vlada kani sa 8 ili 9
milijardi kuna koje će se dobiti privatizacijom T-HT-a, te što će Vlada
u buduće prodavati.
BROJ
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Predsjednik Vlade RH Ivo Sanader odgovorio je da se u privatizaciju T-HT-a išlo zbog isplate duga
umirovljenicima, te da će spomenuti
novac ići uglavnom za povrat duga.
O budućim privatizacijama javnost
će biti obaviještena na vrijeme.
Damir Kajin (IDS) kazao je kako
je i zadovoljan i nezadovoljan odgovorom.
Vladimir Kurečić (HDZ) zamolio je da se objasni zašto je ukinuto
cijepljenje protiv klasične svinjske
kuge, te kakva je budućnost svinjogojstva u RH.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Petra
Čobanković kazao je kako je necjepljenje protiv svinjske kuge zdravstveno veterinarska mjera, ali i trgovinska. Na taj način eliminira se i
mogućnost uvoza mesa iz zemalja
u kojima se cijepi protiv svinjske
kuge. Svinjska kuga se danas kompletno drži pod nadzorom, te je svedena na minimum. S obzirom na
to da su se cijene biljnih proizvoda praktično utrostručile, svinjogojstvo, a i ostalo stočarstvo nalazi se u
vrlo teškoj situaciji.
Vladimir Kurečić (HDZ) bio je
zadovoljan odgovorom.
Ivica Pančić (SDP) osvrnuo se na
nezakonitosti u hrvatskoj cestogradnji, konkretno novoizgrađeni vijadukt na autocesti koji se treba rušiti
zbog neodgovarajuće kvalitete betona. A, također i na planirana sredstava za izradu punog profila auto ceste
Zagreb-Rijeka koja su iznosila oko
306 milijuna kuna ,a na natječaju je
izabrana ponuda Dalekovoda u vrijednosti 529 i pol milijuna kuna.
Predsjednik Vlade RH Ivo Sanader kazao je kako postoje mjerodavna tijela koja će se baviti utvrđivanjem nezakonitosti.
Ivica Pančić (SDP) nije bio zadovoljan odgovorom.

Korupcija u Brodosplitu
Zastupnik Marin Jurjević (SDP)
upitao je premijera je li uznemiren
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odjecima afere Brodosplit i općenito razinom korupcije u Republici
Hrvatskoj.
Premijer Ivo Sanader odgovorio
je zastupniku pročitavši sms vijest
prema kojoj je Hrvatska prema percepciji korupcije u 2007. godini ocijenjena najvećom ocjenom do sada
- 4,1. Dodao je kako ga zabrinjava
uporno inzistiranje na postavci da
izvršna vlast mora biti i sudbena i
represivna poluga u državi što je
neprihvatljivo.

Zastupnik nije bio zadovoljan
odgovorom.

Obmanjuje li Vlada
umirovljenike?
Posljednje pitanje na aktualnom
satu postavio je zastupnik Davorko Vidović (SDP). Uputio je kritiku
predsjedniku Vlade da obmanjuje
umirovljenike govoreći da je jedino
ova Vlada prepoznala njihove potrebe i pristupila vraćanju duga.

Predsjednik Vlade Ivo Sanader
odgovorio je da ne spori da je i bivša
Vlada pokušala riješiti problem vraćanja duga umirovljenicima, no da
je to bilo uvelike nesustavno. Dodao
je kako je tek ova Vlada osigurala
potrebnih 14 milijardi kuna da bi se
taj povrat i realizirao.
Zastupnik nije bio u potpunosti
zadovoljan odgovorom.
Time je završeno Aktualno prijepodne 27. sjednice.
M.Ko; Đ.K; J.Š; V.Ž; I.Č; A. F.

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

Oštrije kazne kao preventiva
Nakon kraće rasprave Sabor je
šesti put (hitnim postupkom) promijenio Kazneni zakon, uglavnom
radi usklađivanja s propisima EU.
Riječ je o realizaciji obveza koje
je Republika Hrvatska preuzela
u pregovorima o pristupanju toj
asocijaciji.
Rasprava o ovoj temi provedena
je 27. rujna, a glasovanje 3. listopada.

O PRIJEDLOGU
U postupku pregovora o poglavlju
24. - ”Pravda, sloboda i sigurnost”,
od Hrvatske je zatraženo da u kaznenom zakonodavstvu u potpunosti
provede načelo zabrane dvostrukog kažnjavanja, pojasnila je uvodno Snježana Bagić, državna tajnica Ministarstva pravosuđa. Naime,
člankom 15.st.1 Kaznenog zakona
predviđen je izuzetak od tog pravila,
što je protivno Konvenciji iz Schengena od 19. lipnja 1990., o provedbi

Sporazuma iz Schengena od 14.lipnja 1985.,koja je dio pravne stečevine EU. Stoga naše kazneno zakonodavstvo treba uskladiti s ovom Konvencijom, glede potpune primjene spomenutog načela za građane
zemalja članica EU. To znači da se
ubuduće, ni uz dopuštenje glavnoga
državnog odvjetnika, u Hrvatskoj ne
bi mogao pokrenuti kazneni postupak niti kazniti osoba kojoj je pravomoćno suđeno u drugoj državi, iako
je kazneno djelo dijelom počinjeno
na teritoriju naše države.
Radi usklađivanja s Konvencijom za zaštitu financijskih interesa Europske zajednice od 26.srpnja
1995. (tzv. PIF Konvencija) predloženo je da se u Kazneni zakon
ugrade odredbe koje će inkriminirati kaznena djela prijevare na račun
proračuna EU (npr. zloporaba fondova, odnosno nenamjensko korištenje subvencija ili odobrene pomoći).
Osim toga, povećavaju se kazne za
kaznena djela dovođenja u opasnost
BROJ
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života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Tako je, primjerice, za namjerno izazivanje požara
predviđena zatvorska kazna u trajanju od jedne do osam godina, a ako
je to djelo počinjeno u blizini naseljenog mjesta ili na području nacionalnog parka, odnosno parka prirode, počinitelji bi mogli provesti u
zatvoru od tri do deset godina.

RADNA TIJELA
Donošenje Zakona poduprli su
Odbor za zakonodavstvo (uz jedan
amandman pravno-tehničke naravi), Odbor za europske integracije
(bez primjedbi) te matični Odbor
za pravosuđe. Članovi ovog potonjeg su, među ostalim, sugerirali
predlagatelju da korigira diskriminirajuću odredbu članka 5. Konačnog prijedloga zakona, kojom se
inkriminira kazneno djelo prijevare
u izvozno-uvoznim poslovima samo
sa zemljama EU.
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RASPRAVA

Krenuti ”od glave prema repu”

Želite li da Klub zastupnika
HSP-a podrži ovaj Zakon, dodajte
posebnu glavu u kojoj bi bile inkriminirane prijevare na štetu hrvatskih građana, poručio je predlagatelju Pero Kovačević. Sabor mora
prije svega štititi njihove interese, a
ne mijenjati zakon samo radi zaštite
interesa EU.

Česte izmjene ključnih zakona
dovode do nesigurnosti građana i
nepovjerenja u funkcioniranje pravne države, napominje Nikola Vuljanić, glasnogovornik Kluba zastupnika HNS-a. Umjesto da Kazneni
zakon mijenjamo tek onda kad se
dogodi nekakva tragedija, moramo
osmisliti koncepciju ”kako usmjeriti kazneno zakonodavstvo da daje
nekakve efekte”. Naime, naša regulativa je u redu, ali problem je u tome
što se ne primjenjuje. Treba krenuti
”od glave prema repu”, a ne da, primjerice, hvatamo pomoćnike ravnatelja Fonda za privatizaciju, koji su
samo provodili odluke, ili sitne dilere. Očito nedostaje politička volja
da se provodi ono u što se deklarativno kunemo, konstatira zastupnik.
Drugi je razlog - kaže - neorganiziranost sustava, što se najbolje pokazalo u slučaju katastrofalnog požara
na Kornatima. Naime, tragedija se
dogodila upravo zbog nefunkcioniranja sustava zaštite i spašavanja, a
jedan od razloga tome je nesposobnost rukovodećih ljudi.
Bilo bi mi puno draže da zakone
donosimo radi nas samih (u njih trebamo ugraditi i ono što Europa od
nas traži), a ne pod pritiskom EU,
primijetio je na kraju Vuljanić.
Klub zastupnika SDP-a podržava ove izmjene, ali zamjera Vladi što
uporno odbija inkriminirati kaznena
djela koja se čine na štetu naše države, i financijskih interesa vjerovnika u Republici Hrvatskoj, izjavila je Ingrid Antičević-Marinović.
Naime, u našem kaznenom zakonodavstvu još uvijek postoje socijalističke inkriminacije kaznenih djela
gospodarskog kriminaliteta, koje
nisu primjerene novom načinu gospodarenja. Zbog toga ni pretvorbeni
kriminal nije doživio odgovarajući
sudski epilog, unatoč stalnim upozorenjima Državnog odvjetništva da
nedostaje odgovarajući instrumentarij za sankcioniranje tih kaznenih
djela.

Strože prema piromanima
Emil Tomljanović je najavio podršku Kluba zastupnika
HDZ-a. Osvrnuvši se na konkretne izmjene pojedinih zakonskih
odredbi, podsjetio je na činjenicu da je prijevara u našem kazneno-materijalnom pravu određena kao imovinski delikt, s definiranom imovinskom štetom kao
nužnim obilježjem toga kaznenog
djela. Prema predloženom, i slučajevi obmane predočenjem nepotpunih podataka ili netočnih izjava, kojima se ugrožavaju financijski interesi EU i ostvaruje korist
za počinitelja, ali ne nužno i šteta
za protivnu stranu, također će se
smatrati prijevarom. Kako reče,
njegovi stranački kolege pozdravljaju uvođenje oštrijih kazni za
piromane i počinitelje drugih
kaznenih djela protiv opće sigurnosti, u svrhu generalne kaznene
prevencije.
Klub zastupnika IDS-a će
glasati za ovaj Zakon, iako
veće kazne neće bitno poboljšati sigurnost u zemlji, izjavio
je Damir Kajin. Nakon svake
izmjene Kaznenog zakona sve je
više kriminala, ali to prije svega
govori o (ne)efikasnosti policije,
Državnog odvjetništva, sudova,
itd. Primjerice, netko bi trebao
odgovarati i za tragičnu ”avanturu” na Kornatima. Naime, toga
kobnog dana bio je u letu samo
jedan kanader, dok su dva bila u
remontu, a jednog je Vlada poslala u Grčku.
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Trebali bismo se ugledati na zemlje
Europske unije gdje se zatvorskom
kaznom kažnjava i davanje nepotpunih i netočnih podataka, važnih za
donošenje odluke o odobrenju subvencija ili sredstava pomoći, kaže
zastupnica.

Pooštravanjem represije
nećemo povećati pravnu
sigurnost
Same izmjene Kaznenog zakona
neće povećati pravnu sigurnost u
Republici Hrvatskoj, slaže se Ljubica Lalić, predstavnica Kluba zastupnika HSS-a. Da bi se postigao taj
cilj nužna je sveobuhvatna reforma pravosudnog sustava, uključujući i novele Kaznenog zakona, ali
i kadrovske promjene u sudbenoj
vlasti. Nije logično - kaže - da se
”uvode” nova kaznena djela sankcioniranjem kojih se štite interesi
EU, kad je prijevara ili zloporaba
ovlasti jednako teška i ako je izvršena na teret hrvatske države, odnosno naših građana i pravnih osoba.
Uostalom, za učinkovitost kaznenog
progona nije dovoljno samo kvalificirati kazneno djelo, nego treba pravodobno otkriti i kazniti počinitelja,
te izvršiti izrečenu kaznu, podsjeća
zastupnica.
Pooštrenjem represije nećemo
riješiti bitne probleme, upozorio je
i dr.sc. Zlatko Kramarić, govoreći
u ime Kluba zastupnika HSLS-a.
Kako reče, njegovi stranački kolege
se slažu s tim da naše zakonodavstvo treba uskladiti s europskim, ali
ih smetaju ”ovakve stvari antiliberalne provenijencije” (prije svega se
zalažu za prevenciju). Ne sviđa im
se ni eurocentristička pozicija predlagatelja, jer smatraju da treba jednako tretirati građane svih zemalja,
pa i onih koje nisu članice EU.
Predložene izmjene se donose
radi usklađivanja sa zakonodavstvom EU, ali ne zato što nam je
to nametnuto, već u sklopu pregovaračkog procesa za ulazak u tu
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organizaciju, pojasnila je Snježana Bagić. Opredijelili smo se za
to da ćemo postati članica Unije,
a svaka zemlja koja pledira na taj
status preuzima određena prava,
ali i obveze. U dinamičnim društvima zakonodavac je prisiljen
često mijenjati zakone kako bi
išao ukorak s promjenama, napominje gospođa Bagić. Ilustracije
radi, spomenula je da su Nijemci,
za koje se smatra da imaju uređen
pravni sustav, u zadnje tri godine
mijenjali svoj trgovački zakon čak
tridesetak puta.

Spriječiti zloporabu europskih
fondova
U našem pravnom sustavu je - kaže
- već inkriminirano kazneno djelo prijevare, a ovim izmjenama samo uvodimo posebne oblike toga kaznenog
djela, radi usklađivanja s Konvencijom o zaštiti financijskih interesa EU.
Obećala je da će Vlada vlastitim amandmanom predložiti jasniju odredbu o
zabrani dvostrukog kažnjavanja, a uvažit će i amandmane Odbora za zakonodavstvo i zastupnice Ivane Sučec-Trakoštanec (sukladno stajalištu matičnog

Odbora, predložila je dopunu članka 5.
Konačnog prijedloga zakona).
U nastavku sjednice predstavnica
predlagatelja obrazložila je i amandmane (4) koje je Vlada naknadno
utvrdila na vlastiti tekst, budući da
su se zastupnici složili s tim da se o
njima glasuje.
Svi su dobili ”zeleno svjetlo” i
postali sastavnim dijelom predloženog Zakona, koji je donesen
većinom zastupničkih glasova (79
”za”, 13 ”protiv” i 4 ”suzdržana”).
M.Ko.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME
EUROPSKE UNIJE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Zastupnici su na 27. sjednici, hitnim postupkom, 26. rujna
2007. raspravljali o Prijedlogu i
Konačnom prijedlogu zakona o
Agenciji za mobilnost i programe
Europske unije.
Ovim zakonskim prijedlogom
usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom
Europske unije, te se uređuje djelatnost Agencije za mobilnost i programe EU, ustroj i tijela Agencije,
te odnos između Agencije i ministarstva nadležnog za obrazovanje i
mlade. Donošenjem ovoga Zakona
započinje postupak akreditacije nacionalne administrativne strukture za
Program za cjeloživotno učenje i program Mladi na djelu Europske zajednice. Postupak predviđa uspostavlja-

nje sustava za upravljanje i nadzor
na programima, uključujući unutarnju kontrolu upravljanja postupcima,
te unutarnju i vanjsku reviziju, a traje
najmanje jednu godinu.
Odbor za zakonodavstvo,
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu te Odbor
za europske integracije podržali su
Konačni prijedlog zakona.
Jedini sudionik u raspravi bio je
zastupnik Krešimir Ćosić u ime
Kluba zastupnika HDZ-a. Osvrnuvši se na važnost cjeloživotnog
obrazovanja u suvremenom svijetu,
naglasio je korisnost i prilagođenost
ovakvih programa koji omogućuju
kontinuirano razvijanje specifičnih
vještina i prilagođavanje ubrzanom
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tempu razvoja čitavog gospodarstva i tržišta rada. Kako je formalna
akademska izobrazba ograničena na
kratki životni vijek ako se ne nadopunjava, ovim ugovorima će se formalizirati i ažurirati upravo potrebna neformalna znanja i vještine koje
su danas potrebne. Koordinacija
rada sa svim ustanovama u RH i EU
bit će važna zadaća ove Agencije
u osnivanju, ta će Klub zastupnika
HDZ-a iskazati punu potporu ovom
važnom zakonskom prijedlogu.
Zastupnici su, 3. listopada
2007. većinom glasova, (103 ”za”
i 1 ”suzdržan”) prihvatili Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o
Agenciji za mobilnost i programe
Europske unije.
A. F.
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZAŠTITI OD
POŽARA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Zastupnici su na 27. sjednici,
27. rujna 2007. na dnevnom redu
imali Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o
zaštiti od požara.
Zakonom se predlažu izmjene
Zakona o zaštiti od požara u dijelu
kaznenih odredbi na način da se propiše u većim iznosima raspon novčane
kazne za namjerno izazivanje požara,
i za izazivanje požara iz nehaja.

Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje Zakona, uz amandman na članak 1. kojim se izričaj
nomotehnički uređuje.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
govorio je Kruno Peronja (HDZ).
Kazao je kako se Klub zastupnika
HDZ-a zalaže za donošenje zakona, te da će Prijedlog podržati.
U ime Kluba zastupnika
SDP-a govorio je Anton Peruš-

ko (SDP). Rekao je da će Klub
zastupnika SDP-a podržati predloženi zakon.
Zastupnici su 3. listopada jednoglasno sa 97 glasova ”za” donijeli
Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti
od požara.

I.Č.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Na 27. sjednici 26.rujna 2007.
Hrvatski sabor je na dnevnom redu
imao Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o državnim službenicima.
Zakonom se preciznije uređuje
mogućnost napredovanja temeljem
kvalitete i učinka službeničkog rada
državnih službenika. Predlaže se
uređivanje pitanja prijama u držav-

nu službu stipendista, postupaka
napredovanja i mogućnost zadržavanja u državnoj upravi službenika
zbog iznimnih potreba službe.
Odbor za zakonodavstvo te Odbor
za Ustav, Poslovnik i politički sustav
podupiru donošenje Zakona.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
jednako se očitovao i Velimir Pleša
(HDZ).

U pojedinačnoj raspravi sudjelovala je Božica Šolić (HDZ).
Zastupnici su 3.listopada sa
67 glasova ”za”, 21 ”protiv” i 10
”suzdržanih” donijeli Zakon o
izmjenama i dopunama Zakona
o državnim službenicima.
I.Č.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
OPĆOJ SIGURNOSTI PROIZVODA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Visoka razina zaštite potrošača i
slobodan protok roba
Pravna stečevina Europske unije
iz područja zaštite potrošača većim
je dijelom prenesena u hrvatsko
zakonodavstvo Zakonom o zaštiti

potrošača i Zakonom o obveznim
odnosima, te drugim posebnim propisima. Radi potpunog usklađivanja
hrvatskog zakonodavstva sa zakonoBROJ
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davstvom Europske unije na ovom
području, odnosno s direktivama
EU o općoj sigurnosti proizvoda i
opasnim imitacijama, predloženo je
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donošenje ovog Zakona. Zakonom
se osigurava visoka razina zaštite
građana i slobodan protok potrošačkih roba na unutarnjem tržištu.
Rasprava o ovom zakonskom aktu
zaključena je 26. rujna 2007.

O PRIJEDLOGU
Predloženi je zakon dodatno obrazložio Vladimir Vranković, državni tajnik Ministarstva gospodarstva,
rada i poduzetništva. Kako je ocijenjeno da je područje primjene važećeg Zakona o općoj sigurnosti proizvoda ponešto uže od onoga koje
obuhvaća EU-ova Direktiva o općoj
sigurnosti proizvoda, te da pojedini
njeni elementi nisu jasno preneseni
u hrvatsko zakonodavstvo, nazivlje koje se upotrebljava u hrvatskim
propisima potrebno je dosljedno
uskladiti s predmetnom Direktivom.
U važeći Zakon nije implementirana
niti Direktiva o usklađivanju zakona država članica, koja se odnosi na
proizvode koji, zbog toga što nisu
onakvi kakvima se prikazuju, ugrožavaju zdravlje ili sigurnost potrošača (opasne imitacije). Predlaže se
stoga da se Direktiva preuzme predloženim zakonom.

Zakonskim se prijedlogom razgraničavaju i obveze proizvođača i raspačavača. Proizvođači se obvezuju
staviti na tržište samo sigurne proizvode, a i raspačavači (distributeri)
da će postupati s dužnom profesionalnom pažnjom i u skladu s propisanim sigurnosnim uvjetima, osobito u slučajevima (ne) isporučivanja
proizvoda za koje znaju ili bi trebali
znati da ne udovoljavaju ovim uvjetima. Izmijenjeni su i dopunjeni kriteriji prema kojima će se proizvod
smatrati sigurnim ukoliko ispunjava zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koje proizvod mora zadovoljavati kako bi mogao biti stavljen na
tržište. Predloženim se zakonom
želi postići da se potrošači na tržištu
osjećaju sigurno i zaštićeno, zaključio je državni tajnik.

RADNA TIJELA
Uz tri amandmana kojima se na
razvidan način dorađuje izričaj i
nomotehnički uređuje tekst u člancima 3, 8. i 9. Konačnog prijedloga zakona Odbor za zakonodavstvo podupro je donošenje ovog
zakona. Donošenje zakona Saboru
je predložio Odbor za gospodar-

stvo, razvoj i obnovu, a Odbor za
europske integracije utvrdio je da
je ovaj zakonski prijedlog usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te da ispunjava obveze iz
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

RASPRAVA
Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja, otvorena je
rasprava, a govorila je samo Mirjana Brnadić. Osim usklađivanja
sa zakonodavstvom Europske unije
i direktivama o općoj sigurnosti
proizvoda te opasnim imitacijama
ovim će se zakonom osigurati visoka razina zaštite građana i slobodan
protok potrošačkih roba na unutarnjem tržištu pa će Klub zastupnika HDZ-a glasovati za donošenje
predloženog zakona, zaključila je
Brnadić.
Zastupnici su, hitnim postupkom, 3. listopada 2007., jednoglasno, sa 104 glasa ”za”, prihvatili
Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o općoj sigurnosti proizvoda zajedno s amandmanima
Odbora za zakonodavstvo.
J.Š.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O AKADEMSKIM I STRUČNIM NAZIVIMA I
AKADEMSKOM STUPNJU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Akademski i stručni nazivi usklađeni s
novim sustavom visokog obrazovanja
Hrvatski je sabor o ovom zakonskom tekstu raspravljao na 27.
sjednici 27. rujna. Donošenjem
Zakona uskladit će se stjecanje akademskih i stručnih naziva kakvi postoje u većini država
Europske unije.

O PRIJEDLOGU
Smisao ovog zakona je otkloniti koliziju između odredbi Zakona o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima i odredbi Zakona
o znanstvenoj djelatnosti i visokom
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obrazovanju. Naime, Zakon o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima stupio je na snagu dok je
na snazi bio ranije važeći Zakon o
visokim učilištima. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na drukčiji je način uredio
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vrste i trajanje studija, a time i vrste
akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva koji se stječu
završetkom studija. Prema Zakonu
o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju ustrojavanje studija
na visokim učilištima u Republici
Hrvatskoj morao se dovršiti i organizacija studija provodi se prema
odredbama tog Zakona od školske godine 2005/2006., od kada se
obvezno uvodi i europski sustav prijenosa bodova - ECTS sustav. Predloženim zakonom nužno je otkloniti sve kolizije u pitanjima stjecanja
akademskih i stručnih naziva, uskladiti prava osoba koje su prema ranije važećim propisima stekle stručne nazive i akademske stupnjeve
s onima koje će steći akademske i
stručne nazive i akademske stupnjeve završetkom studija prema novim
nastavnim planovima i programima,
koji se izvode od akademske godine
2005/2006.

RADNA TIJELA
Predloženi Zakon dobio je podršku nadležnih radnih tijela Odbora
za zakonodavstvo kao i Odbora
za obrazovanje, znanost i kulturu
koji je posebnu pozornost posvetio
nekim prijelaznim rješenjima što ih
donosi ovaj zakonski akt, te usporedbama nekih akademskih i stručnih naziva na relaciji između aka-

demskih i stručnih studija odnosno
njihovih sadržaja.

AMANDMANI
Budući da je predloženim zakonom (članci 3. i 4.) propisano da se
završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija u znanstvenom
području tehničkih znanosti stječe
akademski naziv sveučilišni prvostupnik inženjer i njegova kratica te
magistar inženjer i njegova kratica,
kao iznimke od akademskih naziva
koji se stječu završetkom navedenih
studija, Klub zastupnika HDZ-a
predlaže da se na isti način uredi
stjecanje stručnih naziva nakon
završetka specijalističkog diplomskog stručnog studija iz znanstvenog područja tehničkih znanosti.
Željko Pavlic (MDS) podnio je tri
amandmana, a prva dva se odnose
na članak 10. Kaže da se iz predložene odredbe ne prepoznaju značajne razlike u trajanju studijskih programa i količini prikupljenih ECTS
bodova pa onda i očite razlike u stečenim znanjima, vještinama i kompetencijama. Ova zakonska odredba
predviđa stručni naziv stručni specijalist odnosno stručna specijalistica suprotno svim primjerima država
članica EU gdje je uobičajen naziv
master/magistar uz naznaku vertikale (sveučilišnu i stručnu), navodi
Pavlic i u tom smislu amandman-

ski intervenira. Jednako tako sugerira izmjenu članka 14. smatrajući da
predložena zakonska odredba uvodi
dualitet u stručnim nazivima bez
ikakvih vidljivih razloga i bez objašnjenja kada će se i kako primjenjivati jedan od dva navedena stručna
naziva (pristupnik/pristupnica odnosno prvostupnik/prvostupnica).

RASPRAVA
Osnovne smjernice predloženog
Zakona zastupnicima je obrazložio
dr. sc. Slobodan Uzelac, državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Nikola Vuljanić je najavio da će Klub zastupnika HNS-a
glasovati za donošenje Zakona ocjenjujući da je jako dobar zakon.
Prije glasovanja o predloženom
zakonu u ime Vlade Republike
Hrvatske državni tajnik dr. sc. Uzelac prihvatio je amandman Kluba
zastupnika HDZ-a, ali ne i amandmanske prijedloge Željka Pavlica,
a i zastupnici su se glasovanjem priklonili stavu Vlade.
Jednoglasno, sa 98 glasova ”za”
Hrvatski je sabor 3. listopada
2007. hitnim postupkom donio
Zakon o akademskim i stručnim
nazivima i akademskom stupnju u
tekstu kako ga je predložio predlagatelj zajedno s prihvaćenim
amandmanom.
J.Š.

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

Trgovačkim društvima izbor između
dviju mogućnosti
Na 27. sjednici Hrvatski sabor
je - hitnim postupkom - novelirao Zakon o trgovačkim društvi-

ma, radi dodatnog usklađivanja
sa zakonodavstvom EU, napose s
promjenama do kojih je došlo u
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europskom pravu nakon njegove
posljednje izmjene. Rasprava o
ovoj temi provedena je 27. rujna.
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O PRIJEDLOGU
Kako je uvodno obrazložila Snježana Bagić, državna tajnica Ministarstva pravosuđa, riječ je o izmjenama krovnog zakona koji regulira
statusne oblike i način poslovanja
trgovačkih društava u pravnom prometu. Donesen je 93., stupio je na
snagu 1. siječnja 95., a u međuvremenu je pretrpio dvije izmjene (99.
i 2003.). Ovima najnovijim dodatno
ga se usklađuje s europskim sekundarnim pravnim izvorima, odnosno
s direktivama EU donesenim nakon
njegove posljednje izmjene. Da bi
ilustrirala dinamičnost ovoga pravnog područja, spomenula je da su
odgovarajući propisi u njemačkom
trgovačkom pravu od onda mijenjani
tridesetak puta, kako bi se spriječile
zloporabe do kojih dolazi u praksi.
U nastavku se osvrnula na osnovna
pitanja koja se uređuju predloženim
izmjenama.
Radi ispunjavanja međunarodne
obveze Hrvatske u borbi protiv pranja novca, predviđa se uklanjanje
vrijednosnih papira na donositelja, a
uvodi se i mogućnost izbora između dvaju različitih ustroja dioničkog
društva (monistički ili dualistički).
Usvoji li se taj prijedlog, društva bi
se svojim statutom mogla opredijeliti hoće li imati i upravu i nadzorni
odbor ili samo upravni odbor.
Među ostalim, uređuju se pitanja
vezana uz rezerve društava kapitala
koja nisu uređena računovodstvenim
propisima, ispravljaju neke redakcijske greške u zakonskom tekstu te
propusti učinjeni u zakonodavnom
postupku prilikom zadnjih izmjena
tog propisa 2003.

RADNA TIJELA
Predloženi Zakon poduprli su,
bez primjedbi, matični Odbor za
pravosuđe i Odbor za europske
integracije. Isto je učinio i Odbor

za zakonodavstvo, koji je podnio
i četiri amandmana (pravno-tehničke naravi) na tekst Konačnog prijedloga zakona (članci 60, 125, 64.
i 172.).

RASPRAVA
Dražen Bošnjaković je najavio
da će Klub zastupnika HDZ-a
podržati predložene izmjene kojima obogaćujemo naš pravni sustav,
unošenjem pravnih stečevina EU.
Ovim Zakonom se precizno reguliraju sva pitanja vezana uz status
trgovačkih društava, tako da će se
otkloniti mnoge nedoumice prisutne
u sudskoj praksi. Po ocjeni njegovih
stranačkih kolega uvođenje monističkog modela upravljanja bit će
itekako prihvatljivo i za mnoga naša
dionička društva, a bitne su i odredbe o prekograničnom spajanju i pripajanju društava. Važna je novina i
preciziranje roka za stjecanje tražbina na isplatu dobiti temeljem dionica koje netko posjeduje, itd. Jednom
riječju, ovim i nedavnim izmjenama
Zakona o sudskom registru, napravili smo jako dobru pravnu infrastrukturu u segmentu trgovačkog prava,
zaključio je zastupnik.

Zakon u redovnu proceduru
Klub zastupnika HSP-a neće
podržati donošenje ovog Zakona,
izjavio je Pero Kovačević. Mišljenja su da je Vlada, predlažući novele ovako važnog propisa hitnim
postupkom (bez ikakve simulacije
ponuđenih rješenja), i to na zadnjoj
sjednici Sabora u ovom sazivu,
postupila neodgovorno. Riječ je,
naime, o zakonu koji uređuje odnose
koji se tiču velikog dijela stanovništva i pravnih osoba (krajem 31. svibnja ove godine u sudskom registru
bilo je upisano 118.373 društava s
ograničenom odgovornošću i 1.741
dioničarsko društvo). Stoga haespe-
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ovci predlažu da se na ovoj sjednici
obavi samo prvo čitanje tog propisa, te da se donošenje ovih novela
prepusti idućem sazivu Parlamenta,
kako bi se subjekti na koje se odnose mogli pripremiti za njihovu primjenu. Zastupnik je izrazio nadu da
odredbe koje reguliraju nadležnosti
i obveze upravnog odbora trgovačkog društva nisu rađene po uzoru na
one iz Zakona o Hrvatskom fondu
za privatizaciju.
U završnom osvrtu Snježana
Bagić je istaknula da predložene
zakonske izmjene nisu pripremljene na brzinu, već je na tome radila posebna radna skupina, sastavljena od istaknutih pravnih stručnjaka. Postojećim Zakonom, koji se
primjenjuje već 12 godina, jasno su
definirana pravila poslovanja trgovačkih društava, a subjekti na koje
se odnosi imat će dovoljno vremena za usklađivanje s najnovijim
izmjenama, koje bi trebale stupiti na
snagu tek u travnju 2008. Kategorički je odbacila insinuacije da je ovaj
propis rađen po uzoru na strukturu
Fonda za privatizaciju.

Izjašnjavanje
U nastavku sjednice, 3. listopada,
glasovalo se o predloženom Zakonu.
Predstavnica predlagatelja, Snježana
Bagić, prethodno je izvijestila da je
Vlada uvažila amandmane Odbora
za zakonodavstvo, te da je utvrdila i
nekoliko vlastitih amandmana (6) o
kojima se zastupnici trebaju izjasniti. Većina ih se složila s tim da se o
amandmanima predlagatelja glasuje, iako su dostavljeni naknadno (svi
su dobili ”zeleno svjetlo”). Ishod zahvaljujući podršci većine nazočnih zastupnika (84 ”za”, 23 ”protiv” i 2 ”suzdržana”) predloženi
Zakon donesen je u ponuđenom
tekstu, korigiranom prihvaćenim
amandmanima.
M.Ko.
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBALNOJ STRAŽI REPUBLIKE
HRVATSKE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Sigurnija zaštita hrvatskog akvatorija
Ovaj zakonski prijedlog na 27.
sjednici Hrvatski je sabor razmatrao hitnim postupkom, te većinom glasova donio 3. listopada.

O PRIJEDLOGU
O predloženom zakonskom tekstu
uvodno izlaganje podnio je predstavnik predlagatelja, državni tajnik Ministarstva obrane Marko
Raboteg. Podsjetio je na značajke hrvatskog akvatorija, ukazujući
da na više od tisuću većih i manjih
otoka živi oko 130 tisuća stanovnika. Zbog svojih gospodarskih i strateških osobina, ovo područje ubraja se među gospodarski najvrjednije strateške potencijale Republike
Hrvatske. Suverena prava i jurisdikcija Hrvatske odnosi se i na epikontinentalni i zaštićeni ribolovno-ekonomski pojas. Zbog tih je okolnosti
važno što bolje urediti zaštitu suverenih prava sukladno međunarodnim odredbama o pravu mora. Time
bismo stekli mogućnost da reagiramo na sve neželjene pojave, a predloženim zakonskim tekstom stvaraju se svi okviri za rečene potrebe. Donošenjem Zakona o Obalnoj
straži, Hrvatska osigurava učinkoviti nadzor i kontrolu hrvatskog suvereniteta u različitim režimima mora,
istaknuo je predstavnik Vlade Republike Hrvatske. Obalna bi straža bila
ustrojena pri Hrvatskoj ratnoj mornarici, ali kao posebno tijelo izvan
militarnog operativnog postupanja.
Radi se o formiranju zasebne organizacije s prepoznatljivim obilježjima, sredstvima, plovilima i letjelicama, koji će se razlikovati od
znakovlja i izgleda Hrvatske ratne

mornarice. Temeljni poslovi sastojali bi se od zaštite suverenih prava
i provedbe jurisdikcije, prvenstveno
u ekološko-ribolovnom pojasu, epikontinentalnom pojasu, te na otvorenom moru. Osim toga, pružala bi
se potpora ostalim tijelima državne
uprave u poslovima iz njihove nadležnosti koji su također definirani
ovim Zakonom. Osniva se i Središnja koordinacija za nadzor i zaštitu
prava i interesa Republike Hrvatske
na moru. U ovom tijelu naizmjenično i na rok od jedne godine predsjedavali bi: predstavnik Ministarstva
obrane, predstavnik Ministarstva za
pomorstvo, promet i veze i predstavnik Ministarstva za unutarnje poslove. Obalna straža u suradnji s drugim tijelima, zaključio je državni
tajnik Raboteg, obavljala bi poslove
u borbi protiv terorizma, morskog
razbojništva, širenja i prodaje oružja
za masovno uništenje, sprječavanja
krijumčarenja, a u ribolovnom pojasu poslove nadzora i zaštite morskog
okoliša, prirodne i kulturne baštine.
Pozvao je zastupnike da svojom potporom omoguće osnivanje i početak
rada Obalne straže Republike Hrvatske.

RADNA TIJELA
O predloženom zakonskom tekstu
očitovala su se i nadležna radna tijela
Hrvatskog sabora. Odbor za zakonodavstvo podupro je donošenje
ovoga Zakona, ne protiveći se prijedlogu o donošenju hitnim postupkom.
Na tekst Konačnog prijedloga Odbor
je podnio dva amandmana kojima se
uređuje nomotehnički izričaj u člancima 46. i 47. Odbor za pomorstvo,
BROJ
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promet i veze o predloženom je tekstu raspravio kao matično radno tijelo
i većinom glasova predložio njegovo
donošenje u tekstu predlagatelja.

RASPRAVA
Nakon izlaganja predstavnika
predlagatelja, otvorena je rasprava.
Za riječ se prvi javio zastupnik Šime
Lučin, iznoseći stavove i razmišljanja Kluba zastupnika SDP-a.
Smatra da je riječ o ozbiljnom prijedlogu koji će prilikom realizacije koštati porezne obveznike nekoliko stotina milijuna kuna. Zato ga
ne raduje činjenica što se donosi
hitnim postupkom i u predizborno vrijeme. Podsjetio je ujedno na
slične inicijative Kluba zastupnika
SDP-a koji je u dva navrata predlagao Zakon o Obalnoj straži. Iznio
je ujedno neke koncepcijske razlike između ovih prijedloga, sugerirajući da se prouče i iskustva ostalih europskih zemalja. Upozorio je
da bi moglo doći do sporova jer se
Hrvatskoj ratnoj mornarici omogućava obavljanje policijskih i carinskih poslova. Smatra ujedno da nisu
jasno razgraničene ovlasti i postupanja pojedinih državnih tijela, te
da se na račun vojne gubi civilna
komponenta. Zatražio je istovremeno da se objasne razlozi zbog kojih
nije priloženo i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova, o usklađivanju predloženog zakonskog teksta s
komplementarnim europskim rješenjima i zakonodavstvom. Mi smatramo da bi Obalna straža prioritetno trebala biti dobro organizirana kako bi uspješno ispunila svoje
temeljne zadaće i ciljeve, istaknuo
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je u ime Kluba zastupnika HSS-a,
zastupnik Ante Markov. Potrebno
je zato što preciznije urediti koordinaciju među navedenim državnim
službama. Dobrim radom i organizacijom možemo naše more i obale
istovremeno štititi od nedozvoljenog krijumčarenja i terorizma, ali i
od mogućih ekoloških havarija. Sve
se katastrofe potencijalno mogu svakodnevno dogoditi, pa je osnivanje
Obalne straže kao okosnice sustava važno i potrebno. Zbog akvatorija koji se prostire na 25.000 kvadratnih kilometara, moramo računati na tehniku i sredstva unutar
Ministarstva obrane, jer se jedino

tako može nadzirati zaštićeni ekonomsko-ribolovni pojas. Budući da
imamo dosta staru opremu i plovila, bit će potrebno vrlo brzo uložiti
i dosta sredstava kako bi se efikasno obavljao nadzor i zaštita navedenih vrijednosti. Bilo bi dobro da
danas podupremo predloženi tekst,
jer bi time stvorili temelje za zaštitu
onih vrijednosti koje kao pomorska
zemlja imamo i cijenimo, zaključio je zastupnik Markov. Ovim je
izlaganjem okončana rasprava po
klubovima, a zatim su u pojedinačnoj raspravi riječ uzeli zastupnici
Kruno Peronja (HDZ) i Anton
Peruško (SDP).

Zaključni osvrt u kojima su iznesena i strana iskustva organiziranja
obalne straže, dao je predstavnik
predlagatelja, a u nastavku rada
pristupilo se očitovanju o predloženim amandmanima. Predlagatelj
je prihvatio navedene amandmane
Odbora za zakonodavstvo, a zatim
su zastupnici glasovali o predloženom zakonskom tekstu. Većinom glasova; 81 ”za” i 14 ”protiv” 3. listopada 2007., usvojen
je Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske u tekstu predlagatelja, zajedno s prihvaćenim
amandmanima.
V.Ž.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I
PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Na 27. sjednici 26.rujna 2007.
zastupnici su na dnevnom redu
imali Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona
o obvezama i pravima državnih
dužnosnika.
Predloženim dopunama kao novi
dužnosnici utvrđuju se: ravnatelj,

zamjenik ravnatelja i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja
na radu, te koeficijenti složenosti
poslova za izračun njihovih plaća.
Odbor za zakonodavstvo i
Odbor za Ustav, Poslovnik i poli-

tički sustav podupiru donošenje
Zakona.
Zastupnici su 3. listopada sa 81
glasom ”za”, 5 ”protiv” i 12 ”suzdržanih” donijeli Zakon o dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika.
I.Č.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Ujednačavanje propisa s pravnom stečevinom Europske unije,
objedinjavanje pravne materije
na području sigurnosti unutarnje plovidbe te jedinstven pristup
planiranju razvitku infrastrukture vodnih putova i luka unutarnjih voda, pitanja su koje regulira
ovaj zakonski prijedlog, o kojemu
je Hrvatski sabor raspravljao 26.
rujna 2007.
Postojeći pravni okvir unutarnje
plovidbe, koji se oslanja na dva
osnovna zakona, Zakon o plovidbi

unutarnjim vodama i Zakon o lukama unutarnjih voda, nekoliko puta je
mijenjan i dopunjavan pa bi daljnje
izmjene postojećih propisa otežale
njihovo razumijevanje i primjenu. U
proteklih deset godina primjene tih
propisa stečena su i nova iskustva
pa se mogu predložiti brojna nova
i kvalitetnija rješenja i otuda ovaj
jedinstven zakon.
Generalno, ovaj zakon će u potpunosti i zaokruženo regulirati unutarnju plovidbu u Republici Hrvatskoj,
osim na području ugovora o prijeBROJ
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vozu, za koje će se zbog specifičnosti i potpuno drugačije pravne naravi izraditi poseban zakon tijekom
2008., navodi predlagatelj.
Zakon sadrži devet dijelova s ukupno 257 članaka.
Odbor za zakonodavstvo podupire
donošenje Zakona (dva amandmana
nomotehničkog značenja, prihvaćena).
Odbor za pomorstvo, promet i veze
predložio je donošenje Zakona.
Odbor za europske integracije
utvrdio je da je ovaj zakonski pri-
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jedlog usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te da ispunjava
obveze iz Sporazuma s stabilizaciji i
pridruživanju.
Na sjednici Hrvatskog sabora
podršku ovom zakonskom prijedlo-

gu u ime Kluba zastupnika HDZ-a
dao je Vladimir Štengl, a u ime
Kluba zastupnika SDP-a Mato
Gavran, uz određene primjedbe
(primjerice, nedorečenost odgovornosti za eksploataciju šljunka).

Hrvatski je sabor hitnim
postupkom jednoglasno (101
”za”), 3. listopada donio Zakon,
zajedno s prihvaćenim amandmanima.
Đ.K.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O
PREDŠKOLSKOM ODGOJU
Predlagatelj:Vlada Republike Hrvatske
Strane fizičke i pravne osobe
moći će u Republici Hrvatskoj
osnivati dječje vrtiće, proizlazi iz ovog zakonskog prijedloga
kojim se važeći Zakon usklađuje s europskim zakonodavstvom.
Hrvatski je sabor o tome raspravljao 26. rujna 2007.
Važećim Zakonom je propisano da
dječji vrtić mogu osnovati Republika Hrvatska, jedinice lokalne uprave i
samouprave, vjerske zajednice te druge
domaće fizičke i pravne osobe. Novopredloženim rješenjem ta se mogućnost daje stranim fizičkim i pravnim
osobama, što je u skladu s prijedlogom Pregovaračke skupine za vođe-

nje pregovora o pristupanju Republike
Hrvatske Europskoj uniji. Usklađuju
se odredbe i sa Zakonom o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o osnovnom školstvu te
Zakonom o srednjem školstvu (tko
može raditi u dječjem vrtiću).
Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona, a s dva
amandmana predlaže nomotehničko uređivanje teksta (predlagatelj ih
prihvatio).
Odbor za europske integracije
utvrdio je da je Prijedlog usklađen s
pravnom stečevinom Europske unije
te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Na sjednici Hrvatskoga sabora pred
zastupnicima je o zakonskom prijedlogu govorio, u ime predlagatelja, državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa dr.sc.
Nevio Šetić.
Ivanka Roksandić prenijela je da
Klub zastupnika HDZ-a podržava
predložene izmjene Zakona.
Hrvatski je sabor hitnim postupkom 3. listopada 2007. jednoglasno (102”za”) donio Zakon
o izmjenama i dopuni Zakona o
predškolskom odgoju zajedno s
prihvaćenim amandmanima.
Đ.K.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O
DOPLATKU ZA DJECU
Predlagatelj:Vlada Republike Hrvatske

Republika Hrvatska će stupanjem u punopravno članstvo
Europske unije biti u obvezi koordinirati sustave socijalne sigurnosti među koje spadaju i obiteljska
davanja regulirana u Hrvatskoj
Zakonom o doplatku. Stoga se
predlažu izmjene Zakona, o čemu
je Hrvatski sabor raspravljao 26.
rujna 2007.
Ovim zakonskim prijedlogom propisuju se uvjeti pod kojima prava

na doplatak za djecu mogu ostvariti stranci u Republici Hrvatskoj,
odnosno državljani zemalja članica
Europske unije. Budući da će ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju u potrazi za zaposlenjem
doći do imigracijskih kretanja, pretežito mlađe radne snage, opravdano se
pretpostavlja da će to imati odraza i
na porast broja korisnika doplatka.
Očekuje se da će sadašnji broj - 230
000 - korisnika doplatka porasti za 4
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do 5 posto u prvoj godini primjene
zakona (danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji). Uz
postojeći prosječni iznos doplatka od 357 kuna mjesečno za nove
korisnike (računa se da bi korisnik
ostvarivao u prosjeku pravo za dvoje
djece) trebalo bi u državnom proračunu osigurati dodatnih 83 milijuna
kuna.
Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona (uz

NE KRŠKO

31
amandman nomotehničke naravi,
prihvaćen). Odbor za europske
integracije utvrdio je da je Prijedlog usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te da ispunjava
obveze iz Sporazuma o stabilizaciji
i pridruživanju.
Na sjednici Hrvatskoga sabora prva je riječ zatražila Karmela
Caparin u ime Kluba zastupnika HDZ-a koji prihvaća predloženi
zakon. Doplatak za djecu u Republici Hrvatskoj ima značajno mjesto u
sustavu potpore obitelji, rekla je.

U pojedinačnoj raspravi sudjelovale
su Ruža Lelić (HDZ) i Ingrid Antičević-Marinović (SDP).
U završnom osvrtu državni tajnik Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
mr.sc. Stjepan Adanić naglasio je
da doplatak za djecu ima značajno
mjesto u sustavu potpore obitelji u
Republici Hrvatskoj i u državama
članicama Europske unije.
Hrvatski je sabor hitnim postupkom 3. listopada jednoglasno (102
”za”) donio Zakon, zajedno s pri-

hvaćenim amandmanom Odbora za zakonodavstvo. Amandman
zastupnice Milanke Opačić (SDP)
kojim je tražila da dječji doplatak
dobivaju djedovi i bake kod kojih
je privremeno smještena unučad na
skrb, nije prihvaćen jer je to pitanje
usklađivanja hrvatskog zakonodavstva i Nacionalne populacijske politike, o kojoj će se raspravljati 2008.
pa će tada taj amandman biti uzet
u obzir, objasnio je državni tajnik
Stjepan Adanić.
Đ.K.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FONDU ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE
I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA
NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Poseban fond za zbrinjavanje
radioaktivnog otpada
Na 27. sjednici 26. rujna 2007.
zastupnici su zaključili raspravu o ovom zakonskom prijedlogu
kojim se osniva poseban Fond za
financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nuklearke Krško, uređuje njegovo ustrojstvo, djelatnost te izvori, namjena
i upravljanje sredstvima.

O PRIJEDLOGU
U ime predlagatelja, Prijedlog je
dodatno obrazložio Vladimir Vranković, državni tajnik Ministarstva
gospodarstva, rada i poduzetništva. Potpisivanjem i potvrđivanjem
Ugovora između Vlade Republike
Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih
pravnih odnosa vezanih uz ulaganje,
iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško, Hrvatska je pre-

uzela odgovarajuće obveze u vezi s
financiranjem razgradnje nuklearke,
i zbrinjavanja radioaktivnog otpada
i istrošenog nuklearnog goriva za
čije izvršavanje je značajno što prije
donijeti predmetni Zakon odnosno
osigurati redovito uplaćivanje sredstava u poseban fond. Ugovorne
strane odnosno njihovi posebni fondovi trebaju svaki u jednoj polovini financirati sve aktivnosti u svezi s
razgradnjom i odlaganjem cjelokupnog radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nastalog
tijekom pogona i razgradnje Nuklearne elektrane Krško. Sukladno Programu razgradnje Republika Hrvatska bi u svoj Fond trebala uplatiti 19
godišnjih rata u visini 14,25 milijuna eura. Zakonom je kao obveznik
redovne uplate sredstava na račun
Fonda određena Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb, koja će sredstva uplaćivati tromjesečno do
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konačnog prestanka rada nuklearke,
odnosno dok se ne ostvari planirani
iznos sredstava utvrđen posljednjom
revizijom Programa razgradnje.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo; Odbor
za gospodarstvo, razvoj i obnovu
te Odbor za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša podupiru donošenje
predloženog zakona.

RASPRAVA
Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja, mr. sc.
Marko Širac najavio je da će Klub
zastupnika HDZ-a podržati donošenje Zakona kako bi se osigurala
sredstva potrebna da se poslije 2022.
godine razgradi i zbrine ta nuklearka
te neiskorišteno nuklearno gorivo i
radioaktivni otpad.
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U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su Vladimir Štengl (HDZ) i dr.
sc. Krešimir Ćosić (HDZ). Završni osvrt u ime predlagatelja dao je
držani tajnik Vladimir Vranković.

Hrvatski je sabor hitnim postupkom 3. listopada 2007. donio Zakon
o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog
otpada i istrošenog nuklearnog

goriva Nuklearne elektrane Krško
(103 ”za”, 2 ”suzdržana”).
J.Š.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOVORNOSTI
PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Propisana novčana kazna za
kaznena djela pravnih osoba za
onečišćenje morskog okoliša s brodova bit će ubuduće osam milijuna. To proizlazi iz ovoga zakonskog prijedloga o kojem je Hrvatski sabor raspravljao 27. rujna
2007.
Promjena Zakona predlaže se radi
potpunog usklađenja našeg zakonodavstva s europskim zakonodavstvom i s našim obvezama u postupku pregovora odnosno s Okvirnom
odlukom Vijeća Europe 2005/667
PUP. Radi onečišćenja morskog
okoliša s brodova ona u najtežim
slučajevima za pravne osobe predviđa kaznu najmanje od 750 000 eura.
Kunska protuvrijednost je 5,450.000
kuna, a kako je prema Kaznenom
zakonu za ovo kazneno djelo moguće pravnoj osobi izreći maksimalnu
kaznu u iznosu od tri milijuna kuna,
potrebno je povećati taj gornji iznos
na 8 milijuna kuna.

Nadležna radna tijela podržala
su donošenje Zakona: Odbor za
zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe te Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Odbor za europske integracije
utvrdio je da je Prijedlog usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te da ispunjava obveze
iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Na sjednici Hrvatskoga sabora
uvodno obrazloženje o zakonskom
prijedlogu dala je državna tajnica u
Ministarstvu pravosuđa Snježana
Bagić.
Damir Kajin prenio je da Klub
zastupnika IDS-a podržava ovaj
Prijedlog. Riječ je o poruci koju
moramo poslati zagađivačima, a i
jasno je da okoliš treba štititi. Zanima ga je li ikome u Hrvatskoj izrečena tako visoka kazna zbog onečišćenja. Imamo zastarjelu tehnologiju i treba je zamijeniti novom i prlja-

voj industriji treba reći ne, naveo je,
među ostalim.
Kruno Peronja izvijestio je da
Klub zastupnika HDZ-a prihvaća
predloženi zakon.
I Klub zastupnika SDP-a ga podržava, izvijestila je Ingrid Antičević-Marinović. Klub apelira, prije
svega na Vladu, da se kontrolira
provedba ovog Zakona te izražava žaljenje što nema odgovarajućih
sankcija za gospodarski kriminalitet, rekla je, među ostalim.
U pojedinačnoj raspravi riječ je
zatražio Nikola Vuljanić (HNS).
U završnom osvrtu država tajnica Snježana Bagić naglasila je da
ovim Prijedlogom potvrđujemo
spremnost na sankcioniranje onečišćenja okoliša.
Hrvatski je sabor hitnim postupkom 3. listopada 2007. donio ovaj
izmijenjeni Zakon (96 ”za”, 1
”protiv”, 3 ”suzdržana”).
Đ.K.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Na 27. sjednici 27.rujna 2007.
zastupnici su na dnevnom redu
imali Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama ure-

đuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora.
Zakon o ovlastima Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora prestaBROJ
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je 4. listopada 2007. godine. Vlada
ocjenjuje da ima i dalje potrebe da
joj se dodijeli zakonodavna delegacija za donošenje uredbi na temelju zakonskih ovlasti ali ograničeno
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kao i do sada samo u razdoblju kada
Hrvatski sabor redovito ne zasjeda, te za razdoblje kada je Hrvatski
sabor raspušten ili kada mu je istekao mandat.
Odbor za zakonodavstvo i
Odbor za Ustav, Poslovnik i poli-

tički sustav podupiru donošenje
Zakona.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
Dražen Bošnjaković (HDZ) najavio
je podršku toga zakonskog prijedloga.
Zastupnici su 3. listopada sa 91
glasom ”za”, 2 ”protiv” i 5 ”suz-

držanih” donijeli Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske
da uredbama uređuje pojedina
pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora.
I.Č.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU
REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE O DVOJNOM DRŽAVLJANSTVU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Paralelno posjedovanje državljanstva
Hrvatski sabor je na 27. sjednici 26. rujna zaključio raspravu o ovom zakonskom prijedlogu. Zakonom se potvrđuje Ugovor između Republike Hrvatske
i Bosne i Hercegovine o dvojnom
državljanstvu, kako bi njegove
odredbe u smislu članka 140. Ustava postale dio unutarnjeg pravnog
poretka Republike Hrvatske.

O PRIJEDLOGU
Predmetni Ugovor utvrđuje dopustivost paralelnog posjedovanja državljanstva Republike
Hrvatske odnosno Bosne i Hercegovine, stečenih na način, uz uvjete i u postupku utvrđenom zakonodavstvom svake od ugovornih stranaka, te se sporazumno definiraju
načini rješavanja sukoba i dvojstva
prava i obveza (reguliranje vojne
obveze, ostvarivanje aktivnog i
pasivnog prava glasa, ostvarivanje
diplomatske i konzularne zaštite,
repatrijacija i sl.), vodeći računa
o čvrstim faktičkim poveznicama,
koje upućuju na mjerodavno pravno i državno područje ostvarivanja
obveza.

RADNA TIJELA

RASPRAVA

Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona i ne
protivi se prijedlogu da se Zakon
donese hitnim postupkom.
I Odbor za useljeništvo predložio je Saboru da donese ovaj zakon
kojim se potvrđuje predmetni Ugovor kao jedan u nizu dvostranih ugovora Republike Hrvatske i Bosne i
Hercegovine. U Odboru podsjećaju
na podatak o ukupno 734.257 državljana BiH koji su stekli hrvatsko
državljanstvo. Najveći broj njih stekao je državljanstvo na temelju članka 16. Zakona o hrvatskom državljanstvu kao pripadnik hrvatskog
naroda ili temeljem braka s hrvatskim državljaninom/državljankom,
a takvih je ukupno 670.268. Temeljem boravka u Republici Hrvatskoj
hrvatsko državljanstvo je dobilo
63.889 osoba (članak 8. Zakona o
hrvatskom državljanstvu).
Ocjenjujući da postoje posebno
opravdani državni razlozi, Odbor
za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost podržao je donošenje predmetnog Zakona po hitnom
postupku.

Nakon Zdenke Babić-Petričević koja je izvijestila o stavovima Odbora za useljeništvo riječ
je dobio Damir Kajin. Predmetni Ugovor nosi i određene materijalne obveze za Republiku Hrvatsku koje se ne spominju u ocjeni
potrebnih sredstava za provedbu
Zakona. Imajući to u vidu Klub
zastupnika IDS-a će biti protiv
donošenja ovog zakona, ustvrdio je Kajin pojašnjavajući da je
samo u BiH oko 800 tisuća ljudi s
hrvatskim državljanstvom koji de
facto mogu koristiti sva socijalna i
druga prava koja poznaju hrvatski
građani, a siguran je i da 2/3 trudnica iz BiH s dvojnim državljanstvom koristi porodiljske naknade
i u Republici Hrvatskoj. Slična je
stvar i s mirovinama te braniteljskim pravima i pravima iz zdravstvenog osiguranja. Tvrdi da nije
sporna ustavna obveza Hrvatske
da skrbi o Hrvatima izvan Republike Hrvatske ali sporno je, kaže,
da se dijaspora od 1995. naovamo
pojavljuje na izborima u posebnoj
izbornoj jedinici i na posebnoj listi
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te da takva praksa determinira na
neki način političke i društvene
prilike u Hrvatskoj.
Mr. sc. Ivan Bagarić rekao je da
Klub zastupnika HDZ-a podupire
donošenje Zakona odnosno potvrđivanje predmetnog Ugovora. Riječ je
o jednom u nizu dvostranih ugovo-

ra kojim se polazeći od zajedničkih
i posebnih interesa, a na načelima
uzajamnog poštivanja integriteta,
suvereniteta i dobrosusjedstva pravno uređuje pitanje dvojnog državljanstva.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovao je mr. sc. Mato Arlović (SDP).

Zastupnici su 3. listopada
2007. hitnim postupkom donijeli Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i
Bosne i Hercegovine o dvojnom
državljanstvu (101 glasom ”za” i
3 ”protiv”).
J.Š.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU
IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA PROJEKT
”NOVA LUKA ZADAR”
Predlagatelj:Vlada Republike Hrvatske

Nova luka izvan gradske jezgre i
dostupnija ostalom prometu
O ovom zakonskom prijedlogu
Hrvatski je sabor raspravljao hitnim postupkom 4. listopada 2007.
Riječ je o potvrđivanju jamstva
za zajam za projekt ”Nova luka
Zadar”. Projekt se odnosi na premještanje trajektnog terminala smještenog u središtu povijesne stare jezgre Zadra i izgradnju nove trajektne luke na drugoj lokaciji - u Gaženici, u blizini
teretne luke, 3,5 kilometra južno
od gradskoga središta, s izvrsnim
pristupom autocesti, željeznici i
zračnoj luci.

O PRIJEDLOGU
Nova trajektna luka u Zadru ključni je infrastrukturni objekt za veze
s otocima srednjeg Jadrana i s drugim hrvatskim lukama, od posebne
važnosti za razvitak turizma. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje
se na 220 milijuna eura, a vrijednost
projekta bez izgradnje terminalske
zgrade 200,5 milijuna eura. Europska investicijska banka odobrila je
Lučkoj upravi Zadar kredit od 100
milijuna eura za financiranje tog pro-

jekta, a sa 120 milijuna eura projekt
prati njemačka razvojna banka Kreditanstakt fur Wiederaufbau čime će
se financirati izgradnja terminalske
zgrade. Studija pokazuje da je novi
terminal opravdan prometno i ekonomski.
Izvršavanje Ugovora o jamstvu neće
zahtijevati dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Njegovim sklapanjem
nastaju potencijalne financijske
obveze za državni proračun Republike Hrvatske, koja je solidarni jamac
u iznosu cjelokupnog zajma, kamata
i drugih troškova koji nastaju temeljem Ugovora o financiranju.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo, Odbor
za pomorstvo, promet i veze te
Odbor za financije i državni proračun predložili su donošenje ovog
Zakona.

RASPRAVA
Na sjednici Hrvatskoga sabora
pred zastupnicima ovaj zakonski
BROJ
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prijedlog obrazložio je u ime predlagatelja državni tajnik Ministarstva
mora, turizma, prometa i razvitka
Branko Bačić.
Naglasio je da sadašnji trajektni
terminal u Zadru nije odgovarajući,
da nastaju velike prometne gužve
u luci i da je Strategijom prometnog razvitka Republike Hrvatske iz
1999. godine utvrđeno da nedostatak prostora u luci uvjetuje premještanje trajektnog prometa. Zamjetan
je i stalni rast pomorskog prometa,
a za povezivanje s hrvatskim lukama postoji velik interes talijanskih
ali i drugih mediteranskih luka. U
ovom trenutku nema ni jedne luke
od državnog značaja - Rijeke, Šibenika, Zadra, Splita, Ploča, Dubrovnika, Siska, Slavonskog Broda i
Vukovara - u kojima ne provodimo
projekte izgradnje.
Uslijedila je rasprava u kojoj je
prvi riječ zatražio Damir Kajin
u ime Kluba zastupnika IDS-a.
Čudi ga, kaže, nevjerojatna lakoća slanja državnih sredstava prema
Zadru odnosno Splitu. Zna da su
to bitne HDZ-ove izborne jedinice
ali Hrvatska nije samo Zadar, nije
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samo Splitsko-dalmatinska županija, prigovorio je dodajući da u Istru
ne dolazi niti jedna kuna ili eur i to
vrijeđa. Istarska županija valjda je
jedina županija kojoj je industrija na
prvom mjestu u ukupnom BDP-u,
turizam joj je tek na trećem mjestu.
Drago mu je da se Zadar razvija ali i
drugi gradovi moraju dobiti šansu, a
ne da sav novac iz državnog proračuna ide tamo gdje je HDZ na vlasti,
rekao je, među ostalim.
U ime istog Kluba nastavila je
Dorotea Pešić-Bukovac pozdravljajući ovaj projekt, no naglasivši
da se državni novac ne transferira
na pravi način, ne prema potrebama već prema podobnosti. Zanima
je tko je dao suglasnost za kredit od
120 milijuna eura te preporučila da
se problem hrvatske infrastrukture
rješava na primjeren način (da se ne
govori o mostu Pelješac).
Šime Prtenjača iznio je da Klub
zastupnika HDZ-a podržava ovaj
Prijedlog. Riječ je o komplementarnom sadržaju koji uključuje turističke usluge odnosno turističko trajektni terminal ali i robni terminal. Na

razvoju prometa može se potvrditi
da hrvatska Vlada u ovom trenutnu
ravnomjerno razvija hrvatsku državu jer je riječ o ulaganjima u svim
pomorskim i riječkim državnim
lukama i prometnicama. Tako smo
nedavno podržali projekt riječke
zaobilaznice, rekao je, među ostalim.
Ingrid Antičević-Marinović javila
se u ime Kluba zastupnika SDP-a,
koji pozdravlja ovakvo ulaganje, ali
hoće znati - a i javnost ima pravo
znati - tko je vlasnik Zadarske luke i
za koga se Hrvatska zadužuje s ovakvim golemim ulaganjima. Vijest
o prodaji Zadarske luke izazvala je
konsternaciju i to ne samo u Zadru, i
ljudi upravo iz neznanja i što kuloari
pričaju traže istinu, a postavlja se i
pitanje zaštite nacionalnih interesa.
Dr.sc. Zlatko Kramarić govorio je
u ime Kluba zastupnika HSLS-a.
Hrvatsku gleda kao cjelinu i drag mu
je razvoj svakog njenog grada, regije, županije, ali u toj priči neki prolaze bolje od nekih drugih i nije dobro
kad to ima politički predznak. Osječka
luka je po veličini odmah iza riječke,

no već 17 godina imamo samo velika obećanja. O dunavskoj pomorskoj
koncepciji razvoja mora se čitati u
nekim starim knjigama. Razvoj Hrvatske je neravnomjeran, a birači traže od
nas da probleme njihovog kraja ovdje
prezentiramo na pravi način i uđemo u
važne projekte, pogotovo one u kojima sudjeluje država.
Nakon ove rasprave u kojoj su
sudjelovali predstavnici klubova zastupnika, s čestim ispravcima
netočnih navoda, završni osvrt dao
je državni tajnik Branko Bačić.
Demantirao je navod da ova Vlada
ne provodi ravnomjeran razvoj
Republike Hrvatske potkrijepivši to
podacima o izgradnji cesta u Republici Hrvatskoj ali i željezničkim
prugama. Luka Zadar (trgovačko
društvo je koncesionar na određeno vrijeme) i Nova luka Zadar čija
se izgradnja planira ovim projektom nemaju nikakve veze, rekao je,
među ostalim.
Hrvatski je sabor jednoglasno
(119 ”za”) 5. listopada donio ovaj
Zakon.
Đ.K.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O
UJEDNAČAVANJU ODREĐENIH PRAVILA ZA MEĐUNARODNI ZRAČNI PRIJEVOZ
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Hrvatski sabor je na 27. sjednici, hitnim postupkom, 26. rujna
2007. godine, razmotrio Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o
potvrđivanju Konvencije o ujednačavanju određenih pravila za
međunarodni zračni prijevoz.
Ovim zakonskim prijedlogom
usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom
Europske unije. Bitna pitanja koja
su uređena Konvencijom o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni promet iz 1999.
godine se odnose na neograničenu

odgovornost zračnog prijevoznika, moderniji dvostupanjski sustav
odgovornosti, mogućnost plaćanja
predujma u slučaju tjelesne ozljede
radi kompenziranja trenutnih ekonomskih potreba, mogućnost podizanja tužbe pred sudom za žrtvu
ili drugu osobu koja ima pravo na
kompenzaciju, povišenu granicu
odgovornosti zračnog prijevoznika
u slučaju kašnjenja ili štete na prtljazi, modernizaciju prijevozničke
dokumentacije, jasnije razgraničene odgovornosti i jasnije propisanu obvezu zračnog prijevoznika da
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održava odgovarajuće osiguranje
odgovornosti.
Odbor za zakonodavstvo, Odbor
za pomorstvo, promet i veze te
Odbor za europske integracije
podržali su Konačni prijedlog zakona.
Zastupnici su, 3. listopada 2007.
većinom glasova, (101 ”za” i 2
”suzdržana”) prihvatili Prijedlog i Konačni prijedlog Zakona o
potvrđivanju Konvencije o ujednačavanju određenih pravila za
međunarodni zračni prijevoz.
A. F.
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O
NADZORU EMISIJA HLAPLJIVIH ORGANSKIH SPOJEVA ILI NJIHOVIH PREKOGRANIČNIH
STRUJANJA UZ KONVENCIJU O DALEKOSEŽNOM PREKOGRANIČNOM ONEČIŠĆENJU
ZRAKA IZ 1979. GODINE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Hrvatski sabor je na 27. sjednici, hitnim postupkom, 26. rujna
2007., bez rasprave, razmotrio Prijedlog i Konačni prijedlog zakona
o potvrđivanju Protokola o nadzoru emisija hlapljivih organskih
spojeva ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o
dalekosežnom prekograničnom
onečišćenju zraka iz 1979. godine.
Ovim zakonskim prijedlogom
usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom
Europske unije. Cilj Protokola je

smanjiti emisije hlapljivih organskih spojeva kako bi se smanjilo njihovo prekogranično strujanje i strujanje nastalih produkata,
sekundarnih fotokemijskih oksidanata radi zaštite ljudskog zdravlja
i okoliša od štetnih utjecaja. Protokolom se države također obvezuju
na učinkovito djelovanje u ovom
pravcu, osobito primjenom odgovarajućih nacionalnih i međunacionalnih emisijskih standarda za
nove pokretne i stacionarne izvore, kao i ograničavanjem sastoja-

ka u proizvodima za industrijsku
i kućnu uporabu koji posjeduju potencijal emitiranja hlapljivih
organskih spojeva.
Odbor za zakonodavstvo, Odbor
za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša te Odbor za europske integracije podržali su Konačni prijedlog zakona.
Zastupnici su, 3. listopada 2007.
jednoglasno, (105 ”za”) donijeli
predloženi Zakon i potvrdili Konvenciju.
A. F.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU TORREMOLINOS
PROTOKOLA IZ 1993. NA TORREMOLINOS MEĐUNARODNU KONVENCIJU O SIGURNOSTI
RIBARSKIH BRODOVA IZ 1977.
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Hrvatski sabor je na dnevnom
redu 27. sjednice, hitnim postupom, 26. rujna 2007., imao među
ostalim Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Torremolinos protokola iz 1993. godine
na Torremolinos međunarodnu
konvenciju o sigurnosti ribarskih
brodova iz 1977. godine.
Torremolinos protokol iz 1993.
na Torremolinos međunarodnu
konvenciju o sigurnosti ribarskih
brodova ugradit će se u hrvatsko

pomorsko zakonodavstvo kroz
Tehnička pravila Hrvatskog registra brodova i odgovarajuće podzakonske akte na temelju Pomorskog zakonika. Potvrđivanjem
navedenog međunarodnog instrumenta Republika Hrvatska poduzima značajan korak prema sigurnosti plovidbe i zaštite ljudskih
života na moru, te zaštite morskog
okoliša.
Odbor za zakonodavstvo, kao
i Odbor za pomorstvo, promet i
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veze podržali su Konačni prijedlog
zakona.
Rasprave na plenarnoj sjednici
nije bilo.
Zastupnici su, 3. listopada 2007.
jednoglasno, (102 ”za”), hitnim postupkom, donijeli zakon o
potvrđivanju Torremolinos protokola iz 1993. godine na Torremolinos međunarodnu konvenciju
o sigurnosti ribarskih brodova iz
1977. godine.
A. F.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

37
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O
NADZORU EMISIJA DUŠIKOVIH OKSIDA ILI NJIHOVIH PREKOGRANIČNIH STRUJANJA
UZ KONVENCIJU O DALEKOSEŽNOM PREKOGRANIČNOM ONEČIŠĆENJU ZRAKA IZ 1979.
GODINE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Hrvatski sabor je na 27. sjednici,
hitnim postupkom, 26. rujna 2007.,
bez rasprave razmotrio Prijedlog i
Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Protokola o nadzoru emisija dušikovih oksida ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom
onečišćenju zraka iz 1979. godine.
Ovim zakonskim prijedlogom
usklađuje se zakonodavstvo Repu-

blike Hrvatske sa zakonodavstvom
Europske unije. Protokol ima za
cilj nadzirati i smanjiti antropogene emisije dušikovih oksida iz
stacionarnih i pokretnih izvora ili
njihovih prekograničnih strujanja.
Države koje su već postigle napredak u smanjenju tih emisija obvezuju se održavati i provjeravati
svoje standarde za emisiju dušikovih oksida.

Odbor za zakonodavstvo, Odbor
za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša te Odbor za europske integracije podržali su Konačni prijedlog zakona.
Zastupnici su, 3. listopada 2007.
jednoglasno, (104 ”za”) donijeli
predloženi Zakon i potvrdili Konvenciju.
A. F.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KVALITETI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Standardizacija svih segmenata
zdravstvene skrbi
Na ovoj sjednici Sabor je, nakon
kraće rasprave, donio još jedan
iz paketa zdravstvenih zakona,
čija bi primjena trebala osigurati
kvalitetniju zdravstvenu zaštitu u
Republici Hrvatskoj. Podržala ga
je većina parlamentarnih klubova, uz upozorenje da je riječ samo
o formalnom usklađivanju sa stečevinama EU, budući da još ne
postoje norme kvalitete, ni materijalni i kadrovski uvjeti za njegovu skoru primjenu.

O PRIJEDLOGU
Kako je uvodno obrazložio ministar zdravstva, dr.sc. Neven Ljubičić, predloženim se određuju načela i sustav mjera za ostvarivanje i
unapređenje kvalitete zdravstvene

zaštite u Republici Hrvatskoj. U
tu se svrhu, među ostalim, predviđa osnivanje posebne Agencije
za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, te propisuje postupak akreditacije zdravstvenih ustanova,
trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnih zdravstvenih radnika. Krajnji
je cilj predloženog uvođenje sveobuhvatnog sustava kontrole, odnosno standardizacija svih segmenata zdravstvene zaštite, a ponajprije zdravstvenih ustanova (to je
preduvjet za njihovu kategorizaciju). Akreditacijski standardi koji
se uvode bit će vrlo zahtjevni, ali
će zato označiti prepoznatljivost
Hrvatske i hrvatskog zdravstva u
međunarodnim okvirima, naglašava Ljubičić.
BROJ
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RADNA TIJELA
Predloženi Zakon dobio je podršku
nadležnih radnih tijela
Odbora za zakonodavstvo (uz
amandman pravno-tehničke naravi),
Odbora za europske integracije te
matičnog Odbora za rad, socijalnu
politiku i zdravstvo. Članovi ovoga
posljednjeg sugerirali su zastupnicima da zatraže amandmansku korekciju članaka 9, 10, 12, 13, 14, 19, 24,
28. i 39. Navedenim amandmanima
mijenjao bi se naziv Povjerenstva za
osiguranje kvalitete (u Povjerenstvo
za unutarnji nadzor), te preciznije
uređuje sastav tog tijela, način imenovanja članova i pozicija u zdravstvenoj ustanovi. Posebno se uređuje nadležnost Agencije za kvalitetu
i akreditaciju u zdravstvu, u obla-
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sti primarne zdravstvene zaštite, te
nadzor standarda zdravstvenih osiguranja. Među ostalim, predlaže se
i promjena sastava Upravnog vijeća Agencije, tako da u tom tijelu
budu zastupljeni predstavnici sva tri
segmenta zdravstvene zaštite (primarne, bolničke i specijalističke) te
Hrvatske liječničke komore.

RASPRAVA
Po mišljenju dr.sc. Andrije
Hebranga, sada je pravi trenutak
za donošenje ovog Zakona, budući
da smo u zdravstvu riješili osnovne
probleme, o čemu svjedoče i zdravstveni pokazatelji. Naime, financijski je konsolidiran HZZO, napravljena je zakonodavna infrastruktura, imamo vrlo kvalitetnu edukaciju
i stručnjake te razvijenu unutarnju
kontrolu u zdravstvenim ustanovama, itd. Dakako, još treba puno
raditi na racionalizaciji i više ulagati u preventivu, no vrijeme je da
se uvede tzv. vanjska kontrola kvalitete, koja će osiguranicima jamčiti
sve kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.
Po riječima zastupnika ankete provedene među bolesnicima pokazuju da većina ima pozitivno mišljenje o organizaciji sustava i zdravstvenim djelatnicima, a i Svjetska
zdravstvena organizacija i druge
međunarodne institucije svrstavaju
naše zdravstvo u sam vrh po konkurentnosti, a po dostupnosti u tzv. A
skupinu. Doista, organizacija dijagnostike i terapije u Hrvatskoj je
na zavidnoj razini, naši stručnjaci
mogu se mjeriti sa svjetskima, ali
zabrinjavaju nedostatni kapaciteti
zdravstvenih ustanova, te premali
broj zdravstvenog osoblja, posebice liječnika.
Ponuđeni Zakon je jednostavan
za primjenu, a pokriva ne samo
primarnu, sekundarnu i tercijarnu
zdravstvenu zaštitu, nego i zavode za javno zdravstvo i zdravstvena
osiguranja. Stoga ga treba podržati,
kao i amandmane matičnog Odbora,
zaključio je Hebrang.

Klub zastupnika HSS-a će podržati ovaj Zakon, ali upozoravamo
na to da se s njegovim donošenjem
kasni pune tri godine(trebao je biti
donesen na početku mandata ove
Vlade), izjavio je Miroslav Čačija.
Osim toga, i dalje ostaje otvoreno
pitanje kada će se i na temelju čega
početi primjenjivati, budući da ne
postoje mjerila kvalitete. S obzirom
na značajne razlike u opremljenosti i kadrovskoj ekipiranosti zdravstvenih ustanova, posebno bolnica,
između pojedinih dijelova Hrvatske,
najprije je trebalo usuglasiti stručne
stavove o normama, odnosno standardima kvalitete zdravstvene zaštite (na stvaranju općih i specijalnih
normi za pojedina područja trebala
su biti angažirana stručna društva i
komore). Dakako, bitan preduvjet za
poboljšanje kvalitete u zdravstvu je
opsežna edukacija stručnjaka za provođenje tog programa, kao i postupno uvođenje norme kvalitete. Ne
bismo željeli da ovaj Zakon doživi sudbinu Zakona o zaštiti prava
pacijenata, koji je usvojen pred više
godina, ali se u praksi ne provodi.
Istina, ponuđen je nešto kvalitetniji zakonski tekst nego u prvom čitanju, ali još je uvijek nedorečen i nije
pogodan za donošenje., konstatirao
je mr.sc. Mato Arlović, predstavnik
Kluba zastupnika SDP-a. Naime,
neka od ponuđenih rješenja mogu
dovesti do dvojbi u primjeni, pa i
krivih tumačenja. Primjerice, nisu
propisani uvjeti za imenovanje ravnatelja Agencije (napisano je samo
da se imenuje na temelju javnog
natječaja), niti za članove Upravnog
vijeća (pobrojano je samo iz kojih
institucija dolaze). Predviđeno je da
će se to razraditi Statutom, a on se
donosi tek nakon imenovanja Upravnog vijeća. Nigdje se ne precizira
što sve može raditi i koje ovlasti će
imati osoba odgovorna za kvalitetu
zdravstvene zaštite, ni koje stručne i
druge uvjete mora ispunjavati. Iako
je akreditacijski postupak dobrovoljan, samo oni nositelji zdravstvene djelatnosti koji dobiju akreditaBROJ
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ciju mogu računati na stimulativna
sredstva HZZO-a. Takve ucjene su
pravno nedopustive, negodovao je
zastupnik. Predviđeno je, nadalje,
da se na akreditacijski postupak primjenjuju odredbe Zakona o općem
upravnom postupku. Postavlja se
pitanje što će se dogoditi pokrenu
li se upravni sporovi, i jesu li sudovi osposobljeni za rješavanje takvih
predmeta.
Prema predloženom, visinu troškova akreditacijskog postupka određuje Upravno vijeće Agencije, uz
suglasnost ministra. Budući da iz tih
sredstava dobivaju naknadu i članovi Upravnog vijeća, može doći do
sukoba interesa. Dvojben je i prijedlog da zakonitost rada Agencije nadzire Ministarstvo, čiji je predstavnik
član Upravnog vijeća. Zadrži li se to
rješenje ministar će stalno biti razapet između interesa Agencije, koja
će biti zainteresirana za što veću
naknadu, i pružatelja zdravstvenih
usluga.
Unatoč bombastičnom nazivu,
ovaj Zakon ne jamči da ćemo imati
kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu, i riješiti probleme koji
muče osiguranike (npr. preskupi
lijekovi, napose za građane s malim
mirovinama), konstatirao je Pero
Kovačević, glasnogovornik Kluba
zastupnika HSP-a. Naime, domovi
zdravlja više nisu ono što su nekada bili, tako da građani radi raznoraznih pretraga i pregleda nerijetko
moraju putovati u sjedište županije.
Budući da nema preventive, pacijenti se prekasno upućuju na bolničko
liječenje, itd.
Uvjerite li nas, gospodine ministre, da imate odgovore na ova pitanja, možda možemo promijeniti
odluku i podržati ovaj Zakon, poručio je Kovačević.

Nužna sustavna reforma
Bez obzira na dobre namjere predlagatelja, predložena rješenja su
samo formalno usklađenje sa stečevinama EU, primijetila je Dorotea
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Pešić-Bukovac, glasnogovornica
Kluba zastupnika IDS-a. Naime, u
proteklih godinu dana, otkako smo
donijeli paket zdravstvenih zakona
koji je prezentiran kao mini reforma,
u zdravstvu se nije ništa promijenilo. Nitko me ne može uvjeriti u to da
se poboljšala kvaliteta zdravstvenih
usluga, kad nemamo dovoljno osoblja ni materijalnih sredstava (sve
još funkcionira samo zahvaljujući
izuzetnim naporima osoblja). Ideesovci, stoga, apeliraju na Ministarstvo da započne sa sustavnom reformom zdravstvenog osiguranja, kako
bi građani Hrvatske dobili zdravstvenu zaštitu koju zaslužuju. U prvom
redu svima treba osigurati preventivne preglede i potrebna cjepiva,
zatim povećati prihode zdravstvenim
ustanovama, zaposliti nedostajuće
kadrove, izgraditi modernije bolnice
i promijeniti sustav HZZO-a. Ako
se zdravstveni sustav decentralizira,
možda još imamo šanse za poboljšanje zdravstvene zaštite, kaže zastupnica. Međutim, da bi građani što
duže bili zdravi, treba unaprijediti i
kvalitetu života (omogućiti im da se
kvalitetno hrane, bave sportom i dr.
Dodala je još da ovaj Zakon nema
smisla sve dok svi invalidi ne budu
izjednačeni u svojim pravima.
Osnovne intencije predloženog
Zakona treba podržati, iako je u
ovako ”šlampavo organiziranom
sustavu teško definirati pojam kvalitete, a slijedom toga i učinkovite
mjere zaštite, konstatirao je dr.sc.
Ivan Čehok, govoreći u ime Kluba
zastupnika HSLS-a. Simptomatično je - kaže - da već godinama izražavamo nezadovoljstvo kvalitetom
zdravstvenih ustanova i podinvestiranošću cijeloga sustava, a da istodobno taj bolesni organizam liječimo aspirinima. Bojim se da ponovno
donosimo zakon čiju ćemo primjenu

morati odgoditi, ili ćemo ga provoditi u otežanim uvjetima. Primjerice,
nedorečene odredbe koje se odnose
na rad Agencije, izbor ravnatelja,
žalbeni postupak, itd. unijet će još
veću pravnu zbrku. Trebalo je precizirati i što će se dogoditi procijeni li
se da neka zdravstvena institucija ne
udovoljava određenim kriterijima, i
što će u tom slučaju biti s pacijentima. Kao liberalna stranka tražimo
da se napokon definiraju kriteriji za
utvrđivanje kvalitete života, odnosno standarda naših građana. To je
danas jedina mogućnost da procijenimo koliko država, kao javna služba, odgovara potrebama svojih građana.

Apel za zabranu pušenja
Da je resornom ministru i Vladi
stalo do zdravlja hrvatskih građana,
oni bi odavno usvojili moj apel za
zabranu pušenja u ovom Visokom
domu, odnosno u javnim institucijama, primijetio je dr.sc. Slaven
Letica (nezavisni). Po njegovom
mišljenju primjena ovog Zakona
neće utjecati na poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, jer to ne ovisi
samo o jednoj državnoj agenciji,
nego o nizu čimbenika. U prvom
redu o sustavu obrazovanja medicinara i upisa na dodiplomskom studiju, te o makroorganizaciji zdravstva (”nažalost, kandidati za budućeg ministra ne znaju ništa o organizaciji javnog zdravstva”). Bitni je
čimbenik mreža zdravstvenih institucija, pogotovo bolnica, odnosno
zdravstvenih kapaciteta u Hrvatskoj. Sudeći prema medijskim napisima u zadnjih godinu dana, izgleda
da je u tom sektoru ”sve zlo i naopako”. Stoga bi trebalo sakupiti deset,
petnaest pametnijih ljudi iz javnoga
zdravstva (ali ne na kraju mandata),

BROJ
475

IHS

19. X. 2007.

koji bi se pozabavili ozbiljnim problemima u tom sektoru.
Za riječ se još javio mr.sc. Ivan
Bagarić, dok je Damir Kajin rezimirao stavove Kluba zastupnika
IDS-a.
Odgovarajući na primjedbe zastupnika, ministar Ljubičić je ocijenio
hvalevrijednom inicijativu dr. Letice za zabranu pušenja. Podsjetio je
na to da je ove godine Ministarstvo
organiziralo više akcija pod motom:
”zaustavimo pušenje”, a u tijeku je
i akcija ”Korak naprijed”, u okviru
provođenja Nacionalnog programa
ranog otkrivanja raka dojke. Spomenuo je i to da su epidemiološki
pokazatelji u nas iz godine u godinu sve bolji. Primjerice, Hrvatska
danas zauzima prestižno mjesto u
svijetu kad je riječ o transplantaciji bubrega, jetre i dr., osjetno smo
smanjili stopu smrtnosti od infarkta
miokarda, itd. U završnom osvrtu
izrazio je čuđenje što se pojedini
parlamentarni klubovi i neki zastupnici distanciraju od ovoga zakonskog prijedloga, iako je u prvom
čitanju dobio gotovo jednoglasnu
podršku. Istina, predložena rješenja bit će teško provesti, ali ”ova
Vlada je stavljala letvice na 2 metra
koje preskače, a preskakat će ih i
dalje”.
U nastavku sjednice uslijedilo je
izjašnjavanje. Budući da je Vlada
uvažila amandmane radnih tijela, o njima se nije posebno glasovalo (postali su sastavnim dijelom
Konačnog prijedloga zakona).
Zakon o kvaliteti zdravstvene
zaštite donesen je 3. listopada većinom glasova nazočnih zastupnika
(75 ”za”, 14 ”protiv” i 2 ”suzdržana”), u ponuđenom tekstu, korigiranom prihvaćenim amandmanima.
M.Ko.
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zaštita zdravlja od štetnih utjecaja
okoline
Zastupnici su na 27. sjednici
Hrvatskoga sabora raspravljali
o Konačnom prijedlogu Zakona
o zaštiti okoliša. Ovaj ”krovni”
zakon koji objedinjuje sve sastavnice okoliša, u primjeni će biti
usko vezan uz Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Zakonom
se čini značajan korak ka usklađivanju s pravnom stečevinom
EU na području zaštite okoliša, te
zaštite zdravlja ljudi od nepovoljnih čimbenika vezanih uz okoliš.

O PRIJEDLOGU
Zakon o zaštiti okoliša donesen
je 1994. godine te su njime postavljeni temelji moderne zaštite okoliša u Hrvatskoj. Zakon je prvi ekološki zakon koji svojim odredbama
sustavno uređuje zaštitu okoliša
radi njegovoga očuvanja, smanjivanje rizika za zdravlje ljudi i stvara osnove za poboljšanje kakvoće
okoliša.
Njime su uređena temeljna načela
hrvatskoga pravnog poretka o zaštiti okoliša u čijoj su izradi korištene
određene tadašnje direktive Europske unije. U Zakon o zaštiti okoliša
ugrađen je cijeli niz načela i institucija iz međunarodnih ugovora o
zaštiti okoliša. Navedena načela i
pojedine odredbe konvencija i protokola ugrađene su pretežno kao
smjernice, a samo pojedini zahtjevi EU ugrađeni su u Zakon o zaštiti okoliša kao pravna obveza. Zakon
je već tada preuzeo pojedine institute iz europskih direktiva, kao što
su praćenje stanje okoliša (monitoring), informacijski sustav zaštite okoliša, a uvođenjem standarda

kakvoće okoliša stvorena je osnova za donošenje većeg broja propisa
kojima se uređuju granične vrijednosti emisija.
Ipak, nakon višegodišnje primjene Zakona i njegovih provedbenih propisa uočile su se određene nepreciznosti i nejasnoće nekih
zakonskih rješenja koje valja ispraviti. Također, utvrđena je potreba dopune postojećih i uvođenja
novih zakonskih rješenja imajući
u vidu status Hrvatske kao zemlje
kandidata za članstvo u EU i obvezu usklađivanja s pravnom stečevinom EU. Pri tome je trebalo uzeti u
obzir činjenicu da su na razini EU
doneseni novi pravni instrumenti odnosno postojeće direktive su
nivelirane.
Predloženi Zakon o zaštiti okoliša
temelji se na odrednicama Nacionalne strategije zaštite okoliša.
Zakonom se uređuju: načela zaštite okoliša i održivog razvitka, zaštita
sastavnica okoliša i zaštita okoliša od
štetnih utjecaja opterećenja, subjekti
zaštite okoliša, dokumenti održivog
razvitka i zaštite okoliša, instrumenti provedbe zaštite okoliša, praćenje
stanja u okolišu, informacijski sustav,
osiguranje pristupa informacijama o
okolišu, sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša, osiguranje prava na
pristup pravosuđu, odgovornost za
štetu, financiranje i instrumenti opće
politike zaštite okoliša, upravni i
inspekcijski nadzor.
Cjelovit proces usklađivanja nacionalnoga zakonodavstva s pravnom
stečevinom EU-a, prema rokovima
utvrđenim Zakonom o zaštiti okoliša, trebao bi biti dovršen do sredine
2008.
BROJ
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RADNA TIJELA
Odbor za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša raspravljao je o
ovom Prijedlogu kao matično radno
tijelo. Odbor je raspolagao pisanim
primjedbama na Konačni prijedlog zakona od Zelene akcije, Mreže
udruga za zaštitu okoliša ”Zeleni
forum” te PCAP Internationala u
ime udruge Zelene mreže Karlovačke županije. Nakon provedene
rasprave Odbor je većinom glasova
odlučio predložiti Saboru donošenje ovog Zakona. Odbor za lokalnu i područnu samoupravu bez
rasprave, jednoglasno, odlučio je
Saboru predložiti donošenje ovog
Zakona. Odbor za europske integracije utvrdio je da je Konačni prijedlog zakona usklađen s pravnom
stečevinom EU, te da ispunjava
obveze iz Sporazuma o stabilizaciji
i pridruživanju. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga
Zakona, a na tekst Konačnog prijedloga nema primjedaba.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi predstavnika predlagatelja, državnog tajnika
Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
Nikole Ružinskog, izvješće Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša podnio je njegov predsjednik Marko Širac. Uslijedila je
rasprava po klubovima zastupnika.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
govorio je Marko Širac ustvrdivši
da će njegov Klub podržati donošenje Zakona. Rekao je da predloženi Zakon kao krovni zakon u zaštiti
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okoliša osigurava podlogu za donošenje niza provedbenih akata kojima će se nacionalno zakonodavstvo uskladiti s europskim, a njime
se uvode i novi pojmovi iz pravne
stečevine EU.
U pojedinačnoj raspravi govorio
je Jure Bitunjac (HDZ).

U završnom obraćanju državni
tajnik Nikola Ružinski izjavio je
da Vlada RH prihvaća u potpunosti
amandmane zastupnika Marka Širca
(HDZ) (nomotehničke naravi) te oni
postaju sastavni dio teksta Konačnog prijedloga zakona. Ovime je
zaključena rasprava.

Zastupnici su na 27. sjednici
Hrvatskoga sabora, 3. listopada
2007. godine, većinom glasova,
(97 ”za”, 2 ”suzdržana”) donijeli Zakon o zaštiti okoliša.
S.Š.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zakonskom regulativom protiv nereda i
neorganiziranosti
Zastupnici su na 27. sjednici
Hrvatskoga sabora raspravljali o
ovom zakonskom prijedlogu.
Osnovni razlog poradi kojeg
je potrebno posebnim zakonom
urediti djelatnost posredovanja u
prometu nekretnina je nepostojanje pravne regulative u vezi s
tom djelatnošću, posebice u svjetlu činjenice da danas u trgovini
nekretninama vlada nered i neorganiziranost. Prihvaćanjem ovoga
Zakona stvorit će se pravni temelj
za sigurno, standardizirano trgovanje nekretninama, odnosno za
posredovanje u prometu nekretnina, a mjerodavnim će se tijelima omogućiti djelotvoran nadzor
nad tim poslovanjem. Pri izradbi
Zakona vodilo se računa o praksi
zemalja EU-a.

O PRIJEDLOGU
Uspostavom tržišnih odnosa u
Republici Hrvatskoj oživjelo je tržište nekretnina, a posljedično se pojavilo i mnoštvo posrednika u prometu nekretnina. Budući da Hrvatska
nema pravnu regulativu koja bi propisivala tko se i pod kojim uvjetima može baviti poslovima posredovanja, neke tvrtke koje se bave

takvim posredovanjem posluju po
uzoru na razvijene zemlje, a većina ih najčešće ne poštuje ni osnovna pravila ponašanja. Slijedom toga,
trgovina nekretninama suočena je s
problemom nepoštene tržišne utakmice, needuciranošću trgovaca
nekretninama, izbjegavanjem plaćanja naknada državi, nezaštićenošću
kupaca/prodavatelja, nedostatkom
dobrih poslovnih običaja i kontrolnih mehanizama većine posrednika
u prometu nekretnina.
Ovim Zakonom uređuju se slijedeća područja: što se smatra posredovanjem u prometu nekretnina, tko
može obavljati poslove posredovanja, uvjeti za obavljanje djelatnosti
posredovanja, odobrenje za obavljanje djelatnosti posredovanja, obveza
upisa posrednika u prometu nekretnina u posebni registar, obveza
posrednika u prometu nekretnina pri
obavljanju poslova posredovanja,
način obavljanja poslova posredovanja, trajanje posredničkog ugovora, određivanje posredničke naknade i naplate naknade, nadzor nad
radom posrednika u prometu nekretnina, kazne za postupanje suprotno
odredbama ovog Zakona. Predlagatelj posebno ističe da se donošenjem
Zakona te njegovom provedbom želi
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odlučno suzbiti pojava tzv. sive ekonomije u tom području djelatnosti.

RADNA TIJELA
Odbor za gospodarstvo, razvoj i
obnovu raspravljao je o ovom Prijedlogu kao matično radno tijelo.
Odbor je u raspravi raspolagao sa
prijedlogom amandmana HGK i to
na članke 16. i 38. stavak 5. Konačnog prijedloga zakona. Odbor je
prihvatio da prijedlog amandmana
na članak 38. stavak 5. Odbor podnese kao svoj amandman, dok je za
prijedlog amandmana na članak 16.
dogovoreno da ga u slučaju prihvaćanja predloži kao svoj amandman
sam predlagatelj Zakona. Nakon
provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Saboru
donošenje Zakona.
Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje Zakona, a na tekst
Konačnog prijedloga podnosi nekoliko amandmana kojima se nomotehnički uređuje izričaj.

RASPRAVA
Državni tajnik Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva
Vladimir Vranković ustvrdio je
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da će Vlada RH kao predlagatelj
ovog zakonskog prijedloga prihvatiti amandmane saborskih Odbora
za gospodarstvo, razvoj i obnovu i
Odbora za zakonodavstvo. Kako nije

bilo prijavljenih za raspravu, ona je
odmah zaključena, te se pristupilo
glasovanju o Konačnom prijedlogu
zakona. Zastupnici su na 27. sjednici 3. listopada 2007. većinom

glasova (93 ”za”, 5 ”suzdržanih”)
usvojili predloženi Zakon, zajedno s prihvaćenim amandmanima
od predlagatelja.
S.Š.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVOBRANITELJU ZA OSOBE S INVALIDITETOM
Predlagatelj:Vlada Republike Hrvatske

Zaštita prava osoba s invaliditetom razrađena je nizom propisa
i za njihovu provedbu su zadužena brojna tijela državne uprave, a institut pravobranitelja ima
u nacionalnom sustavu koordinativnu, nadzornu i savjetodavnu
ulogu, odnosno pravobranitelj će
štititi i promicati njihova prava
i interese. Proizlazi to iz ovog
zakonskog prijedloga, o kojem je
Hrvatski sabor raspravljao 27.
rujna 2007.
Sve to pravobranitelj obavlja na
temelju Ustava Republike Hrvatske,
međunarodnih ugovora i zakona.
Djeluje neovisno i samostalno držeći se načela pravičnosti i morala,
ne smije pripadati ni jednoj političkoj stranci. Imenuje ga i razrješava
Hrvatski sabor na prijedlog Vlade
Republike Hrvatske. Prijedlog ovog
zakona Hrvatski je sabor prihvatio
27. travnja 2007.
Odbor za zakonodavstvo
podupire donošenje ovog zakona
(amandman za uređenje izričaja,
prihvaćen) kao i Odbor za Ustav,
Poslovnik i politički sustav te
Odbor za rad, socijalnu politiku i
zdravstvo.
Pred zastupnicima Hrvatskoga sabora dodatno obrazloženje o zakonskom prijedlogu u ime predlagatelja

podnio je državni tajnik Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti mr.sc. Stjepan
Adanić. Pravobranitelj pruža savjetodavnu pomoć osobama s invaliditetom i surađuje s udrugama osoba
s invaliditetom, ovlašten je predlagati, upozoravati i davati preporuke
nadležnim tijelima državne uprave,
mjere za poboljšanje položaja osoba
s invaliditetom i zahtijevati izvješća o tome. Potrebna sredstva za rad
pravobranitelja, njegovih zamjenika
i stručne službe osigurani su u državnom proračunu za 2008. u iznosu od
2,5 milijuna kuna.
Vesna Škulić izvijestila je da Klub
zastupnika SDP-a vjeruje da će se
uvođenjem institucije pravobranitelja za osobe s invaliditetom potaknuti istraga o ograničenjima i diskriminirajućim barijerama koje limitiraju
slobodu osoba s invaliditetom u njihovom punom sudjelovanju u društvu. Iznijela je slučaj mladog Antonija Milanovića iz Zadra, oboljelog
od cerebralne paralize, kojem je
odlukom jednog profesora onemogućen pristup usmenom prijamnom
ispitu na Filozofskom fakultetu u
Zadru. Zastupnica smatra da bi za
to netko trebao odgovarati te ujedno
pita koliko je još takvih žrtava sustava koji ne prepoznaje pojedinca.
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Lucija Čikeš prenijela je da Klub
zastupnika HDZ-a podržava donošenje ovog zakona. Opravdanost
toga je u činjenici da u ukupnom
broju stanovništva u Hrvatskoj ima
oko 10 posto invalidnih osoba, ali i
što se podaci o invalidima iz Europske unije - da su oni obeshrabreni
radnici, češće nezaposleni, pate od
izolacije i drugo - mogu preslikati i
na Republiku Hrvatsku. Ova populacija zaslužuje posebnu pozornost,
a ova je Vlada pridonijela cilju da
njihovo življenje bude što kvalitetnije.
Stjepan Kozina javio se u ime
Kluba zastupnika HSU-a koji
pozdravlja ovaj zakon i smatra da
će osobe s invaliditetom time dobiti puno, normalno, uz podršku svih.
Pitanje je mogu li siromašne jedinice lokalne samouprave osigurati
prijevoz za osobe s invaliditetom i
rješavati sve one arhitektonske barijere.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovala je Biserka Perman (SDP).
Hrvatski je sabor 3. listopada 2007. jednoglasno donio ovaj
Zakon u tekstu predlagatelja
zajedno s prihvaćenim amandmanom Odbora za zakonodavstvo
(97 ”za”).
Đ.K.
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IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE SUZBIJANJA ZLOPORABE OPOJNIH
DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2006. GODINI
Podnositelj: Vlada Republike Hrvatske

Mali pomaci u borbi protiv droge
Ovo Izvješće Sabor je razmotrio
na sjednici 10. listopada. Predstavnici oporbenih klubova izrazili su
nezadovoljstvo stanjem u ovoj
oblasti i načinom funkcioniranja
sustava za borbu protiv droge, no
većina zastupnika ocijenila je da
su na tom planu vidljivi pomaci i
dala Izvješću ”zeleno svjetlo”.

O IZVJEŠĆU
Predočeni podaci ukazuju na
povećan trend konzumiranja droga
u Republici Hrvatskoj, osobito među mladima, rekao je uvodno Ante Zvonimir Golem, državni tajnik Ministarstva zdravstva i
socijalne skrbi. Naime, posljednjih
godina povećala se ponuda droga i
na našem tržištu, ali i njihova dostupnost, među ostalim, zahvaljujući
i geografskom položaju Hrvatske
kao tranzitne zemlje između Europske unije i država ”Trećeg svijeta”.
Prema registru Hrvatskog zavoda za
javno zdravstvo ukupno je evidentirano 23 990 osoba liječenih zbog
zloporabe opojnih droga, a tijekom
2006. godine na liječenju je bilo 7
427 ovisnika. Tračak nade ulijeva
činjenica da se povećao broj liječenih ovisnika (za oko 11 posto u
odnosu na 2005.), te da se postupno
smanjuje vrijeme od prvog konzumiranja droge do početka liječenja.
Ohrabruje i podatak da je smrtnost
od predoziranja lani smanjena za 15
posto, čemu je vjerojatno pridonijelo donošenje smjernica za primjenu
supstitucijske terapije Metadonom i
Kuprenorfinom, kao i uključivanje
tih lijekova na listu HZZO-a. Nije
to neki revolucionaran napredak,

već samo signal da se dosljednom
primjenom mjera Akcijskog plana
suzbijanja zloporabe opojnih droga
na svim razinama - od županijskih
povjerenstava do sustava prevencije i tretmana ovisnosti na državnoj
razini, mogu polučiti odgovarajući
rezultati. Borba protiv droge mora
biti u službi mladih, a ne u službi dnevne politike, ili nedajBože,
predizborne kampanje, napominje
državni tajnik. Kako reče, ne podupire inicijative za legalizaciju lakih
droga jer, ”ne postoje lake i teške
droge, postoji samo ovisnost”.

RADNA TIJELA
U okviru pripremne rasprave predloženo Izvješće razmotrila su i poduprla nadležna radna tijela - matični
Odbor za rad, socijalnu politiku
i zdravstvo, te Odbor za obitelj,
mladež i šport.

RASPRAVA
Zašto se ignorira civilni
sektor?
Ljubica Lalić je najavila da će
Klub zastupnika HSS-a podržati
ovo Izvješće, kao zbir podataka, ali
da nisu zadovoljni stanjem, ni funkcioniranjem sustava u borbi protiv
droge. Naime, iz izvješća je vidljivo
da se dio proračunskog novca osiguranog za tu namjenu (ukupno 63
mln. kuna) trošio netransparentno,
što onemogućava kontrolu i vrednovanje utrošenog, te da u Proračunu
nisu predviđena sredstva za provođenje pojedinih aktivnosti planiraBROJ
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nih strateškim dokumentima. To i ne
čudi kad nemamo centralno mjesto
kreiranja politike u borbi protiv te
pošasti, napominje zastupnica. Haesesovci, inače, zamjeraju ministru
zdravstva da ignorira civilni sektor
u kojem djeluju terapijske zajednice
za odvikavanje od ovisnosti. S druge
strane, ne grade se državne komune,
a jedinu koja je izgrađena proračunskim sredstvima (”Pulac” kraj Rijeke) ministar je samoinicijativno prenamijenio. S obzirom na to da nema
uspješne gospodarske, socijalne i
obiteljske politike na prevenciji ovisnosti, postavlja se pitanje želimo li
doista zaustaviti tu pošast, ili je cijeli sustav samo obični dekor kojim
upravlja kapital s narko-tržišta, stečen na životima i zdravlju nesretnika.
Iz predloženog Izvješća doista
se ne može zaključiti koji su sve
subjekti uključeni u aktivnosti na
suzbijanju zloporabe droga, uključujući Vladine i nevladine organizacije, koliko novca država daje pojedinim institucijama i kakve su koristi od toga, složila se Ruža Tomašić, predstavnica Kluba zastupnika HSP-a. Naime, glavninu ovog
materijala čine statistički podaci,
umjesto da se dade veći naglasak na
prevenciju. Budući da sve počinje i
završava u obitelji, treba naći modus
kako roditelje osnovnoškolaca natjerati da dođu u školu i nauče sve o
drogi. Djecu treba educirati, kako bi
na vrijeme mogla prepoznati tu opasnost, s tim da se edukacija provodi
jedinstveno za sve škole. Zastupnici
HSP-a se zalažu i za obvezno testiranje učenika prilikom upisa u srednju
školu, jer tada još ima vremena da se
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ovisnici izliječe. To znači da najviše
proračunskog novca treba usmjeriti
u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, naglašava zastupnica.
Zašto se ne osnivaju državne komune, gdje bi se ovisnici liječili i ujedno završili nekakvu školu, i kako to
da još nije počela s radom komuna
”Pulac” kod Rijeke, upitala je. Iako
se šport propagira kao prevencija
protiv droge djeca su nam na ulici,
budući da se športske dvorane nerijetko iznajmljuju. Jednom riječju,
nedostaju kontrolni mehanizmi provedbe dogovorenih mjera u borbi
protiv droge.

Je li država kapitulirala pred
drogom?
S obzirom na pogrešan pristup
ovoj problematici, izgleda da je država kapitulirala pred drogom, konstatirala je Ingrid Antičević - Marinović, predstavnica Kluba zastupnika SDP-a. Otkako se posjedovanje
droge, pa i malih količina, tretira kao
ozbiljno kazneno djelo, ta se pošast
sve više širi, i to među sve mlađom
populacijom. Naime, policija i pravosuđe se uglavnom bave progonom
ovisnika, žrtava organiziranog kriminala, umjesto da udare po narkobossovima, dilerima i proizvođačima. I ne samo to. Policija samovoljno određuje koje će se djelo smatrati
neznatnom društvenom opasnošću, a
čije će dijete biti upućeno na daljnje
procesuiranje i u zatvor na tri godine. Zato u Izvješću i stoji da imamo
manji broj prijavljenih, optuženih
i sankcioniranih za kaznena djela
zloporabe droga. Temeljno je pitanje, međutim, kako droga dolazi u
Hrvatsku i kako to da je dostupna na
svakom mjestu. Da bismo ”zatvorili pipe” organiziranom uvozu droge,
ovisnike moramo iskoristiti kao dragocjene svjedoke koji će prokazati vrh tog lanca. Dakako, treba im
poručiti da je i njihovo ponašanje
neprihvatljivo i štetno za njih same,
ali prekršajnim kažnjavanjem i upućivanjem na liječenje.

Jedini je lijek edukacija i
prevencija

Obvezno testirati učenike i
studente

Po ocjeni Kluba zastupnika HDZ-a, riječ je o kvalitetno
napravljenom izvješću, izjavila
je Karmela Caparin. Predočeni
podaci svjedoče, doduše, o povećanom trendu konzumiranja droga, ali
i o razvoju novih programa smanjenja potražnje i ponude, uključujući
provedbu mjera prevencije, ranog
otkrivanja konzumenata i liječenja.
Iako su resorna ministarstva lani
aktivno provodila programe za suzbijanje zloporabe opojnih droga, i
više se ulagalo u preventivu nego
dosad, epidemija ovisnosti se širi,
jer droga ne poznaje granice. Protiv te pošasti bore se sve zemlje svijeta, a Hrvatska se, nažalost, nalazi na tzv. Balkanskoj ruti, napominje zastupnica. To znači da i dalje
treba raditi na smanjenju dostupnosti i potražnje droge na ilegalnom
tržištu. Naime, droga je svakim
danom sve jeftinija i sve dostupnija (pojavljuju se i nove vrste koje
imaju razarajući učinak na psihu).
Jedini je lijek protiv tog zla edukacija, prevencija ovisnosti i afirmacija zdravih stilova života.
Nema sumnje - kaže - da u Hrvatskoj ima puno više ovisnika nego
što ih je registrirano, no pozitivno je to da ih se sve više liječi, te
da je smanjen broj umrlih od predoziranja. U sustav liječenja ulazi
sve više mladih i maloljetnika, koji
najčešće nisu opijatski ovisnici. U
većini slučajeva kaznene prijave
protiv njih budu odbačene, nakon
što prođu savjetodavni tretman u
službi za prevenciju ovisnosti ili
savjetovalištu za mladež.
Kako reče, zastupnici HDZ-a se
nadaju donošenju novih propisa
kojima bi se definirali osnovni uvjeti i standardi programa terapijskih
zajednica. Njihova je sugestija i da
se razmotri mogućnost osnivanja
ureda za borbu protiv drugih vrsta
ovisnosti (npr. o alkoholu, tabletama ili cigaretama).

Moj je dojam da smo na dobrom
putu da kapituliramo pred pošasti droge, izjavio je Damir Kajin,
govoreći u ime Kluba zastupnika
IDS-a. Spomenuo je, među ostalim,
da je tijekom prošle godine testirano
na drogu više od dvije tisuće zatvorenika i pokazalo se da je svaki deseti
od njih pozitivan.. To znači da droge
ima svuda, a najlakše ju je nabaviti
ispred škola. Ako testiramo zatvorenike, zašto ne bismo uveli i obvezno testiranje naših učenika i studenata, pita zastupnik. I on se protivi
legalizaciji lakih droga. Smatra da
kazneno djelo posjedovanja opojnih droga ne treba brisati iz kataloga inkriminacija, ali da suci moraju
imati na raspolaganju odgovarajući
dijapazon kazni, s tim da se najstrože sankcionira davanje droge djeci.
Naime, ne treba zaboraviti na činjenicu da je samo lani od predoziranja umrlo 90-ero ljudi, najveći broj
iz Zagreba(34),1o s područja Splitsko-dalmatinske županije i 9 (10
posto) iz Istre. Taj podatak zabrinjava, no u Istri je evidentiran i najveći broj liječenih ovisnika, navodno
zato jer tamo ima više centara za
prevenciju ovisnosti nego na drugim područjima. Simptomatično je
- kaže - da je iz godine u godinu sve
manje prijavljenih, optuženih i osuđenih punoljetnih osoba za kaznena
djela posjedovanja droge (taj trend
prati i količina zaplijenjene droge).
Doduše, ove godine policija je uspjela presjeći nekolikom lanaca diljem
Hrvatske, ali činjenica je da nema
rezultata kakve smo očekivali. Protekle godine za borbu protiv droge
utrošeno je oko 24 mln. kuna, no to
su ”mrvice” u usporedbi s novcem
koji se obrće u narko-biznisu (oko
200- tinjak milijuna eura), napominje zastupnik.
Bojim se da ni nova vlada neće
napraviti revolucionarne pomake u
borbi protiv droge, zaključio je na
kraju.
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Ovo Izvješće doista pokazuje
onu ružniju, tragičnu stranu našega društva, no dobro je to da smo
senzibilizirani za tu problematiku i
da o tome govorimo otvoreno, konstatirao je dr.sc. Zlatko Kramarić, predstavnik Kluba zastupnika
HSLS-a. Svjesni smo toga da predočeni podaci ukazuju tek na ”vrh
sante leda”, te da ima daleko više
ovisnika koji nisu obuhvaćeni nikakvim tretmanom. U borbu protiv
droge uključeno je puno institucija, a sredstva su disperzirana (”puno
baba kilavo dijete”). Nažalost, ne
postoji krovna organizacija koja bi
se na pravi način suočila s tim fenomenom zla, pa se još uvijek hvataju
sitni dileri i konzumenti droge, dok
pravi narko-bossovi nisu ni locirani,
negodovao je zastupnik. Na kraju je
izjavio da će njegovi stranački kole-

ge primiti ovo Izvješće na znanje, ali
da od toga neće biti nikakve koristi,
ne uslijedi li žešća akcija. Apelirao
je, stoga, na kolege da se prilikom
donošenja proračuna za iduću godinu svakako izbore za izdašnija sredstva za tu namjenu.
Ovakva rasprava ne vodi ničemu, primijetio je Miljenko Dorić,
glasnogovornik Kluba zastupnika
HNS-a. Ovo Izvješće ne razlikuje se
od prošlogodišnjega, ni onih iz ranijih godina, budući da nam nisu predočeni pravi parametri na temelju
kojih bismo mogli objektivno procijeniti stanje stvari i povući određene poteze (npr. korigirati strateške dokumente, promijeniti sustav
financiranja, itd.). Primjerice, nema
argumenata koji bi mogli opravdati ocjenu da terapijske zajednice
provode sve kvalitetnije programe
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na području rehabilitacije ovisnika, budući da sve ne postižu jednako dobre rezultate. Volio bih znati
- kaže - i koji sudovi rade bolje, a
koji lošije i dr. Tražimo odgovore na
sva ona pitanja koja smo postavljali
prošle i ranijih godina, da bismo zaista mogli ocijeniti kvalitetu Akcijskog plana i sudjelovati u kreiranju
strategije za borbu protiv droge.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Nenad Stazić (SDP), Pero
Kovačević (SDP), Jure Bitunjac
(HDZ), Biserka Perman (SDP) i
dr.sc. Slaven Letica (neovisni).
U nastavku sjednice, 12. listopada, uslijedilo je izjašnjavanje
o ponuđenom Izvješću. Prihvaćeno je većinom glasova nazočnih
zastupnika (90 ”za”, 35 ”protiv” i
4 ”suzdržana”).
M.Ko.
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Protokolarne aktivnosti
Predsjednika Hrvatskoga sabora
Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks
primio je državnog ministra vanjskih poslova
Republike Indije Ananda Sharmu u sklopu
njegovog službenog posjeta Republici Hrvatskoj
(Zagreb, 19. rujna 2007.) U razgovoru dvojice dužnosnika izraženo je zadovoljstvo razvojem bilateralnih
odnosa koji su tradicionalno prijateljski, stabilni i bez
otvorenih pitanja. Hrvatska i Indija dobro surađuju i na
multilateralnom planu u okviru međunarodnih organizacija, a od uspostave diplomatske suradnje kontinuirano
se odvija i u parlamentarnim okvirima, na razini predsjednika parlamenata, kao i na razinama odbora i parlamentarnih izaslanstava. Predsjednik Hrvatskoga sabora
Šeks i indijski državni ministar za vanjske poslove Sharma suglasili su se da nisu iskorišteni svi potencijali za
suradnju, prije svega na planu gospodarstva, obrazovanja
i znanstvenih istraživanja.

Indijski ministar zahvalio je predsjedniku Sabora na
podršci koju je Hrvatska dala indijskoj rezoluciji na
temelju koje je Opća skupština UN-a rođendan Mahatme Ghandija, 2. listopada, ove godine proglasila Međunarodnim danom nenasilja napomenuvši kako problemi,
protiv kojih se Ghandi borio, nažalost postoje još i danas
u velikim dijelovima svijeta. Predsjednik Sabora je istaknuo kako je Mahatma Ghandi u Hrvatskoj cijenjen kao
zagovornik plemenitih ideja, kao mirovni vođa i borac
protiv siromaštva, rasizma, izrabljivanja i gladi.

Predsjednica parlamenta njemačke savezne
pokrajine Sjeverne Rajne-Vestfalije Regina van
Dinther u posjetu Hrvatskom saboru

(Zagreb, 26. rujna 2007.) Predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks izrazio je zadovoljstvo činjenicom da
je predsjednica Regina van Dinther, odmah nakon izbora na tu dužnost, kao prvu vanjskopolitičku destinaciju izabrala Hrvatsku.
Ovakvi susreti dokaz su veoma dobre
hrvatsko-njemačke parlamentarne
suradnje, ne samo Hrvatskog sabora
s njemačkim saveznim parlamentom,
nego i s parlamentima pojedinih njemačkih pokrajina, dodao je.
Istaknuta je važnost gospodarske
suradnje, otvoreno je 300 slobodnih
poduzetničkih i industrijskih zona koje
država potiče bilo darovanjem državnog zemljišta bilo u obliku raznih mjera
pomoći pri njihovom opremanju. Regina van Dinther prenijela je zadovoljstvo
razgovorima, te je izrazila nadu da će to
biti dodatni poticaj za daljnji razvoj već
uspostavljene dobre gospodarske suradnje. Od do sada ostvarenih 2,1 milijarde
dolara njemačkih ulaganja u Hrvatsku
Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks prima državnog ministra vanjskih
među najvećim se ulagačima ubrajaju
poslova Republike Indije Ananda Sharmu
tvrtke iz Sjeverne Rajne-Vestfalije.
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Predsjednik Sabora Vladimir Šeks primio
predsjednika Europskog parlamenta Hans-Gerta
Pötteringa
(Zagreb, 28. rujna 2007.) U izjavi za novinare nakon
sastanka s predsjednikom Sabora Vladimirom Šeksom
i polusatnog govora u sabornici, Hans-Gert Pöttering
predsjedniku Sabora i cijeloj Hrvatskoj uputio je čestitke

sti i supsidijarnosti. ”Izražavam iskrenu nadu i želju da
će se Hrvatska tome uskoro pridružiti i da će Europski
parlament još u ovom sazivu, do lipnja 2009., imati priliku dati svoj pristanak na pristup Hrvatske Europskoj
uniji”, kazao je predsjednik Europskog parlamenta Pöttering.
Predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks potvrdio
je stajalište predsjednika Europskog parlamenta koji je

Predsjednik Sabora Vladimir Šeks primio predsjednika Europskog parlamenta Hans-Gerta Pötteringa

na ”odlučnom i intenzivnom kretanju prema EU”.
Naglasio je kako Europska unija nije svrha samoj sebi,
već se temelji na vrijednostima ljudskog dostojanstva i
odgovornosti osobe prema sebi i prema zajednici, vrijednostima temeljenim na demokraciji, pravnom poretku,
socijalnom tržišnom gospodarstvu i načelima solidarno-

dao punu potporu Hrvatskoj i pozitivno ocijenio njezine
napore. ”Zahvaljujem predsjedniku Pötteringu i nadam
se da će se naša zajednička želja ispuniti da Europski
parlament pod njegovim predsjedanjem do 2009. donese
odluku kojom će odobriti ulazak Hrvatske u punopravno
članstvo EU”, kazao je predsjednik Sabora Šeks.

BROJ
475

IHS

19. X. 2007.

HRVATSKI SABOR

48

Protokolarne aktivnosti
saborskih dužnosnika
Voditelj Hrvatsko-kineske skupine prijateljstva
Ivo Josipović održao je radni sastanak sa
Izaslanstvom kineske provincije Liaoning
(Zagreb, 25. rujna 2007.) Ivo Josipović istaknuo je
dosadašnju suradnju Narodne Republike Kine i Republike Hrvatske kao dobru i prijateljsku, dodavši da, iako
vrlo različite zemlje po veličini, dobro surađuju i dijele
stajališta oko svih važnijih bilateralnih pitanja. Zahvalio

Voditelj Hrvatsko-kineske skupine prijateljstva Ivo Josipović s
Izaslanstvom kineske provincije Liaoning

je na sveukupnoj dosadašnjoj potpori Republici Hrvatskoj. Podsjetio je da je Hrvatska do sada vodila politiku
suradnje i prijateljstva s Narodnom Republikom Kinom
te da će se takva politika zadržati bez obzira na ishod sljedećih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj.
Voditelj kineskog izaslanstva Wang Qiong informirao
je hrvatske kolege o rezultatima susreta s predstavnicima
Primorsko-goranske županije. Kazao je da su razmijenjena iskustva te dogovorena buduća suradnja na području
gospodarstva, brodogradnje, šumarstva i turizma. Suradnja između kineske provincije i hrvatske županije će
svakako unaprijediti i odnose dviju prijateljskih zemalja,
zaključio je Qiong.

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Gordan
Jandroković i članovi Odbora za vanjsku
politiku i Odbora za europske integracije primili
su ministricu za europske poslove Kraljevine
Švedske Ceciliju Malmström
(Zagreb, 26. rujna 2007.) Bilateralni odnosi dviju zemalja ocijenjeni su vrlo dobrima te je posebno istaknut uzlazni trend suradnje koji se bilježi na različitim područjima. Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Gordan Jandroković upoznao je gošću s trenutačnom fazom pregovora o pristupanju. Naglasio je kako je pristupanje EU
vanjskopolitički prioritet Republike Hrvatske te kako se
potpora javnosti stabilizirala iznad 50%. Dodao je kako
je postignuta zadovoljavajuća dinamika pregovora.
Ministrica Kraljevine Švedske Cecilia Malmström
rekla je kako je politički konsenzus i potpora javnosti ovako važnom pitanju za jednu državu znak demokratske zrelosti i stabilnosti. Čestitala je Hrvatskoj na
dosadašnjem napretku, podsjetivši kako je ova faza
dugotrajan i - među ostalim - tehnički zahtjevan proces. Podsjetila je na ustavnu krizu u EU koja je također bila otežavajući faktor za obje strane. Najavila je
nastavak snažne potpore Švedske Hrvatskoj, posebno
za dvije godine kada Švedska preuzima predsjedanje
Europskom unijom. Zastupnik Krešimir Ćosić ukazao
je na mogućnost suradnje hrvatskih i švedskih gospodarstvenika na izrazito aktualnim pitanjima rekonstrukcije energetskog sektora i u izgradnji energetske
infrastrukture.

Saborski dužnosnici sastali se s predstavnicima
OESS-a
(Zagreb, 27. rujna 2007.) Potpredsjednik Hrvatskoga
sabora Mato Arlović sastao se s predstavnicima Misije
za procjenu potreba Ureda za demokratske institucije i
ljudska prava (ODIHR) OESS-a.
Glavna tema susreta, koji je upriličen na zahtjev Misije za procjenu potreba Ureda za demokratske institucije
i ljudska prava OESS-a, bila je upoznavanje predizbornog stanja i zakonskih okvira za provedbu sljedećih parlamentarnih izbora i prema njihovim riječima, priprema
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izvještaja i ocjena potrebnosti uspostavljanja Misije za
promatranje provedbe izbora.
Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Mato Arlović iscrpno je izvijestio goste o ustavnim odredbama, zakonskim rješenjima i praksi provedbe parlamentarnih izbora u RH. Naglasio je kako su ovo već treći parlamentarni izbori koji se provode prema istom zakonu te da se
u ovoj, posljednjoj sjednici trenutačnog saziva Sabora
ne planiraju donositi nikakve izmjene ili nova zakonska

Saborski dužnosnici sastali se s predstavnicima OESS-a

Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički
sustav Dražen Bošnjaković pobliže je upoznao goste s
odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka,
naglasivši kako je transparentnost postala izrazito važno
pitanje i biračima i samim političkim strankama. Zaključio je kako je za kvalitetnu provedbu izbora iznimno
važna i infrastruktura na terenu koju većinom čine birački odbori koji su do danas dosegnuli visok stupanj stručnosti i uhodanosti.
Posljednji u nizu susreta u Hrvatskom saboru predstavnici Misije za procjenu potreba Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) OESS-a održali
su s predsjednikom Odbora za ljudska prava i prava
nacionalnih manjina Furiom Radinom. Sastanku je
prisustvovao i zastupnik Milorad Pupovac.
Tema razgovora bili su sljedeći parlamentarni izbori s
posebnim osvrtom na pitanja koja se odnose na izborna
prava nacionalnih manjina. Sugovornici su razgovarali i o
ažuriranosti popisa birača s naglaskom na problem određivanja nacionalnosti. Furio Radin zaključio je sastanak
rekavši kako je Misija OESS-a bila od neprocjenjive važnosti za RH, no smatra kako njezina prisutnost na sljedećim parlamentarnim izborima nije potrebna.

Predsjednik Nacionalnog odbora Zoran

rješenja koja imaju veze s izbornim procesom. Također
Milanović i članovi Odbora primili su u službeni
je upoznao sugovornike i s rješenjima koja su bila predposjet predsjednika Europskog parlamenta
ložena u prošlom sazivu Sabora. U nastavku sastanka
Hans-Gerta Pötteringa
razgovaralo se o Zakonu o financiranju političkih stranaka, izboru predstavnika nacionalnih manjina u Hrvat(Zagreb, 28. rujna 2007.) Zoran Milanović upoznao je
ski sabor te o pristupanju izborima građana s dvojnim
goste s radom i sastavom Nacionalnoga odbora, rekavdržavljanstvom. Mato Arlović zaključio je sastanak
ši kako je Odbor nadstranačko tijelo jer uključuje, osim
rekavši kako smatra da Hrvatska ima jaku ”unutarnju”
predstavnika parlamentarnih stranaka, i predstavnike
kontrolu izbornog procesa od strane nevladinih organizacija, medija, ali i samih političkih stranaka.
Predstavnici Misije za procjenu potreba Ureda za demokratske
institucije i ljudska prava (ODIHR)
OESS-a sastali su se i s predsjednikom Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Draženom
Bošnjakovićem. Razgovaralo se
o zakonodavnom okviru za sljedeće parlamentarne izbore. Uz
ostale teme sugovornici su se
posebno osvrnuli na odluke donesene u ovom sazivu Sabora, a to
su konstituiranje Državnog izbornog povjerenstva kao stalnog tijela koje bi činilo jezgru izbornog
procesa te sređivanje popisa biraPredsjednik Nacionalnog odbora Zoran Milanović i članovi Odbora primili su u službeni
ča čime bi se manji propusti sveli
posjet predsjednika Europskog parlamenta Hans-Gerta Pötteringa.
na najmanju moguću mjeru.
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sveučilišne zajednice, sindikata, gospodarstva i nacionalnih manjina.
Predsjednik Europskog parlamenta Hans-Gert Pöttering izrazio je zadovoljstvo predstavljenim sastavom
Nacionalnog odbora, kazavši kako je od iznimne važnosti suradnja svih parlamentarnih stranaka i predstavnika
javnoga života Republike Hrvatske u praćenju pregovora
s Europskom unijom radi što bolje pripreme za članstvo
u Uniji. Razgovaralo se o kontinuitetu pretpristupnih
pregovora u kontekstu dolazećih izbora, o pregovaračkom poglavlju pravosuđa, nacionalnim manjinama, pravima radnika te Bolonjskom procesu.

Predsjednik Europskog parlamenta sastao se sa
zastupnicima nacionalnih manjina

nike s dosadašnjim razvojem svojih prava kao i s preostalim problemima s kojima se susreću manjine u Republici
Hrvatskoj. Istaknut je dobar zakonodavni okvir i pozitivan trend u osiguravanju i promicanju prava nacionalnih
manjina, no zastupnici su podsjetili i na neke od preostalih poteškoća s kojima se susreću u ostvarivanju svojih
prava kao što su implementacija zakona na lokalnoj razini,
povratak izbjeglica i razvoj povratničkih sredina te dostupnost elektroničkih medija. Razgovaralo se i o vezama
nacionalnih manjina sa svojim matičnim državama te na
pravo glasa pripadnika nacionalnih manjina koji borave
izvan Republike Hrvatske. Predsjednik Europskog parlamenta Hans-Gert Pöttering još jednom je naglasio važnost
njegovanja prava nacionalnih manjina te je izrazio nadu da
će se sljedeći susret realizirati u okviru Europske unije.

(Zagreb, 28. rujna 2007.)
Predsjednica Kluba zastupnika nacionalnih manjina
Zdenka Čuhnil otvorila je
sastanak rekavši kako nacionalne manjine, kojih je registrirano 22 u Hrvatskoj, snažno podržavaju sve korake
koji se poduzimaju na putu
u Europsku uniju. Predsjednik Europskog parlamenta
Hans-Gert Pöttering naglasio
je kako su njegovanje prava
nacionalnih manjina i poštovanje ljudskog dostojanstva
neovisno o etničkoj pripadnosti temeljne vrijednosti
Europske unije.
Središnja tema sastanka
bila je položaj i prava nacionalnih manjina u Republici
Hrvatskoj. Zastupnici nacionalnih manjina predstavili su
svoj rad te upoznali sugovor-

Predsjednik Europskog parlamenta u susretu s dužnosnicima

BROJ
475

IHS

19. X. 2007.

OSNIVAČ I IZDAVAČ: Hrvatski sabor, 10000 Zagreb, Trg sv. Marka 6
REDAKCIJA: Ivana Čerkez, Ana Favro, Dunja Hergula (protokolarne aktivnosti
Predsjednika Sabora), Mirjana Kozar, Marija Krakić (zamjenica glavne i odgovorne
urednice), Đurđa Krmpotić, Marta Micek, Jasenka Šarlija,
Sanja Šurina i Vjekoslav Žugaj
TAJNICA REDAKCIJE: Danica Baričić
ADRESA REDAKCIJE: 10000 Zagreb, Trg sv. Marka 6
tel: 01/4569-722
fax: 01/6303-018
Web: http://www.sabor.hr
E-mail: sabor@sabor.hr
POŠTARINA: plaćena u pošti 10000 Zagreb

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA:

Ružica Šimunović

PRETPLATA NA ŽIRO-RAČUN BR: 2390001-1100016162
Hrvatski sabor, 10000 Zagreb, Trg sv. Marka 6
TISAK: Tiskara Hrvatskoga sabora

