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Rad saborskih tijela
veljača 2008.

26. veljače 2008.

-

Odbor za zakonodavstvo
- Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske
za 2008. godinu, s prijedlogom projekcije državnog
proračuna za 2009. i 2010. godinu
- Konačni prijedlog zakona o izvršavanju državnog
proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu
- Prijedlog zakona o potvrđivanju Okvirne konvencije
Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad
duhanom
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o elektroničkim medijima
Odbor za obitelj, mladež i šport
- Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske
za 2008. godinu, s prijedlogom projekcije državnog
proračuna za 2009. i 2010. godinu
- Konačni prijedlog zakona o izvršavanju državnog
proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu
Odbor za ravnopravnost spolova
- Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske
za 2008. godinu, s prijedlogom projekcije državnog
proračuna za 2009. i 2010. godinu
- Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
- Prijedlog za imenovanje načelnika Glavnog stožera
Oružanih snaga Republike Hrvatske
Odbor za pravosuđe
- Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske
za 2008. godinu, s prijedlogom projekcije državnog
proračuna za 2009.i 2010. godinu
- Konačni prijedlog zakona o izvršavanju državnog
proračuna za 2008. godinu
- Imenovanje sudaca Upravnog suda RH, županijskih,
općinskih i prekršajnih sudova u Republici
Hrvatskoj

27. veljače 2008.
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu
- Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske
za 2008. godinu, s prijedlogom projekcije državnog
proračuna za 2oo9. i 2010. godinu

Odbor za useljeništvo
- Informiranje članova Odbora o djelokrugu Odbora za
useljeništvo
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o ustrojstvu i
djelokrugu središnjih tijela državne uprave
Odbor za europske integracije
- Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike
Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za
2008. godinu - Dodatak A Nacionalnom programu
Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji 2008. godina
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju
Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije
o nadzoru nad duhanom
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopuni Zakona o elektroničkim medijima
Odbor za ratne veterane
- Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske
za 2008. godinu, s prijedlogom projekcije za 2009. i
2010. godinu
- Konačni prijedlog zakona o izvršavanju državnog
proračuna Republike Hrvatske za 2008.
- Prijedlog za imenovanje jednog člana u Upravni
odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata i članova njihovih obitelji
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
- Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske
za 2008. godinu, s prijedlogom projekcije državnog
proračuna za 2009. i 2010. godinu
- Konačni prijedlog zakona o izvršavanju državnog
proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopuni Zakona o elektroničkim medijima

28. veljače 2008.
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
- Rad na izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga
sabora
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PRIKAZ RADA:
- 3. SJEDNICE ODRŽANE 20, 21, 22, 27, 28. I 29. VELJAČE TE 5, 6, 7, 12, 13, 14, 26, 27. I 28.
OŽUJKA 2008.

Utvrđivanje dnevnoga reda
Predsjednik Hrvatskoga sabora
Luka Bebić 20. veljače 2008. otvorio je 3. sjednicu, pozdravio sve
nazočne, posebno premijera dr. Ivu
Sanadera, potpredsjednice, potpredsjednike i nazočne članove hrvatske
Vlade. Najavio je da tom sjednicom
ujedno započinje i redovito zasjedanje Hrvatskoga sabora koje prema
odredbama Ustava RH i Poslovnika započinje 15. siječnja i traje do
15. srpnja. Nakon izvođenja himne
”Lijepa naša domovino” i odavanja
počasti minutom šutnje palim hrvatskim braniteljima i svim civilnim
žrtvama rata, Bebić je ustvrdio da se
zapisnici sa 1. i 2. sjednice usvajaju,
jer na njih nije bilo primjedbi.
Uslijedilo je utvrđivanje dnevnog
reda 3. sjednice. Predsjednik Bebić
konstatirao je da su zastupnici primili prijedlog dnevnog reda, a na
samoj je sjednici podijeljen i Konačni prijedlog dnevnog reda, u koji je
uvršteno novih 5 točaka.
Kako članak 205. Poslovnika
određuje da se najprije odlučuje
o prijedlogu da se pojedini zakon
donese hitnim postupkom, zastupnici su se očitovali o tim točkama dnevnog reda. Primjena hitnog
postupka prihvaćena je kod donošenja slijedećih zakonskih prijedloga: Prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju
između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS); Prijedlog
zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske
o sudjelovanju Republike Hrvatske
u programu zajednice ”Posebni pro-

gram za poduzetništvo i inovacije
(EIP) kao dio Okvirnog programa za
konkurentnost i inovacije (2007. do
2013.)”; Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske
banke za obnovu i razvoj za ”Projekt integracije trgovine i transporta - terminal za rasuti teret u luci
Ploče”; Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu
i djelokrugu središnjih tijela državne
uprave; Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora.
Predsjednik Bebić rekao je da
pisanih prigovora na dnevni red koji
je predložio uz poziv na sjednicu
nije bilo, te se isti sukladno članku 203. stavku 4. Poslovnika smatra usvojenim. Prigovor se može
dati, nastavio je predsjednik Bebić,
samo na one točke koje nije sadržavao Prijedlog dnevnog reda upućen
uz poziv na sjednicu. Pod točkom
14., 15., 22. i 23. uvršteni su: Prijedlog odluke o proglašenju 2008.
godine ”Godinom Hrvatskog crvenog križa” u Republici Hrvatskoj;
Prijedlog odluke o razrješenju člana
Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju; Godišnje izvješće
o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije (razdoblje listopad 2006-listopad 2007.);
Izvješće o radu Odbora za etiku u
znanosti i visokom obrazovanju za
razdoblje od 6. veljače 2006. do
1. siječnja 2008. g. Kako nitko od
zastupnika nije iznio prigovor na
uvrštavanje tih točaka u dnevni red,
predsjednik Bebić je konstatirao da
je dnevni red utvrđen onako kako ga
je predložio u Konačnom prijedlogu
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dnevnoga reda zajedno s usvojenim
izmjenama.
Predsjednik Kluba zastupnika
SDP-a Zoran Milanović zatražio je
riječ u ime Kluba. Smatra da bi se
premijer trebao obratiti zastupnicima u vezi s problemima koje Hrvatska ima u pregovorima s EU, te da
bi se o tom pitanju trebala provesti
rasprava. Za riječ se javio i predsjednik Kluba zastupnika IDS-a
Damir Kajin predloživši da se
povede rasprava o međunarodnom
priznanju Kosova od Republike
Hrvatske, te rasprava o ZERP-u.
Riječ je zatražio i predsjednik
Kluba zastupnika HDZ-a Andrija Hebrang, upozorivši da postoji
predviđena procedura za uvrštavanje neke točke u dnevni red sjednice. Također, netočnom drži tvrdnju Zorana Milanovića da premijer
Sanader nije izvještavao Sabor o
aktualnim zbivanjima. Pojasnio je
da premijer to i nije mogao učiniti
u ovom zasjedanju, ”jer je ovo prva
operativna sjednica ovoga Sabora”.
Predsjednik Luka Bebić predložio
je da, budući da je premijer Sanader
nazočan u Sabornici, a postavljena su
neka pitanja od predsjednika klubova
zastupnika, premijer ukratko odgovori na ta pitanja. Tada se Anto Đapić
(HSP) javio za povredu Poslovnika.
Drži da se Aktualni sat pretvara u
polemiku između nekih predsjednika
klubova zastupnika i premijera, a da
su sva ta pitanja mogla biti postavljena u formi pitanja na Aktualnom satu.
Dapače, smatra da se time uskraćuju
svi ostali zastupnici koji čekaju svoj
red za postavljanje pitanja na Aktualnom satu.
Predsjednik Bebić rekao je zastupniku Đapiću da se nije pozvao na
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odgovarajući članak Poslovnika
kada se javio za povredu Poslovnika. Također, Luka Bebić smatra
da predsjednik jednog kluba zastupnika, ukoliko zatraži da se obrati

Hrvatskome saboru, treba i dobiti riječ, odnosno predsjedavajući mu je dužan dati riječ. Još jednom je pozvao predsjednika hrvatske Vlade Ivu Sanadera da ukratko

odgovori na pitanja koja su uputili predsjednici klubova zastupnika
SDP-a i IDS-a, Zoran Milanović i
Damir Kajin.
S.Š.

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za turizam
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za ljudska prava i prava
nacionalnih manjina
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za pravosuđe
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo
- Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednicu i članova
Odbora za obitelj, mladež i šport
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za useljeništvo
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za ratne veterane
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova Odbora za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i
šumarstvo
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za pomorstvo, promet
i veze
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i člano-

va Odbora za predstavke i pritužbe
Prijedlog odluke o izboru potpredsjednice i članova Odbora za
europske integracije
Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova Odbora za informiranje, informatizaciju i medije
Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednice i članova Odbora za ravnopravnost spolova
Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu
Prijedlog odluke o razrješenju
predstojnika Ureda predsjednika
Hrvatskog sabora
Prijedlog odluke o imenovanju
predstojnika Ureda predsjednika
Hrvatskog sabora
Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Nacionalnog odbora
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između
Europske zajednice i Republike
Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice
za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS)
Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma
o razumijevanju između Europske
zajednice i Republike Hrvatske o
sudjelovanju Republike Hrvatske
u programu zajednice ”posebni
program za poduzetništvo i inova-

Predloženi dnevni red

- Izvješće Mandatno-imunitetnog
povjerenstva
- Izvješće o početku mirovanja
zastupničkog mandata zastupnika
Dražena Bošnjakovića i početku
zastupničkog mandata zamjenika
zastupnika Stjepana Kundića
- Izvješće o početku mirovanja
zastupničkog mandata zastupnice
Danice Hursa i početku zastupničkog mandata zamjenika zastupnice Željka Vincelja
- Izvješće o prestanku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika Miroslava Čačije i početku
zastupničkog mandata zamjenika
zastupnika Stanka Grčića
- Prijedlog odluke o izboru potpredsjednika Hrvatskoga sabora
- Izbori, imenovanja i razrješenja
- Prijedlog odluke o razrješenju i
izboru predsjednika Odbora za
zakonodavstvo
- Prijedlog odluke o razrješenju i
izboru člana Odbora za zakonodavstvo
- Prijedlog odluke o razrješenju i
izboru člana Odbora za Ustav,
Poslovnik i politički sustav
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova Odbora za financije i državni
proračun
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, razvoj
i obnovu
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cije (EIP) kao dio okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007. do 2013.)”
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Ugovora o
jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu
i razvoj za ”Projekt integracije
trgovine i transporta - terminal za
rasuti teret u luci Ploče”
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o ustrojstvu i djelokrugu
središnjih tijela državne uprave
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne
zatvora
a)Izvješće o radu Državnog ureda
za reviziju za 2007. godinu, b)
Izvješće o obavljenim revizijama za 2006. godinu c) Izvješće
o obavljenim revizijama za 2006.
godinu, posebni dio - službena
tajna
Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o državnim službenicima
Prijedlog Nacionalnog programa
željezničke infrastrukture za razdoblje od 2008. do 2012. godine
Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s
pravnom stečevinom Europske
unije za 2008. godinu - dodatak a)
Nacionalnom programu Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji - 2008. godina
Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava
osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2006.
godinu za potrebe nacionalnih
manjina
Prijedlog odluke o proglašenju
2008. godine ”Godinom Hrvatskog Crvenog križa” u Republici
Hrvatskoj
Prijedlog odluke o razrješenju
člana Odbora za etiku u znanosti
i visokom obrazovanju
Statut Agencije za elektroničke
medije - potvrđivanje

- Izvješće o radu Državne komisije
za kontrolu postupaka javne nabave za 2006. godinu
- Polugodišnje izvješće Hrvatske
narodne banke za prvo polugodište 2007. godine
- Izvješće o uredbama koje je Vlada
Republike Hrvatske donijela na
temelju zakonske ovlasti
- Godišnje izvješće Povjerenstva za
odlučivanje o sukobu interesa za
2006. i 2007. godinu
- Poslovno izvješće o radu Fonda
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2007. godinu
- Godišnje izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije (razdoblje 13. listopada 2006. - 26. listopada 2007.
godine)
- Izvješće o radu Odbora za etiku u
znanosti i visokom obrazovanju
za razdoblje od 6. veljače 2006.
do 1. siječnja 2008.

Dopuna dnevnog reda 22.
veljače 2008.
- Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008.
godinu, s prijedlogom projekcije Državnog proračuna za 2009. i
2010. godinu
- Konačni prijedlog zakona o izvršavanju Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2008.
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopuni
Zakona o elektroničkim medijima
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Okvirne
konvencije svjetske zdravstvene
organizacije o nadzoru nad duhanom
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja - predlagatelj Klub
zastupnika SDP-a
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravBROJ
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stvenom osiguranju - predlagatelj
Klub zastupnika SDP-a
- Prijedlog i Konačni prijedlog o
izmjenama i dopunama Zakona o
porezu na dohodak - predlagatelj
Klub zastupnika SDP-a

Dopuna dnevnog reda 27.
veljače 2008.
- Izvješće Vlade Republike Hrvatske o aktivnostima vezanim za
pregovore s Europskom unijom
i za zaštićeni ekološko-ribolovni
pojas (ZERP)

Dopuna dnevnog reda 5. ožujka
2008.
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma
o razumijevanju između Europske
zajednice i Republike Hrvatske o
sudjelovanju Republike Hrvatske
u programu podrške politikama za
primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP)
Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007. do 2013.)
- Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o
obveznom zdravstvenom osiguranju
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o mirovinskom osiguranju

Dopuna dnevnog reda 12.
ožujka 2008.
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske
i Republike Makedonije o zaštiti
prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske
manjine u Republici Hrvatskoj
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopuni
Zakona o ustanovama
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o biocidnim pripravcima
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- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o dopuni Zakona o ljekarništvu
- Prijedlog i Konačni prijedlog
zakona o izmjenama Zakona o
policiji
- Prijedlog odluke o izmjenama
i dopunama Poslovnika Hrvat-

-

skog sabora - predlagatelj Odbor
za Ustav, Poslovnik i politički
sustav
Prijedlog državnog pedagoškog
standarda predškolskog odgoja i
naobrazbe
Prijedlog državnog pedagoškog
standarda osnovnoškolskog odgoja i naobrazbe
Prijedlog državnog pedagoškog
standarda srednjoškolskog odgoja
i naobrazbe
Prijedlog zakona o trgovini

- Izvješće o provedbi Zakona o
pravu na pristup informacijama za
2007. godinu
- Prijedlog zakona o dopuni Zakona o prostornom uređenju i gradnji - predlagatelj Klub zastupnika
IDS-a
- Prijedlog odluke o izmjeni Odluke
o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru
- predlagatelj Klub zastupnika
HDZ-a

Aktualno prijepodne

Na početku prvog Aktualnog prijepodneva u ovom sazivu Hrvatskog sabora predsjednik, Luka
Bebić, podsjetio je nove, ali i stare
zastupnike, na poslovničke odredbe kojima su regulirana ”pravila
igre” u terminu rezerviranom za
njihova pitanja. Nakon tog uvoda
oni su zasuli premijera i pojedine
članove Vlade brojnim upitima
(četrdesetak) koji su se odnosili na
aktualne političke i gospodarske
teme, ali i probleme iz svakodnevnog života koji tište građane. Primjerice, zahtijevali su konkretne
mjere za smanjenje cijena, odnosno poboljšanje životnog standarda te zdravstvene zaštite građana,
za suzbijanje korupcije, za razvoj
poljoprivrede i seoskog turizma,
zanimalo ih je kada će Hrvatska
priznati Kosovo, itd.

Vjerske zajednice
Pitanje mr.sc. Deneša Šoje (SDP;
zast. mađarske nac. manjine) upućeno ministru kulture, odnosilo se na
statusni i materijalni položaj Reformatorske kršćanske crkve Mađara u
Republici Hrvatskoj.
Statusna pitanja vjerskih zajednica regulirana su Zakonom o položaju vjerskih zajednica iz 2002.
i Zaključkom Vlade RH iz 2004.
godine, pojasnio je ministar kulture mr.sc. Božo Biškupić. Međutim,
Mađarska reformatorska kršćanska crkva u Hrvatskoj, osnovana
99. godine, ne udovoljava uvjetima propisanim zakonom, a nema ni
dovoljan broj vjernika da bi mogla
sklopiti ugovor s Vladom. Izrazio
je uvjerenje da će se pregovori o
ujedinjenju ove vjerske zajednice s
BROJ
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Reformiranom kršćanskom crkvom
u Hrvatskoj uspješno završiti, čime
bi se problem njena statusa definitivno riješio.
Zastupnik je bio zadovoljan ovim
odgovorom.

Poskupljenje umjetnog gnojiva
Ivanka Roksandić (HDZ) upitala
je resornog ministra je li zadovoljan
postignutim dogovorom s predstavnicima kutinske Petrokemije o najnovijem povećanju cijena umjetnog
gnojiva.
Mr.sc. Božidar Pankretić, ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, izjavio je da je bio zatečen najavom poskupljenja umjetnog
gnojiva, to više što je Vlada uložila nemale napore da bi obuzdala cijene, posebice osnovnih poljo-
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privredno-prehrambenih proizvoda.
Činjenica je, međutim, da se zbog
poskupljenja osnovnih sirovina za
proizvodnju umjetnog gnojiva na
svjetskom tržištu povećanje cijena
nije moglo izbjeći. Zbog toga je 11.
veljače u Vladi sazvan hitan sastanak s predstavnicima Petrokemije iz Kutine, kojem je prisustvovao
i potpredsjednik Polančec. Nakon
napornih pregovora dogovoreno je
da će prosječno poskupljenje gnojiva iznositi 19 posto, što je daleko manje od zahtjeva Petrokemije
(tražili su 44 posto). To je najviše
što je trenutno bilo moguće postići,
zaključio je Pankretić.
Zahvalivši na odgovoru, zastupnica je izrazila nadu da će Vlada i dalje
pratiti kretanja na tržištu cijena sirovina, jer će to utjecati i na poslovni
uspjeh Petrokemije na kraju godine.

Registar branitelja
Antu Kotromanovića (SDP)
zanimalo je tko je odgovoran za
enormno povećanje broja branitelja (na popisu resornog Ministarstva
oko 500 tisuća), kada će registar
branitelja biti stavljen na uvid javnosti i zašto se Ministarstvo tome
protivi. Naime, akcije MUP-a provedene ovih dana u Osijeku i Splitu, pod nazivom ”Dijagnoza 1 i 2”,
zorno pokazuju da dio njih ne pripada ratnim herojima koji su iznijeli
bitke Domovinskog rata na svojim
leđima.
Za povećanje broja osoba sa statusom hrvatskih branitelja ”odgovorni” su u prvom redu ratni zapovjednici, koji su imali ovlasti potpisivati dokumente na temelju kojih
su sudionici u obrani i oslobađanju
Hrvatske dobili taj status, izjavila je
Jadranka Kosor, potpredsjednica
Vlade i ministrica branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Činjenica je - kaže - da broj osoba koje su
dobile taj status nije bio poznat do
dolaska Vlade premijera Sanadera,
koja je uspjela završiti registar hrvatskih branitelja. Doduše, i u mandatu

koalicijske Vlade gospodina Račana bilo je pokušaja da se iz ladica
izvuku svi ti potpisi, ali objedinjavanje tih podataka je očito bio ”prevruć krumpir”. Nemamo razloga ne
objaviti Registar hrvatskih branitelja, ali prethodno bi trebalo promijeniti Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana (izmijenjen je za
vrijeme Račanove Vlade), Zakon o
obrani te o unutarnjim poslovima, i
nekoliko drugih zakona.
Što se tiče akcija ”Dijagnoza 1. i
2.”, u njima nije sudjelovala samo
policija, nego i USKOK, te Državno odvjetništvo, napomenula je
ministrica. Pozvala je zastupnika da
eventualno saznanje o nekom branitelju koji je na nelegalan način stekao status ratnog vojnog invalida
prijavi nadležnim državnim tijelima.
Ne možemo optužiti zapovjednike
brigada, koji su iznijeli Domovinski
rat na svojim leđima, da su krivi za
stvaranje ”viška” branitelja, negodovao je zastupnik. Poznato je, naime,
da je njihov broj osjetno povećan odlukama ministara MUP-a i
MORH-a krajem devedesetih. Osim
toga, ako je Zakon o jedinstvenom
matičnom broju građana loš, promijenimo ga, ili objavimo registar branitelja bez JMBG-a.

Korištenje službenih kreditnih
kartica
Dragutina Lesara (HNS) je
zanimalo tko od dužnosnika i ostalih službenika u izvršnoj vlasti ima
pravo koristiti službene kreditne kartice i koliko je novaca na taj način
potrošeno u 2007. godini.
Prema odluci Vlade iz 2000. godine, koja se u međuvremenu nije
mijenjala, pravo na poslovnu kreditnu karticu imaju premijer, potpredsjednici Vlade, ministri i njihovi zamjenici (sada državni tajnici) te
čelni ljudi agencija i državnih ureda,
pojasnio je ministar financija Ivan
Šuker. Istom odlukom regulirano je
- kaže - i korištenje službenih autoBROJ
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mobila, mobilnih telefona, redovnih
linija zrakoplova i sredstava reprezentacije. Podaci o tome tko i kako
koristi službenu karticu i koliki je
iznos potrošen za reprezentaciju
moći će se vidjeti u Izvješću o izvršenju državnog proračuna koje će se
uskoro naći pred zastupnicima. Primjerice, ja sam u svojstvu ministra
na kreditnu karticu lani potrošio 47
295 kuna i 53 lipe. Riječ je isključivo o troškovima smještaja na službenim putovanjima i to uglavnom u
inozemstvu.
Spomenuta odluka iz 2000. je očito
jako dobra kad je već osam godina
ne mijenjate, komentirao je Dragutin Lesar, uz napomenu kako ne
vjeruje da se poslovne kreditne kartice koriste samo za reprezentaciju.
Na kraju je zatražio pisani odgovor
s popisom svih korisnika i specificiranim iznosima koje su lani potrošili
koristeći to platežno sredstvo.

Kada priznanje Kosova?
Anto Đapić (HSP)je upitao premijera postoji li u hrvatskoj Vladi
konsenzus oko tajminga priznavanja
neovisnosti Kosova i kako će Vlada
reagirati na uvrede i prijetnje najviših čelnika države Srbije kojima je
Hrvatska izvrgnuta.
Prihvaćamo činjenicu da je Skupština Kosova izglasovala Deklaraciju o nezavisnosti, a Hrvatska će priznati Kosovo kad za to dođe vrijeme
i kad to učini većina zemalja članica EU, rekao je premijer Sanader.
Hrvatska ne treba reagirati na svaku
provokaciju koja dolazi iz Srbije.
Što nas briga što govori Nikolić čija
stranka na Internet stranicama ima
program velike Srbije. Mi želimo
razvijati dobrosusjedske odnose sa
Srbijom, među ostalim i zbog humanitarnih razloga, kako bi se što prije
riješilo pitanje zatočenih i nestalih
osoba (oko 1100 naših građana). U
prilog tome svjedoči i činjenica da
je Vlada u proteklom sazivu, uz potporu Hrvatskog sabora, sa srbijanskom Vladom premijera Koštunice
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potpisala sporazum o zaštiti nacionalnih manjina (Srba u Hrvatskoj i
Hrvata u Srbiji). Pozitivno je i to da
su predstavnici SDSS-a već u drugom mandatu u koalicijskom odnosu s HDZ-om, itd. Srbija se nalazi
u teškom položaju i nije na nama
da im još više otežavamo situaciju,
napominje Sanader.
Odgovarajući na slično pitanje
zastupnika Kajina, naglasio je da
nema niti jednog političkog problema ili teme koji ne bi trebali biti
razmotreni u Hrvatskom saboru, ali
da je međunarodno priznanje neke
zemlje ustavna ovlast Vlade. Stoga
će Klub zastupnika HDZ-a, a i on
osobno, biti protiv rasprave o toj
temi u Hrvatskom saboru.
Zastupnik nije bio zadovoljan
ovim odgovorom.

Preventivni programi u
zdravstvu
Nevenka Majdenić (HDZ) željela je znati kako teče provedba programa ranog otkrivanja raka dojke
i debelog crijeva, kakav je odaziv
građana, i planiraju li se i drugi programi prevencije.
Ministar zdravstva i socijalne
skrbi, Darko Milinović, podsjetio
je na činjenicu da je Nacionalnom
strategijom zdravstvenog sustava do
20011. predviđeno da se svake godine starta s jednim screening testom
za rano otkrivanje karcinoma pojedinih organa. U tijeku je provođenje preventivnog programa za rano
otkrivanje karcinoma dojke, koje je
započelo još 2006. godine. Dosad je
poslano 350 tisuća poziva za mamografiju, a odazvalo se oko 53 do 55
posto pozvanih žena. Tijekom ove,
odnosno prošle godine, otkriveno
je 550 novih slučajeva karcinoma
dojke, a ima i oko 1500 sumnjivih
nalaza. Nešto slabiji je bio odaziv
građana u akciji za rano otkrivanje
karcinoma debelog crijeva (oko 20
posto),a dosad je otkriveno nekoliko novih slučajeva te bolesti. Ministar je iskoristio priliku i uputio apel

građanima da se odazovu pozivima
za preventivne preglede, te najavio
da će krajem godine biti predložen
program za rano otkrivanje karcinoma ušća maternice, a iduće godine i
karcinoma prostate.
Zastupnica je bila zadovoljna
ovim odgovorom.

”Brodosplit”
U uvodu svog pitanja Marin Jurjević (SDP) je upozorio na to da
splitski škver već dvije godine nije
ugovorio niti jedan brod. Osim toga,
u toj tvrtci već godinu dana nije formirana uprava, a u međuvremenu su
održane svega dvije sjednice Nadzornog odbora na čelu kojeg je formalno još uvijek ministar Vukelić
(jedna sjednica je bila telefonska, a
druga je održana u Zagrebu). Upitao
je premijera hoće li zamoliti gospodina Vukelića, ili mu narediti, da
na sudu u Splitu svjedoči u procesu
koji se vodi o aferi ”Brodosplit”, što
je već u dva navrata izbjegao.
Odgovarajući na to pitanje dr.
Ivo Sanader je rekao kako i u
ovom mandatu od zastupnika očekuje, osim kritika, pomoć i suradnju u restrukturiranju brodogradnje u skladu s europskom praksom.
Informirao ih je da je Vlada donijela
odluku o tome da upravu splitskog
škvera kompletira s još dva člana,
te da će Nadzorni odbor također biti
djelomice promijenjen. Činjenicu da
je zadnjih mjeseci samo jedan član
uprave obnašao funkciju tog tijela,
argumentirao je tvrdnjom da se radi
o osobi koja iznimno dobro obnaša
dužnost predsjednika uprave. Uostalom, da ne bi ispalo da brinete samo
o splitskom škveru, postavite neka
pitanja i o ”Vitoru Lencu”, koji je
Vladi posebno na srcu, sugerirao je
zastupniku.
O sposobnosti gospodina koji bi
i dalje trebao voditi upravu škvera
najbolje govori činjenica da u protekle dvije godine nije ugovoren niti
jedan brod, komentirao je Jurjević.
Ja ću vam i dalje vrlo rado nastaviBROJ
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ti pomagati, ali dajte pomozite i vi
nama i pokušajte nešto uraditi da
pravosuđe profunkcionira.

Kupovanje vijećnika
Glavni tajnik HDZ-a, gospodin
Jarnjak, dobio je zadatak da pod
svaku cijenu, pa i kupovanjem vijećnika, sruši legalno izabranu vlast u
Sinju, koju predvodi SDP, ustvrdila je mr.sc. Tatjana Šimac-Bonačić
(SDP). Zanimalo ju je hoće li gospodin Jarnjak snositi odgovornost za
to što se dogodilo.
U naravi je svake političke stranke da pokuša osvojiti vlast i provesti u život program na temelju kojeg
je dobila izbore, konstatirao je dr.
Sanader. To se odnosi i na SDP, koji
se također, nakon poraza na parlamentarnim izborima, grčevito borio
da formira Vladu, doduše bezuspješno. Sve što je demokratski branjivo
i u suglasju s demokratskim standardima Europe je dobro(postoje načini za sankcioniranje postupaka koji
nisu dopustivi). Odbacio je optužbe
na račun glavnog tajnika, ali i njegovu tvrdnju kako ima indicije da je i
SDP u Sinju kupovao vijećnike. Ako
neki vijećnik ili zastupnik tijekom
mandata promijeni stranački dres
to nije u redu, ali je dopustivo, jer
se događa i u drugim zemljama EU.
Mi ćemo učiniti sve, u okviru demokratskih uzusa, da na idućim izborima osvojimo vlast u Sinju, zaključio
je premijer.
Umjesto komentara zastupnica
Šimac-Bonačić je ponovila da je
zanima hoće li glavni tajnik HDZ-a
snositi odgovornost za to što nije
uspio u nakani srušiti vlast u Sinju.

Suzbijanje korupcije
Milivoj Škvorc (HDZ) upitao je
ministra unutarnjih poslova može
li iznijeti više detalja o posljednjim
antikorupcijskim akcijama (”Dijagnoza I.” i ”Dijagnoza II.”) te što
policija planira poduzeti ubuduće u
svezi sa suzbijanjem korupcije.
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Ministar Berislav Rončević rekao
je da će aktualna Vlada, napose MUP
raditi na provođenju Vladinih strateških odluka (Nacionalni program
za suzbijanje korupcije 2006-2008.
godine, Nacionalni plan za borbu
protiv organiziranog kriminaliteta 2007-2008. godine, Nacionalni
program suzbijanja trgovine ljudima, Akcijski plan zloporabe opojnih
droga u cilju daljnjeg sprječavanja
korupcije organiziranog kriminaliteta), a cilju jačanja hrvatske policije
napravit će se i određene preinake u
unutarnjem ustrojstvu MUP-a.
Zastupnik se zahvalio ministru
na odgovoru i zaželio puno uspjeha
u suzbijanju korupcije.

Svinjska kuga
Dr. sc. Ivan Čehok (HSLS) postavio je pitanje u vezi sa svinjskom
kugom koja je poharala područje
Ludbrega i izravne posljedice koje
je ta bolest ostavila na ljudske sudbine. Nanesena je šteta u više od 10
tisuća malih seoskih gospodarstava svinjogojaca. U nemogućnosti
da prodaju svoje svinje u pitanje je
dovedena egzistencija tih ljudi koji
ionako jedva sklapaju kraj s krajem.
Vlada je obećala pomoć ali ostaje
činjenica da su otkupne cijene za
odojke iznimno niske. Očito je da će
u otkupu profitirati mesna industrija,
a najmanje dobiti seoski proizvođači (svinjogojci), i sve će u konačnici dovesti do novog uvoza. Držeći
da je došlo vrijeme kada treba štititi
domaću industriju Čehoka je zanimalo je li moguće u organizaciji
države napraviti interventno klanje
svinja kako se ne bi sve prepustilo
tržištu i zaštitila domaća proizvodnja.
Ministar poljoprivrede, ribarstva
i ruralnog razvoja mr. sc. Božidar
Pankretić naglasio je da se Ministarstvo aktivno uključuje u rješavanje problema i poduzimaju
sve propisane mjere. U suradnji s
mesnom industrijom ”Vajda” otkupljeno je 500 tovljenika i stavljeno

u tov. Slaže se da je u ovom slučaju potrebna intervencijska potpora
države i vrlo brzo će doći kao prijedlog Vlade kojim se želi na direktni način zaštititi naši svinjogojci, a
usporedo s tim ići će se s mjerama
prema tovljačima junadi. Otkupom i
interventnom potporom direktno će
se pomoći proizvođače, a ne mesna
industrija, podvukao je ministar, a
preko stočarskog centra evidentirati svaki takav proizvođač kako bi
se vidjelo koliko je moguće pomoći jednokratnom interventnom potporom.
Zastupnik je zamolio da se odmah
tim ljudima pruži pomoć.

Dugovi i sanacija županijskih
bolnica
Brankica Crljenko (SDP) pitala je ministra zdravstva i socijalne
skrbi što Vlada, odnosno resorno
ministarstvo namjerava učiniti glede
dugova i sanacije županijskih bolnica, pa tako i šibenske bolnice u kojoj
se nedavno urušio strop. Zanimalo
ju je također hoće li se povećati limit
bolnicama kako bi mogle poslovati
bez gubitaka (od 22 županijske bolnice njih 18 poslovalo je s gubitkom
većim od 150 milijuna kuna mjesečno, dok je ukupno dugovanje šibenske bolnice npr. prešlo 200 milijuna
kuna) i vidi li se rješenje problema
u kupovini magnetske rezonance za
svaku županijsku bolnicu.
Ministar Darko Milinović odgovorio je da će posjetiti šibensku bolnicu kada bude imao jasnu viziju
problema te bolnice, a posjetit će
sve bolnice na području IX. izborne jedinice. U pripremi je cjelovita reforma zdravstvenog sustava
koja će se provoditi u slijedeće četiri godine. Glede rješavanja problema šibenske bolnice postoji, kaže,
nekoliko prijedloga ali o tome ne
želi kalkulirati do postizanja definitivnog odgovora. Drži kako bi bilo
dobro kada bi sva županijska središta imala magnetsku rezonancu jer
BROJ
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bi se na taj način smanjile liste čekanja u velikim gradovima.
Nezadovoljna odgovorom, zastupnica je zatražila pisani odgovor te
ustvrdila da je resorno ministarstvo
u ozbiljnim problemima i da joj se
čini da Vlada nema ni kratkoročna, a kamoli dugoročna rješenja za
poboljšanje stanja.

Dionice uspješnih tvrtki
Nenad Stazić (SDP) se pozvao na
nedavnu izjavu premijera da nitko u
Hrvatskoj ne može ostvariti profit,
a da ga se ne tiče situacija u društvu u kojem taj profit ostvaruje te
s tim u vezi primijetio da je jedna
ministrica koja je kupila dionice u
Institutu građevinarstva Hrvatske
u prošlom mandatu uvećala svoje
bogatstvo jer je IGH uglavnom
sklapao poslove s državom. Dodao
je da je u zadnje četiri godine vrijednost dionica IGH-a porasla više
od 20 puta, što je ministrici donijelo
mjesečnu zaradu od 350.000 kuna.
Upitao je premijera je li to primjer
socijalne osjetljivosti na koju, inače,
poziva na sjednicama Vlade, i hoće
li i u ovom mandatu Vlade liti krokodilske suze zbog teškog položaja
običnih ljudi, a istovremeno davati
poslove tvrtkama u kojima su ministri interesno povezani.
Premijer dr. sc. Ivo Sanader je
odgovorio da je ministrica dionice
kupila puno prije prošlog mandata,
da posjeduje manje od 1% dionica IGH, te da je za mandata Vlade
na čelu s SDP-om donesen zakon
po kojem državni dužnosnici mogu
imati i do 25% udjela u tvrtkama. Ne
vidi razlog da se ministrica dovodi
u vezu s njegovom izjavom, kojom
je, kaže, želio poručiti da bi velike
kompanije koje u Hrvatskoj ostvaruju profit trebale dio te dobiti vratiti
građanima kroz smanjenje cijena.
Stazić je, među ostalim, poručio
premijeru da nije problem u tome
što ministri imaju ili nemaju dionice, već je problem u tome da država
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pomaže tvrtke u kojima ministri ili
drugi dužnosnici imaju dionice.
U istom je kontekstu bilo i pitanje
koje je postavio dr. Mario Zubović
(HDZ). Zatražio je od ministrice
zaštite okoliša, prostornog uređenja
i graditeljstva da objasni kako je stekla dionice IGH-a i u kojem postotku.
Ministrica Marina Matulović-Dropulić izvijestila je da je dionice stekla 1995., kao zaposlenica IGH kad i svi tadašnji djelatnici
Instituta, da u svom vlasništvu ima
0,9 % ukupne vrijednosti te tvrtke,
ali da dionicama ne raspolaže jer je
upravljačka prava prenijela na treću
osobu. Sretna je, kaže što je kupnjom dionica, kad su to samo rijetki
željeli, pomogla IGH-u da postane
respektabilna tvrtka u Hrvatskoj, ali
i u inozemstvu. Ustvrdila je i da je
vrijednost IGH najviše rasla u razdoblju od 2000. do 2004. kada na
vlasti nije bio HDZ, nego koalicija
predvođena SDP-om, te da Ministarstvo na čijem je čelu ne ugovara radove s IGH-om, nego to radi
drugo ministarstvo.
Zastupnik je zahvalio ministrici
na objašnjenju istaknuvši da je taj
odgovor bitan za prenošenje istine,
a ne da se sije zrno sumnje.

Javni bilježnici
Ingrid Antičević-Marinović
(SDP) pitala je ministricu pravosuđa kojim se kriterijima rukovodila
kod imenovanja javnih bilježnika
čiji je posao jedan od najunosnijih u
Republici Hrvatskoj, i kako to da su
ta imenovanja obavljena u vrijeme
tzv. tehničke Vlade.
Javni bilježnici imenovani su u
skladu sa zakonom, odgovorila je
ministrica Ana Lovrin. Na 66 slobodnih javnobilježničkih mjesta
javilo se oko 230 kandidata i svi su
ispunjavali formalne uvjete za to. U
proceduri izbora ocjenu koga se smatra s obzirom na dosadašnje iskustvo
da će najbolje obavljati te poslove
donosi i Javnobilježnička komora,

ali izbor obavlja ministar i nije time
vezan. Procjena je rađena temeljem
životopisa kandidata i poslova koje
su do tada obavljali, a ona se, kaže,
rukovodila time da pristup javnobilježničkoj službi omogući jednom
širem krugu ljudi. Stoga su u krug
javnih bilježnika ovim izborom ušli
i suci, državni odvjetnici i pravnici
iz privrede i državne uprave.
Nezadovoljna odgovorom, zastupnica je primijetila da je 70% javnih bilježnika ministrica imenovala bez suglasnosti Javnobilježničke
komore i bez obrazloženja zašto su
imenovani bolji od predloženih kandidata. Spočitnula je ministrici da
nije imenovala niti jednog kandidata
koji je dobio javnu nagradu, objavili
znanstvene i stručne radove, napose
kandidate koji su s odličnim uspjehom položili javnobilježnički ispit,
osim jednoga, te kandidate iz javne
uprave s najvišim radnim ocjenama
i sve to pokrijepivši konkretnim primjerima.

Razvoj seoskog turizma
Marijana Petir (HSS) upitala je
ministra turizma koju će strategiju primijeniti kako bi se omogućilo
povezivanje poljoprivrede i turizma,
odnosno plasman autohtonih tradicijskih seoskih proizvoda u turizmu
(posebno slavonski kulen, banijska
kobasica, posavska guska, kestenov
med), je li u svojoj strategiji planirano otvaranje dva ili tri hotela u
kojima bi se nudili isključivo proizvodi proizvedeni na ekološki prihvatljiv način, te koje mjere planira
za razvoj seoskog i kontinentalnog
turizma.
Poduprijet ćemo i poticati autohtone i ekološki prihvatljive proizvode,
jer će oni u budućnosti imati veliku
važnost u razvoju seoskog turizma,
odgovorio je ministar Damir Bajs.
Dodao je još da se radi na razvoju
seoskog turizma te da se želi potaknuti i formiranje klastera i strukovnih udruga. U tom smislu pripremit
će se mjere koje će biti usklađene
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s programom koalicijske Vlade, a
ministar je sasvim siguran da će one
pridonijeti porastu plasmana domaćih roba i usluga.
Zastupnica se zahvalila na odgovoru i rekla kako će ona osobno i
Klub zastupnika HSS-a dati podršku provedbi tog programa.

Zakonitost postupanja
Marija Lugarić (SDP) upitala je
ministra unutarnjih poslova što će
poduzeti protiv osoba koje otvoreno zloupotrebljavaju svoje ovlasti i
bez odgovarajućeg naloga ili otvorene istrage traže podatke o blogeru
i tako udaraju na slobodu govora u
Republici Hrvatskoj. Pojašnjavajući
pitanje rekla je da se pod okriljem
i u režiji policije u Šibeniku događa neviđeni progon Damira Horvatovića, bivšeg načelnika Pomorske
policije, te da HDZ-u već godinama
iz njoj posve nepoznatih, ali očito
političkih razloga, smeta Horvatović kao i postojanje bloga ”Šibenska
konoba” koji kritički piše o događajima u Šibeniku. Kako bi se riješila
ta dva smetala policija je temeljem
anonimne prijave i po nalogu aktualnog načelnika odlučila povezati
ove dvije inače nepovezive stvari i
zloupotrebljavajući policijski aparat
i ovlasti bez odgovarajućeg naloga
od bloga. hr tražila i protuzakonito
dobila podatke o ”IP” adresi temeljem koje je moguće utvrditi identitet osobe ili više njih koje se kriju
iza alijasa ”šibenski konobar”.
Ministar Berislav Rončević rekao
je da ovog trenutka nema dovoljno informacija o navedenom pa ne
može odgovoriti na pitanje, ali će
zatražiti izvid zakonitosti postupka
i nakon toga dostaviti pisani odgovor.
Iako je imala razumijevanja za
ovakav odgovor zastupnica nije
njime bila zadovoljna jer sve o čemu
je govorila mjesecima su, kaže,
javno objavljeni dokument. Tako je
prije mjesec dana javno objavljen
dopis kojim PU Šibensko-kninska
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traži od NOVE TV, odnosno bloga
HR-a podatke o ”IP” adresi.

Ured pravobranitelja za osobe s
invaliditetom
Ljubica Lukačić (HDZ) pitala je
kada će početi s radom Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom.
Potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Jadranka Kosor
odgovorila je da je u projekcijama
proračuna za 2008. godinu određeno oko 2,5 milijuna kuna za početak
rada ovog Ureda. No, dok Hrvatski
sabor ne prihvati Prijedlog proračuna nije moguće poduzeti niti jedan
drugi korak. Vlada je na temelju
Zakona otvorila javni poziv za prijavu kandidata za dužnost pravobranitelja. Pronađen je i potreban prostor (treba ga urediti) pa su time svi
uvjeti (na temelju zakona, konvencija i drugih dokumenata) za početak
rada ovog pravobranitelja ispunjeni
i na taj način učinit ćemo još jedan
korak dalje u promicanju i zaštiti
prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, rekla je.
Zastupnica je bila zadovoljna
odgovorom.

Obalna straža
Kojom dinamikom će se graditi
brodovi Obalne straže te hoće li se
uistinu graditi u domaćim brodogradilištima, njih trinaest, kako najavljuju mediji, pitao je dr.sc. Bojan
Hlača (HDZ).
Državni tajnik Ministarstva obrane
Mate Raboteg odgovorio je da je
izgradnja novih brodova za potrebe Hrvatske ratne mornarice i Obalne straže sigurno jedan od najvećih programa opremanja Hrvatskih
oružanih snaga. Studije su pokazale
da je nužno ići na izgradnju novih,
suvremeno opremljenih obalnih
ophodnih brodova s oko 35 metara dužine koji bi omogućili češće
ophodnje teritorijalnog mora u sklopu suradnje s drugim državnim tije-

lima kao i ophodnju u ZERP-u.
Izgradnjom izvanobalnih ophodnih
brodova dužine od 90 do 120 metara osigurala bi se stalna nazočnost
na moru u svim vremenskim uvjetima, prije svega nadzor i zaštita morskih i podmorskih prostora
na kojima Republika Hrvatska ima
suverena prava. Ovi brodovi bili bi
višenamjenski, prvenstvo sa sposobnostima za izvršavanje Obalne straže, a ovisno o razini opremljenosti
i za provedbu tradicionalnih borbenih zadaća u cilju zaštite suvereniteta, integriteta Republike Hrvatske
na Jadranskom mora ali i sudjelovanju u udruženim sustavima zemalja članica NATO-a u sklopu borbe
protiv asimetričkih ugroza na moru.
Do kraja 2010. godine predviđena je
gradnja četiri manja broda, a nakon
toga bi se gradnja preostalih uskladila s rashodovanjem starih. Držimo
da se oba tipa brodova mogu raditi u hrvatskim brodogradilištima u
suradnji sa stranim strateškim partnerima ne samo za naše potrebe
nego i za naručioce iz drugih zemalja, rekao je, među ostalim, u opširnom odgovoru državni tajnik.

Dodatak na mirovinu
Gordana Sobol (SDP) pitala je premijera kako će objasniti umirovljenicima ali i čitavoj hrvatskoj javnosti da je Zakon o dodatku na mirovinu bio samo jedan predizborni trik.
Donošenjem tog Zakona stvoreno
je uvjerenje da tadašnja Vlada na
najbolji mogući način brine o svim
umirovljenicima, a potpredsjednik
Vlade uvjeravao je da će tim Zakonom svi biti na dobitku, no SDP je
već tada tvrdio da to nije točno. U
siječnju ove godine pokazalo se da
smo bili u pravu jer oko 200 000
umirovljenika, i to onih najsiromašnijih s 1.500 kuna mirovine mjesečno, ne ostvaruju pravo na dodatak,
obrazložila je zastupnica.
Predsjednik Vlade Republike
Hrvatske dr.sc. Ivo Sanader odgovorio je da nije riječ ni o kakvom
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predizbornom triku ako je više stotina tisuća ljudi dobilo veće mirovine s tim dodatkom. I u proračunu za
ovu godinu za to je osigurano 900
milijuna kuna, a čak smo dobili kritike iz nekih medija da puno proračunskog novca ide na mirovine. No,
stoji primjedba da nisu svi dobili taj
dodatak, ali to smo znali kad smo
išli rješavati problem novih umirovljenika, što je bio jedan naslijeđeni problem. - A ja mogu uzvratiti
protupitanjem: što ste kao ministrica Račanove Vlade učinili da novi
umirovljenici nemaju manje mirovine od starih, uzvratio je premijer
odmah odgovorivši ”niste učinili
ništa”. Dobro je da smo riješili to
pitanje i to zajedno s umirovljeničkim udrugama i koalicijskim partnerima, završio je.
Zastupnica nije bila zadovoljna i
zatražila je pisani odgovor.

Lovstvo na području Pakraca i
Lipika
Davor Huška (HDZ) u ime 400
lovaca (90 posto njih su hrvatski
branitelji) članova lovačkih društava
s područja gradova Pakraca i Lipika
pitao je ministra regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva
može li utjecati da se okonča postupak s ugovorima o obnovi zakupa prava lova na lovištima s ovog
područja (imaju markice i privremeno gospodare tim lovištima). Riječ
je o lovištima zagađenim minama
iz Domovinskog rata, što otežava
gospodarenje. Ako se ovaj postupak
ne okonča do 31. ožujka ove godine svih pet lovišta ide na natječaj i
mala je vjerojatnost da će gospodarenje njima nastaviti lovci s područja Pakraca i Lipika koji po svemu to
zaslužuju, objasnio je zastupnik.
Ministar Petar Čobanković složio se sa zastupnikom da je lovstvo
značajna aktivnost, no ona je regulirana zakonskim aktima, čiju provedbu prate lovne inspekcije. Tako
su 2003. godine utvrđene određene
nepravilnosti na ovih pet lovišta,
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pokrenut je sudski postupak i tek po
njegovom dovršenju s pozitivnim
rješenjem za ovih pet lovačkih društava Ministarstvo je izdalo potrebnu prethodnu suglasnost za daljnji
zakup i proslijeđena je županijskom
uredu. Ministarstvo će zajedno sa
Županijom vidjeti do kuda se došlo
u ovoj situaciji sa zakupom, naglasio je.
Zastupnik je zahvalio na odgovoru
uz nadu da će spomenuti lovci biti
zadovoljni.

Međunarodni terorizam
S obzirom na to da će Republika
Hrvatska iduće dvije godine predsjedati Odborom za sprječavanje
terorizma u Vijeću sigurnosti UN-a
dr.sc. Krešimir Ćosić (HDZ) pitao
je ministra vanjskih poslova i europskih integracija kako vidi poziciju i
ulogu Republike Hrvatske odnosno
Ministarstva u koordinaciji i objedinjavanju ovih djelatnosti kroz nadležna tijela Europske unije, NATO-a
i Vijeća sigurnosti UN-a. Smatra da
bi taj Odbor mogao predstavljati
stožernu, koordinacijsku i integracijsku točku usmjerenu na objedinjavanje napora EU, NATO-a, UN-a
kao i čitave međunarodne zajednice u sprječavanju problema koji
se zove međunarodni terorizam, s
kojim je suočena i čitava međunarodna zajednica. Jačanje koordinacijske uloge tog tijela pod hrvatskim
predsjedanjem moglo bi istovremeno jačati ukupno međunarodnu
poziciju Republike Hrvatske, pred
kojom je, kako se nadamo, kaže,
dobivanje pozivnice za članstvo u
NATO, intenziviranje pregovora i
ulazak u Europsku uniju, naveo je,
među ostalim.
Ministar Goran Jandroković
naglasio je da je Republika Hrvatska
ove godine izabrana za predsjedavateljicu protuterorističkog Odbora,
jednog od najvažnijih odbora Vijeća sigurnosti UN-a, koji se bavi vjerojatno najvećim izazovom 21. stoljeća, borbom protiv međunarodnog

terorizma. Dodao je da se doista radi
o velikom priznanju koje potvrđuje
iznimno snažan međunarodni položaj Republike Hrvatske. Naši glavni interesi unutar rada tog Odbora
bit će upravo teme i problemi vezani uz stabilizaciju stanja na prostoru jugoistočne Europe ali i teme u
vezi sa sprječavanjem širenja oružja za masovno uništenje. Pozicija
koju nam daje mjesto predsjedavajućeg tog Odbora je iznimno snažna i omogućuje nam da koordiniramo i surađujemo sa zemljama članicama Europske unije i NATO-a, a
poznavanjem problema jugoistočne
Europe i našim iskustvom i znanjem
možemo dodatno ojačati međunarodni položaj Republike Hrvatske.
Glavno stožerno državno tijelo koji
će se time baviti je ovo Ministarstvo,
a isto tako blisko ćemo surađivati i
surađujemo s Uredom Predsjednika
Republike i Uredom Predsjednika
Vlade Republike Hrvatske. Ojačali
smo našu Misiju u New Yorku (14
vrlo iskusnih diplomata) kao i misije pri NATO-u i Europskoj uniji,
naglasio je, među ostalim, ministar
Jandroković.
Zastupnik je bio zadovoljan odgovorom.

Blokirana pretpristupna
pomoć?
Tko je kriv da se ne da se ne
poštuju rokovi za predaju potrebnih dokumenata i donošenje akata
za korištenje programa pretpristupne pomoći Europske unije, da je
Europska komisija nedavno blokirala 1,5 milijardi kuna bespovratne
pomoći iz programa FAR, umanjila
prvu komponentu programa IPE za
35 milijuna kuna uz najavu da može
zablokirati i cijeli program, pitanje je Daniela Mondekara (SDP).
Dodao je da je Komisija zaprijetila i
prekidom programa SAPARD ukoliko se ne provedu određene mjere,
čime će naši poljoprivrednici izgubiti desetke milijuna kuna, dok se
Vlada Republike Hrvatske u zadnje
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tri godine hvalila visokim postotkom
iskoristivosti pretpristupne pomoći
Europske unije.
Nije točno da su sredstva iz
pretpristupnih fondova blokirana i
to je netočna teza, odgovor je ministra vanjskih poslova i europskih
integracija Gordana Jandrokovića. Došlo je do privremenog odgađanja korištenja tih fondova s tim da
je Hrvatska dobila određeno vrijeme
da prilagodi svoje institucije iskorištavanju raspoloživih sredstava,
dodao je. Naveo je da su Cards programi iskorišteni više od 95 posto.
No u korištenju tih fondova imamo
poteškoća kao što su ih imale i druge
zemlje koje su bile u fazi pretpristupa Europskoj uniji jer se radi o iznimno zahtjevnim i složenim postupcima.
Zastupnik je zatražio pisani odgovor.

Naknada za slijepe osobe
Zašto se naknada za slijepe osobe
ne povisi sa sramotnih 280 kuna na
iznos koji je u drugim europskim
zemljama, pitao je Zoran Vinković
(SDP). Naveo je da se ta naknada u
drugim zemljama kreće od 175 do
750 eura, a da je ta naknada najniža u Hrvatskoj iako je ministrica
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 2004. obećavala
(drugo), naveo je. Predložio je da taj
iznos bude minimalno 50 posto od
prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. Kao gradonačelnik Đakova
podsjetio je da zgrada ”Mimoza” u
vlasništvu Republike Hrvatske propada i da je napuštena.
Ministrica Jadranka Kosor odgovorila je da ona nije ništa obećavala što nije mogla izvršiti, a isto tako
niti Vlada čiji je ona član nije ništa
obećavala što nije mogla izvršiti,
pogotovo prema osobama s invaliditetom. Smatra da je u proteklom
mandatu Vlada učinila iznimno
puno, prije svega na senzibiliziranju
javnosti na osobe s invaliditetom pa
tako i slijepih osoba. Učinili smo
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puno iskoraka i konkretnih projekata, rekla je ministrica navevši da je
zajednički prijedlog Povjerenstva za
osobe s invaliditetom Vlade Republike Hrvatske ujednačavanje svih
naknada i pristupa a i standarda za
najteže invalide u Hrvatskoj, rekla
je, među ostalim. U vezi s prigovorom zastupnika da premijer nije četiri godine primio Hrvatski savez slijepih istaknula je da je predsjednik
Vlade osoba koja ima, a to je i pokazao, senzibilitet posebno za osobe s
invaliditetom i da su sve navedene
aktivnosti uspješno proveli zahvaljujući upravo potpori predsjednika
Vlade dr.sc. Ive Sanadera.
Zastupnik nije bio zadovoljan
odgovorom i zamolio još jednom
da se što hitnije riješi pitanje zgrade
”Mimoza” u Đakovu.

Model kapitalnog ulaganja u
poljoprivredi
Koliko je uspješan model kapitalnog ulaganja i koliko je sredstava
do sada dato za taj model, pitanje je
Zdravka Kelića (HSS). To je pitanje potkrijepio obrazloženjem da je
taj model jedan od stupova reforme poljoprivredne politike s ciljem
potaknuti razvoj poljoprivrednih
gospodarstava.
Ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja mr.sc. Božidar Pankretić odgovorio je da se u
stvarnosti model kapitalnih ulaganja
definitivno potvrdio. Njegova primjena počela je 2003. godine i krenulo se sa skromnih 13, 14 milijuna
kuna da bi u prošloj godini ta ulaganja iznosila 157 milijuna kuna.
Taj model treba posebice istaknuti
u budućem razdoblju i kada se mjerimo sa zemljama Europske unije
znamo da je sada prvenstveno trenutak za ulaganje u poljoprivredu.
Moramo ulagati u novu tehnologiju,
nove farme, sve one kapacitete koji
će u budućnosti pridonijeti smanjenju deficita platne bilance što se tiče
poljoprivredno prehrambenih proizvoda, a u proračunu za ovu godi-

nu predviđa se dvostruko povećanje
novca za ova ulaganja. Uz to, razmatra se promjena Pravilnika koji
to regulira jer smatramo da 25 posto
bespovratnih sredstava nije dostatno
za opravdanje određenih investicija
i smatramo da ćemo u dogovoru s
Vladom povećati taj iznos na oko 30
do 40 posto. Vjerujemo da ćemo na
taj način pripomoći konkurentnosti
hrvatske poljoprivrede, rekao je na
kraju.
Zastupnik je zahvalio na odgovoru.

Percepcija korupcije u javnosti
Emil Tomljanović (HDZ) je pitao
je li Ministarstvo pravosuđa provelo
istraživanje o percepcije korupcije u
javnosti i kakvi su rezultati tog istraživanja. Navodno da je neprovođenje tog ispitivanja bila nedavna tema
u medijima, obrazložio je.
Ministrica pravosuđa Ana Lovrin
odlučno je odbacila bilo kakve špekulacije o tome da bi se namjerno
odugovlačilo s takvim istraživanjem jer da bi rezultati bili loši za
ovu Vladu (prije izbora). Vlada je
donijela odluku, sredstva su osigurana, za provođenje jednog sustavnog istraživanja i to je dato istraživačkom odjelu USKOK-a. Točno
je da ovo istraživanje kasni zbog
tehničkih problema, a prije svega
transparentnosti korištenja proračunskog novca u provođenju cijelog postupka sukladno Zakonu o
javnoj nabavi.
Točno je da se ova hrvatska Vlada
ni u prošlom mandatu nije imala
čega bojati u tom smislu, već je obrnuto, ocjena percepcije korupcije
bila je najbolja do sada, a postoje i
pokazatelji o učinjenom u borbi protiv korupcije, primjerice, poput provođenja sudskih postupaka (povećanje presuđenja). Ministarstvo pravosuđa već je provelo dva svoja istraživanja o stvarnim razmjerima korištenja i temeljem njih može poduzimati konkretne mjere i akcije, rekla
je, među ostalim ministrica.
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Zastupnik je bio zadovoljan
odgovorom.

Konkretne mjere za smanjenje
cijena
Zastupnik Damir Kajin (IDS)
upozorio je na ranjivost hrvatskog
gospodarstva koje u velikoj mjeri
ovisi o uvozu, uključujući i temeljne prehrambene proizvode. Visina
godišnjeg uvoza penje se do 10 milijardi dolara, pa bi Vlada napokon
morala upotrijebiti primjerene gospodarske mjere. Osobito je važno
hitno uravnotežiti cijene proizvoda
”široke potrošnje”, a treba razmisliti
i o smanjenju stope PDV-a na pojedine proizvode.
Odgovorio je predsjednik Vlade,
dr.sc. Ivo Sanader uvodno upozoravajući na globalne poremećaje i
visoki porast naftnih energenata na
svjetskom tržištu. Pojedini elementi ovakvih poremećaja odražavaju se
i na domaćem tržištu, i tu se može
tek ograničeno djelovati. Međutim,
Vlada je svojim potezima na fiskalnom tržištu već olakšala postojeću
situaciju, ocijenio je premijer Sanader. Podsjetio je na konkretne Vladine mjere koje su dovele do snižavanja cijena kruha, mlijeka i ulja, a
cijene plina i električne energije neće
se mijenjati do ljeta. Uz ove mjere
koje su donijele djelomično olakšanje, Vlada će razmisliti i o mogućem
smanjenju stope PDV-a na pojedine
proizvode i usluge.
Zastupnik Kajin bio je djelomično
zadovoljan ovakvim najavama, upozoravajući na opasnosti od dodatnog
porasta cijena i veće inflacije.

Zakonska prava štediša
Zastupnik dr.sc. Vladimir Šišljagić (HDSSB) podsjetio je na teško
stanje koje već devet godina vlada u
Gradskoj banci Osijek. Više od četiri tisuće štediša nije uspjelo naplatiti
svoja zakonska potraživanja unatoč
jasnim zakonskim propisima, prema
kojima su banke dužne isplatiti
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potraživanja svojih štediša. Zatražio je od potpredsjednika Polančeca
da obrazloži ovakvo postupanje, te
odgovori kada će okončati stečajni
postupak Osječke banke.
Potpredsjednik Vlade i ministar
gospodarstva, Damir Polančec podsjetio je da je najveći vjerovnik ove
banke prije svega Državna agencija
za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, zatim štediše, te još
neki drugi kreditori. Stečajni upravitelj namjerava priznati osporavana potraživanja DABA-e, te osigurati preostala sredstva, kako bi se
namirila potraživanja svih štediša
Gradske banke Osijek. Do zastoja
je došlo jer je dio štediša angažirao
odvjetnika koji osporava potraživanja navedene agencije, a to je dovelo do obustave cjelokupnog postupka. Zadnje informacije govore da
je ipak sklopljen dogovor, a nakon
nagodbe u potpunosti se može očekivati isplata štediša. Ujedno bi se
osnovala ”agro - poslovnica” unutar
Hrvatske poštanske banke, koja bi u
Osijeku prioritetno poticala programe poljoprivredne proizvodnje.
U svom odgovoru zastupnik Šišljagić napomenuo je da je navedena
podružnica osnovana još u listopadu
prošle godine. Zatražio je ujedno da
štediše vjerovnici steknu prednost u
postupku naplate potraživanja, a da
Ministarstvo pravosuđa istovremeno provjeri sve nezakonite postupke
ovoga slučaja.

Zaštita oboljelih hrvatskih
branitelja
Zastupnica Božica Šolić (HDZ)
svoje je pitanje uputila potpredsjednici Vlade i ministrici obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Jadranki Kosor. Zatražila je da
konkretizira mjere koje je donijela
Vlada, kako bi poboljšala kvalitetu
života HRVI, te branitelja oboljelih
od posttraumatskog sindroma.
Potpredsjednica Vlade Republike
Hrvatske, Jadranka Kosor istaknula je da su ispunjene obveze brani-

teljima na temelju ranije donesenih
sudskih odluka i potraživanja. Ujedno se provode vrlo konkretne mjere
pomoći obiteljima hrvatskih branitelja, a posebno djeci koja su tijekom
rata ostala bez roditelja. Postignuti
su dobri rezultati i na području zapošljavanja, a zajedno s Ministarstvom
zdravstva i socijalne skrbi vodi se
briga o preventivnoj zdravstvenoj
zaštiti oboljelih hrvatskih branitelja.
Zastupnica Šolić zahvalila je na
preciznom odgovoru.

Proširenje na nova turistička
tržišta
Zastupnica Dubravka Šuica
(HDZ) svoje je pitanje uputila ministru turizma, Damiru Bajsu. Podsjećajući na dobre rezultate posljednjih
turističkih sezona, upozorila je na
potrebu dodatnih poticajnih mjera.
Osobito bi trebalo ohrabriti prijevoznike da privuku što više gostiju
u Dubrovnik i ostale elitne destinacije. Zanima je ujedno kakve mjere
na tom području namjerava poduzeti
resorno ministarstvo.
Ministar Bajs ocijenio je da se
u ovoj godini očekuje porast broja
turista, pa bi i nastupajuća turistička
sezona trebala biti uspješna. Iznoseći pregršt statističkih pokazatelja
vezanih uz turizam, upozorio je i na
potrebu otvaranja novih destinacija,
poput američkog i japanskog tržišta
koje se sve više zanima za ljetovanje
u Hrvatskoj.
Zastupnica Šuica bila je zadovoljna najavljenim mjerama, te upozorila na potrebu bolje suradnje lokalne uprave i samouprave s hotelskim
kućama na obali.

Potrebne konkretne mjere za
poboljšanje životnog standarda
I zastupnik Goran Maras (SDP)
zatražio je da na postavljeno pitanje odgovori potpredsjednik Vlade
i ministar gospodarstva, Damir
Polančec. Upozoravajući na sve
veća poskupljenja osnovnih životBROJ
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nih potrepština i usluga, ocijenio
je da inflacija i visoka stopa nezaposlenosti mogu dodatno produbiti
probleme. Zanimaju ga razlozi koji
ometaju hrvatsku Vladu da poduzme konkretne mjere koje bi dovele
do poboljšanja standarda osiromašenih građana i smanjenja visoke
stope nezaposlenosti.
Potpredsjednik Polančec uvodno se osvrnuo na globalne aspekte stagnacije, koje se prelijevaju i
na hrvatsko gospodarstvo. Ovakva
je situacija neminovno dovela i
do porasta cijena roba i usluga na
domaćem tržištu. Hrvatska je Vlada
poduzela određene konkretne mjere
kojima je usporila opisane negativne trendove. Ujedno je pružila
odgovarajuću zaštitu na području
trošarina za naftne derivate, kao i
smanjenju negativnih posljedica
ljetošnjih suša. Postignut je dogovor i s javnim poduzećem INO-om,
da sve do ljeta zaustavi eventualni
porast cijena plina, a slične mjere
usuglašene su i sa upravom HEP-a.
Sve zemlje centralne i istočne
Europe, zabilježile su veću stopu
inflacije od Republike Hrvatske, a
svoj bi doprinos na ovom području mogla dati i lokalna uprava i
samouprava pri obuzdavanju rasta
cijena. Građani Zagreba zabrinuti
su uglavnom zbog velikih skokova
cijena komunalnih usluga, koje ne
određuje država već upravo lokalne poslovne strukture, upozorio je
potpredsjednik Polančec.
Zastupnik Maras nije bio zadovoljan ponuđenim odgovorom.

Zapošljavati na temelju
stručnosti, a ne podobnosti
Zastupnica Mirela Holy (SDP)
zatražila je od premijera Sanadera
da se prilikom zapošljavanja državnih službenika respektira kriterij
stručnosti, a ne političke podobnosti. Procijenila je da su ovakvi standardi važni osobito prilikom zapošljavanja državnih tajnika i ravnatelja uprava, koji se zapošljavaju
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nakon više-manje formalnog natječaja. Zatražila je da se odgovori
zbog čega se odustalo od kriterija
kompetencije i stručnosti na ovom
području.
Premijer Sanader podsjetio je na
ranije donesene mjere kojom se odustaje od politizacije pojedinih radnih
mjesta, a promovira sustav profesionalizma. U navedenim se slučajevima zapošljavalo nakon zakonski provedenih javnih natječaja, a i
samoj je zastupnici, bez obzira na
članstvo u SDP-u, nuđena mogućnost ostanka rada kod ministrice
Matulović-Dropulić.
Zastupnica Holy nije bila zadovoljna ponuđenim odgovorom te
upozorila da se dodatno zaposlilo
još pedesetak državnih tajnika koji
će opteretiti ionako tanak proračun.

Obnova i modernizacija
Hrvatskog ratnog
zrakoplovstva
Zastupnik Mato Bilonjić (HDZ)
upozorio je na određeno kašnjenje
modernizacije Hrvatskog ratnog
zrakoplovstva. Podsjetio je na pojedine uspješne akcije, ali i incidente koji su se mogli pratiti posredstvom medija, tražeći da se utvrdi
trenutno realno stanje i mogućnosti
modernizacije postojeće zrakoplovne tehnike.
Na postavljeno pitanje odgovorio
je državni tajnik u Ministarstvu obrane, Mato Raboteg. Ocijenio je da je
ispravnost letjelica oko 50%, dok
je ostali dio na tehničkom pregledu, remontu ili popravku. Osvrnuo
se ujedno na poduzete mjere vezane
uz modernizaciju zrakoplovstva, a
koje su provedene u posljednje vrijeme. Ujedno je najavio nastavak na
modernizaciji tehnologije, ali i stvaranju boljih materijalnih i životnih
uvjeta svih djelatnika koji se brinu o
održavanju i ispravnosti zrakoplovne tehnike.
Zastupnik je bio zadovoljan
odgovorom.

Ojačati sustav primarne
zdravstvene zaštite
Zastupnica Karmela Caparin
(HDZ) svoje je pitanje uputila ministru zdravstva i socijalne skrbi Darku
Milinoviću. Iznoseći statističke pokazatelje zaposlenih stručnih osoba u
pojedinim granama medicine, ocijenila je da prema našim standardima
u ukupnom sustavu primarne zaštite,
nedostaje još oko 950 liječnika. Slična je situacija i s liječnicima specijalizantima, pa bi trebalo poduzeti
određene mjere kako bi se poboljšala zdravstvena zaštita stanovništva.
Zanima je kakve mjere namjerava
poduzeti nadležno ministarstvo, da
poboljša postojeće stanje.
Ministar Milinović upozorio je na
kontinuirano opadanje broja studenata na medicinskim i stomatološkim
fakultetima. Zato bi trebalo poboljšati ukupni tretman struke, a potrebno je mijenjati i medijsku sliku koja
dominira u javnosti. Ogromni broj
liječnika i stručnog osoblja predano i
profesionalno obavlja izuzetno teške
poslove, a javnost je uglavnom pod
utiskom nekoliko korumpiranih pojedinaca, čemu svjedočimo i posljednjih dana listajući novine. Ova Vlada
nastoji umanjiti alarmantno stanje
koje se javlja u dijelovima zdravstvenog sustava, i potiče zapošljavanje
i specijalizaciju unutar struke. Kao
jednu od novih mjera, spomenuo je
uvođenje specijalizacije hitne medicinske pomoći, a založio se i za bolju
suradnju s jedinicama lokalne uprave
i samouprave.
Zastupnica Caparin ocijenila je
da bi predložene mjere u dogledno
vrijeme mogle dovesti do postupnog
razrješenja teške situacije i dodatnog
zapošljavanja u sustavu zdravstvene
zaštite.
Nada Čavlović Smiljanec (SDP)
upitala je predsjednika Vlade Republike Hrvatske dr. Ivu Sanadera hoće
li i kada Vlada RH započeti s praksom detaljnog izvješćivanja i objavljivanja popisa pravnih i fizičkih
osoba kojima je dodijelila sredstva
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iz državnog proračuna ”na zatvorenim dijelovima svojih sjednica”, te
za koje su namjene i u kojem iznosu
sredstva dodijeljena. Napominje da
je najveći dio sredstava dodijeljen
nakon raspuštanja Sabora i nakon
što su raspisani parlamentarni izbori
i drži neospornim da su ta sredstva
dodjeljivana u svrhu predizborne
kampanje i kupovine birača.
Premijer Sanader rekao je da
Vlada nema razloga da bilo što skriva, a sukladno zakonima, sve ono
što korisnici državnog proračuna
dobiju, to se i objavljuje u ”Narodnim novinama”.
Zastupnica je ustvrdila da nije
zadovoljna te je zatražila pisani
odgovor, posebice popis pravnih i
fizičkih osoba, te iznosa dodijeljenih sredstava i svrhu dodjele.
Maria Habeka (SDP) zanimalo je
zašto je potpredsjednica Vlade Đurđa
Adlešič promijenila stav glede zabrane rada nedjeljom, napomenuvši da
je ona još 2006. izjavila da Hrvatska
kao tranzicijska i turistička država
sa 300 tisuća nezaposlenih ne može
dopustiti zabranu rada nedjeljom, a
danas smatra drugačije.
Đurđa Adlešič odgovorila je da
je ona doista sudjelovala u izradi
Prijedloga zakona o radu u koji je
ugrađen čitav niz točaka, a ne samo
rad nedjeljom, u prvom redu zaštita od mobinga koja prije nije bila
ugrađena u zakonski tekst, te zaštita od sive ekonomije u smislu nadzora plaćanja prekovremenog rada i
propisanih dvostruko većih kazni za
one koji ne plaćaju radnike koji rade
nedjeljom i blagdanom. Sve ovo uvršteno je u sadašnji prijedlog zakona
koji, međutim, još nije raspravljen
na GSV-u, rekla je Adlešič.
Živko Nenadić (HDZ) uputio je
pitanje Božidaru Kalmeti, ministru
mora, prometa i infrastrukture jesu
li Republika Hrvatska i njene službe
pravovremeno intervenirale u spašavanju turskog broda ”UN ADRIATIC” kojega je 6. veljače 2008.
zahvatio požar 13 nautičkih milja
zapadno od Rovinja i je li Hrvat-
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ska osposobljena za prihvat brodova
koji se nađu u ovakvoj situaciji.
Božidar Kalmeta odgovorio je
da je Hrvatska osposobljena i spremna za ovakve i eventualne slične
neugodne događaje koji bi se mogli
dogoditi u hrvatskome moru, bilo u
unutarnjim teritorijalnim vodama,
bilo u ZERP-u. Istaknuo je da su
hrvatske službe promptno reagirale
i napravile apsolutno sve što je trebalo napraviti.
Frano Matušić (HDZ) osvrnuo
se na nedavno održanu ”noć muze-

ja” i pozitivan odaziv građana toj
akciji, upitavši ministra kulture
Božu Biškupića zašto su neki od
muzeja zatvoreni većim dijelom
godine i što Ministarstvo može
napraviti kako bi riješilo taj problem.
Ministar kulture Božo Biškupić
kazao je kako će se uskoro pripremati novi Zakon o muzejima, kako
bi se uklonili svi dosadašnji nedostaci.
Zlatko Koračević (HNS) pitao je
u kojem će roku Ministarstvo poljo-

privrede osigurati uvjete za održivu
proizvodnju u svinjogojstvu.
Ministar poljoprivrede Božidar
Pankretić istaknuo je kako je jedna
od mjera Ministarstva sređivanje
tržišta cijena, a svakako je važno
istaknuti i dodatna ulaganja koja će
se ostvariti u ovom sektoru.
Zlatko Koračević (HNS) nije
bio zadovoljan, te je zatražio pisani
odgovor.
Time je Aktualno prijepodne 3.
sjednice završeno.
M.Ko;J.Š;Đ.K;V.Ž;S.Š;I.Č.

Prikaz rasprave
PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. GODINU,
S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2009. I 2010. GODINU; PRIJEDLOG
FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2008. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2009. I 2010.
GODINU; HRVATSKIH VODA, HRVATSKIH AUTOCESTA, HRVATSKIH CESTA, DRŽAVNE
AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA, HRVATSKOG FONDA
ZA PRIVATIZACIJU, FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST;
PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH
KORISNIKA ZA 2008. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJE ZA 2009. I 2010. GODINU
(KONSOLIDIRANO); OBRAZLOŽENJE DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA
IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2008. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2009. I 2010.
GODINU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Gospodarski rast i daljnje smanjivanje
deficita
Zastupnici Hrvatskog sabora
su 27. i 28. veljače raspravljali o
Prijedlogu državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2008. godi-

nu, zajedno s pripadajućim zakonskim rješenjima. Proračun za slijedeću godinu iznosi 115.611,755.168
kuna, s planiranim deficitom od
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2.530,244.704 kune. Na Prijedlog
državnog proračuna i financijske
planove izvanproračunskih fondova oporbeni zastupnici uloži-
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li su 421 amandman, od kojih ni
jedan nije prihvaćen. Vlada RH
naknadno je dostavila tri amandmana koji su prihvaćeni.
U obrazloženju predstavnici
Vlade ukazali su na makroekonomska kretanja koja bi mogla
negativno utjecati na pozitivan
trend gospodarskog rasta, koji
Hrvatska i ovim proračunom želi
održati. Predviđeno je daljnje
smanjivanje deficita, gospodarski rast očekuje se na razini od
4,5% te inflacija od 5,2%. Iako
je proračun okarakteriziran kao
štedljiv, naglašeno je kako Vlada
ne odustaje od zacrtanog smjera
razvoja hrvatskog gospodarstva i
podizanja njegove konkurentnosti. Oporbeni zastupnici nisu se
složili s ovakvim predviđanjima,
ocijenivši Prijedlog proračuna
stagnacijskim i bez vizije za daljnje jačanje gospodarstva na kvalitetnim osnovama.
Glasovalo se 5. ožujka. Proračun je donesen sa 81 glasom ”za”,
a 48 ih je bilo ”protiv”.

O PRIJEDLOGU
O Prijedlogu proračuna za 2008.
godinu, prvi je govorio predsjednik
Vlade dr.sc. Ivo Sanader. Uvodno
je istaknuo kako je ovaj Proračun
rađen u teškim okolnostima, a to su
nedavni parlamentarni izbori i lošiji makroekonomski pokazatelji za
2008. godinu. Dodao je kako Hrvatska ne može očekivati da će se ponoviti rast bruto domaćeg proizvoda
od 6%, kao prošle godine. Ukazao
je na rast cijena hrane i energenata
na svjetskom tržištu koji neizbježno
utječu i na hrvatsko gospodarstvo,
a posebice na porast inflacije. No,
istaknuo je, Vlada i HNB poduzimaju fiskalne i monetarne mjere koje
će održati makroekonomsku stabilnost zemlje u predstojećem razdoblju. Kao pozitivan aspekt, premijer
je izdvojio povoljna kretanja na tržištu rada koja se planiraju i nastaviti.

Najavljena je daljnja fiskalna
prilagodba i obuzdavanje državne potrošnje, sa smanjivanjem
općeg deficita države na razinu od
2,3 do 2,4%. ‘’Ono što smo htjeli istaknuti pri izradi ovogodišnjeg
proračuna, jest da želimo pažljivo
raspodijeliti proračunska sredstva i
zadržati naglasak na prioritetima,
vodeći pri tome računa da se rast
državne potrošnje smanji. Temeljna ideja vodilja bila je priprema
za sudjelovanje na jedinstvenom
europskom tržištu, odnosno povećanje konkurentnosti hrvatskog
gospodarstva’’ rekao je premijer
Ivo Sanader. Značajnija izdvajanja
predviđena su za poticanje poduzetništva, poticanje znanja i izvrsnosti kroz ulaganje u obrazovanje
i znanost, informatizaciju društva
na svim razinama, te modernizaciju i reformu proračuna. Također, u
2008. godini nastavlja se ulaganje
u uravnotežen regionalni razvoj
jer svi dijelovi Hrvatske imaju
prirodne predispozicije i razvojne
potencijale, dodao je. Predsjednik
Vlade zaključio je izlaganje izrazivši zadovoljstvo uspjehom Vlade
da u nesklonim uvjetima formira
proračun koji ne zadire u stečena prava građana, a u sebi sadrži i
jaku razvojnu komponentu.
Prijedlog Državnog proračuna za
2008. godinu dodatno je objasnio
i ministar financija Ivan Šuker.
Uvodno je istaknuo da se u 2008.
godini očekuje gospodarski rast
od 4,5% te inflacija od 5,2%. Na
makroekonomsku situaciju negativno će najvjerojatnije utjecati visoke cijene sirove nafte na svjetskom
tržištu, turbulencija na financijskom
tržištu uzrokovana krizom sekundarnih hipotekarnih kredita u SAD-u,
porast kamatnih stopa u euro zoni,
usporavanje gospodarskog rasta
u zemljama gospodarskih partnera. Ove godine predlaže se da deficit državnog proračuna bude 2,3%
bruto domaćeg proizvoda, nastavio
je. Ograničava se rast rashoda, Vlada
želi ograničiti potrošnju, a to je ujedBROJ
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no poruka i ostalim jedinicama vlasti da ograniče potrošnju i obuzdaju
podizanje cijena komunalnih naknada. Objasnio je kako se Vlada neće
boriti s inflacijom povećanjem deficita što je najskuplja opcija, već će
nastaviti fiskalni politiku prethodnih
godina koja je rezultirala činjenicom
da bi u 2008. godini država ostvarila primarni suficit, tj. da bi imala
veće prihode od rashoda ako se
isključe kamate na kredite. Osnovna
je zadaća Proračuna podizanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
te će se za poticanje poduzetništva
izdvojiti oko milijardu i 872 milijuna kuna.
Ministar se, nadalje, osvrnuo na
izdvajanja za poticanje zapošljavanja koja su, prema njegovim riječima, već dala pozitivne rezultate,
te će se s tom praksom nastaviti i
u budućnosti. U okviru borbe protiv korupcije, ministar je istaknuo
kako ovaj proračun, uz najavu uvođenja jedinstvenog identifikacijskog broja, modernizaciju pravosuđa i informatizaciju javne uprave,
jasno pokazuje da ova Vlada i tehnički može uvesti jedan praktični
instrument u borbu protiv korupcije.
Nadalje, Ivan Šuker osvrnuo se na
izdvajanja za školstvo i znanost, te
informatizaciju društva kao prioritete ove Vlade.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje Državnog proračuna za 2008. godinu, kao i prijedloge
financijskih planova za 2008. i to:
Hrvatskih voda, Hrvatskih autocesta,
Hrvatskih cesta, Državne agencije
za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskog fonda za privatizaciju i Fonda za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost. Odbor je
predložio i donošenje zaključka da
se ovlasti Stručna služba Hrvatskog
sabora da, zajedno s predlagateljem,
obavi redakciju teksta Državnog
proračuna i financijskih planova za
2008. godinu.
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Nakon provedene rasprave Odbor
za financije i državni proračun,
Odbor za gospodarstvo, razvoj i
obnovu, Odbor za ratne veterane
te Odbor za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu odlučili su Hrvatskome saboru predložiti donošenje Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2008. godinu te odluka o davanju suglasnosti
na predložene financijske planove
za 2008. godinu.
Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, Odbor za ljudska
prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za pravosuđe, Odbor
za informiranje, informatizaciju i
medije, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor
za turizam, Odbor za obitelj, mladež i šport te Odbor za useljeništvo
predložili su usvajanje Državnog proračuna za 2008. godinu, s projekcijom
Državnog proračuna za 2009. i 2010.
godinu, u tekstu kako ga je predložila
Vlada Republike Hrvatske.
Odbor za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša podržao je donošenje Državnog proračuna za 2008.
godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2008. godinu.
Nakon provedene rasprave Odbor
za pomorstvo, promet i veze odlučio je Hrvatskome saboru predložiti donošenje Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2008. godinu te odluka o davanju suglasnosti
na prijedloge financijskih planova
Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta za 2008. godinu, u tekstu kako
ga je predložila Vlada Republike
Hrvatske.
Odbor za poljoprivredu i šumarstvo podržao je donošenje Državnog
proračuna i Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih
voda za 2008. godinu.
U ime Kluba zastupnika HNS-a
govorio je zastupnik Goran Beus
Richembergh (HNS). Kazao je
kako zastupnici HNS-a ne mogu
podržati Prijedlog državnog prora-

čuna, prije svega jer je stagnacijski.
Proračun ne odražava spremnost
Vlade na ozbiljne promjene, posebice na radikalan iskorak u pomoći gospodarstvu. U proračunu se ne
osiguravaju stabilni uvjeti prilagodbe u procesu pridruživanja Hrvatske
Europskoj uniji.
U ime Kluba zastupnika IDS-a
govorio je Damir Kajin (IDS).
Osvrnuo se na cjelokupno gospodarstvo u zemlji koje je u lošem stanju,
kazavši kako osnovna mjera koju
Proračun ne poznaje mora biti poticanje izvoza. Sljedeći prioriteti su
- sačuvati mirovinski sustav i reformirati zdravstvo.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
govorio je Goran Marić. Rekao je
da je Vlada u ovaj Prijedlog državnog proračuna RH za 2008. godine
”vidljivo uložila mnogo truda da bi
se održao već trasirani smjer ekonomske politike ove vlade, a koji
je ponajviše usmjeren na očuvanje
makroekonomske stabilnosti, jačanja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i rasta životnog standarda”. Dodatna poteškoća bili su izmijenjeni uvjeti okružja koji se ponajviše očituju u tome što se u 2008.
očekuje realan rast bruto domaćeg
proizvoda RH od 4,5% za razliku od
2007. kada je u prvom tromjesečju
BDP zabilježio realan rast od 6,2%,
te u činjenici da se u 2008. očekuje inflacija od 5,2% za razliku od
2007. s inflacijom od 2,9%.
Zastupnik primjećuje da je iz Prijedloga državnog proračuna razvidno
da je Vlada odmjerenom fiskalnom
politikom razumno odgovorila na
promijenjene uvjete u okružju, a na
što posebno upućuje oprezan pristup
u planiranju prihoda i vrlo racionalan
i štedljiv pristup u planiranju rashoda, odnosno državne potrošnje. Drži
da su takvim pristupom ostvarene
pretpostavke za nastavak gospodarskog razvitka Hrvatske, za ujednačen
regionalni razvoj, poticanje poduzetništva i zapošljavanja, te za poticanje
znanja i izvrsnosti, za ruralni razvoj
i ulaganja u poljoprivredu, za razvoj
BROJ
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turizma i očuvanje prirodne i kulturne baštine, te za jačanje socijalne pravednosti. Ipak, najvažnijim drži da su
ostvarene pretpostavke za ulaganje u
infrastrukturu i kapitalne projekte, jer
se Proračunom osigurava 8 milijardi kuna za te svrhe, što je preduvjet
budućeg gospodarskog rasta Hrvatske.
Ovim proračunom nastavlja se
trend planiranja većeg rasta prihoda
od rasta rashoda, čime se smanjuje
deficit.
Vlada obrazovanju i znanosti daje
ključnu ulogu u razvoju društva, što
potvrđuju osnovne značajke Proračuna za 2008. godinu, a to su ulaganja u znanost, obrazovanje i šport,
koja su u 2008. povećana za 933,4
milijuna kuna ili 8,7% u odnosu na
ostvareni proračun u 2007. godini
odnosno koja su povećana za 1,27
milijardi kuna ili 12,12% u odnosu na planirani proračun u 2007.g.,
rekao je Marić.
Zbog svega navedenog Klub
zastupnika HDZ-a podržava ovaj
Vladin Prijedlog državnog proračuna i smatra ga istodobno razvojnim i
socijalnim, te će glasovati za njegovo prihvaćanje.
U ime Kluba zastupnika HSS-a
govorila je Marijana Petir.
Ističe da je za Klub zastupnika
HSS-a uz osiguranje uravnoteženog i stabilnog gospodarskog rasta
zemlje, te osiguranje razvojne i
socijalne dimenzije proračuna, jednako tako bitno da se osigura razmjerno veći porast proračunskih
izdvajanja za poljoprivredu i selo
u odnosu na ukupni porast proračuna, jer smatraju da je to potrebno baš u ovom trenutku. Razlog za
takvo stajalište je nužnost prilagodbe sela za buduće članstvo zemlje
u EU. Ta prilagodba je izrazito
zahtjevna, a cjelovite reforme nije
moguće provesti bez odgovarajuće proračunske potpore. Petir ističe da se ovim Prijedlogom državnog proračuna to i postiže. Naime,
proračun za poljoprivredu u okviru
Ministarstva poljoprivrede, ribar-
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stva i ruralnog razvoja povećan je
za 28% u odnosu na prošlu godinu.
”S obzirom na povećanje ukupnog
državnog proračuna od 4,3% te
činjenicu da je iz dosadašnjeg djelokruga Ministarstva poljoprivrede
izdvojeno šumarstvo i vodno gospodarstvo, porast za poljoprivredu
od 28% dobiva svakako dodatno na
težini”, rekla je Petir.
Također, napomenula je da se sredstva proračunske potpore za razvoj
seoskog prostora i preporod hrvatskoga sela nalaze u nekoliko resora,
na proračunskoj stavci Ministarstva
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja, ali i na proračunskim stavkama drugih resora, regionalnog
razvoja, šumarstva, vodnog gospodarstva, obrazovanja, infrastrukture,
zdravstva i dr.
Petir ističe da je naglasak na mjere
ruralnog razvoja značajan iskorak u
dosadašnjoj poljoprivrednoj politici koja je do sada izdvajala sredstva
uglavnom za poticaje za proizvodnju.
Značajna sredstva izdvojit će se
i za razvoj infrastrukture i kapitalna ulaganja za koja će se ove godine izdvojiti 270 milijuna kuna, što je
čak 130% više nego lani.
U proračunu Ministarstva poljoprivrede za četiri su puta povećana
sredstva za ribarstvo. No, sredstva
za tu namjenu i učinkovitu provedbu
ZERP-a nalaze se i u drugim resorima: u Ministarstvu mora, Ministarstvu gospodarstva i Ministarstvu
regionalnog razvoja.
Što se tiče razvoja turizma koji
konačno ima i svoje zasebno ministarstvo, sredstva su povećana 50%
u odnosu na prošlu godinu, a u tom
dijelu Petir posebno pohvaljuje uvođenje mjera poticanja seoskog turizma. Iz svih navedenih razloga Klub
će podržati Prijedlog državnog proračuna za 2008. godinu.
U ime Kluba zastupnika HSLS-a i
HSU-a govorio je Ivan Čehok. Ovaj
proračun nazvao je ”korizmenim”
proračunom koji nastoji štedjeti tamo
gdje se može štedjeti, proračunom
koji nastoji obuzdati apetite, prije

svega skupe države i visoke državne potrošnje. ”Prvenstveno područje
koje ova država treba financirati jest
i mora biti obrazovanje i znanost, jer
su to dugoročno najisplativija ulaganja”, ističe Čehok.
Uz obrazovnu ofenzivu smatra da je došlo vrijeme i za industrijsku izvoznu ofenzivu, jer bez
pomoći izvoznicima nema industrijskog rasta u Hrvatskoj i novoga zapošljavanja, te uopće većeg
gospodarskog rasta. Zaključio je
da će klub zastupnika HSLS-a i
HSU-a prihvatiti ovaj Prijedlog
proračuna.
U ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina govorio je Furio
Radin. Klub u ovom državnom proračunu prepoznaje nastavak trenda
veće financijske brige za nacionalne
manjine, posebno za njihove udruge.
Upravo izdvajanja na stavci dotacija za udruge u ovom Prijedlogu proračuna za 2008. doživjela su najveći
porast i to u apsolutnim iznosima.
Napomenuo je i da je primjetan
porast sredstava za programe pomoći Romima, no iako je taj porast
velik u postotku, još uvijek je to premalo sredstava u apsolutnim iznosima. Također, smatra da su sredstva
za Hrvate izvan domovine nedovoljna. Klub nacionalnih manjina podržat će Prijedlog državnog proračuna
za 2008. godinu.
U ime Kluba zastupnika SDP-a
govorio je predsjednik Kluba Zoran
Milanović. Što se tiče socijalne
dimenzije Proračuna, Milanović
drži da ju ovaj proračun ima, ”jer
više od 80% povećanja u Proračunu odlazi na povećanje mirovina i
plaća, što je nužno zbog situacije u
kojoj se nalazimo, a ta je da mirovine u odnosu na prosječnu plaću
padaju i da kupovna moć prosječnih
plaća pada”.
Zaključuje da Vlada ne daje viziju
i odgovor na pitanje koja je to hrvatska snaga u gospodarstvu. Smatra
da su sredstva za obrazovanje i znanost, iako povećana ovim Prijedlogom, još uvijek nedostatna i mala.
BROJ
479

IHS

10. IV. 2008.

Rekao je da se SDP u kampanji,
kroz svoj program, zalagao za porez
na kapitalnu dobit, kojega Hrvatska
nema, a imaju ga gotovo sve države
u Europi, kao i SAD. Zaključio je
da zbog toga Klub ne može podržati
Prijedlog državnog proračuna.
Za riječ se javio predstavnik predlagatelja, ministar financija Ivan Šuker
i nastavno ministar Primorac.
Šuker je rekao da se iz izlaganja predstavnika Kluba zastupnika
SDP-a Milanovića može iščitati da
bi SDP-ova politika bila povećanje
deficita.
Rekao je da nije točna tvrdnja da
plaće nisu akceptirale inflaciju. Podsjetio je da je Vlada sa socijalnim partnerima krajem 2006. godine potpisala sporazum u kojem je definirana
politika plaća u tri godine. Pozvao je
na dogovor sve parlamentarne stranke oko pitanja restrukturiranja brodogradnje i reforme zdravstva.
U nastavku se ministar Primorac
osvrnuo na temeljne postavke Proračuna koje se tiču znanosti i obrazovanja. Ako se usporede dva izvorna proračuna, onaj za 2007. i ovaj za 2008.
godinu, onda je povećanje na stavci
obrazovanja i znanosti za 12,12%, a
ako se uspoređuje izvršenje proračuna
2007. godine s ovim Prijedlogom opet
je povećanje najveće dosad i iznosi
8,66%, zaključio je Primorac.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Slavko Linić (SDP), Dragica Zgrebec (SDP), Zoran Vinković
(SDP), Ivan Bagarić (HDZ), Gvozden Srećko Flego (SDP), Mato Bilonjić (HDZ), Ante Kulušić (HDZ),
Andrija Hebrang (HDZ), Branko Grčić (SDP), Brankica Crljenko (SDP), Milanka Opačić (SDP),
Krunoslav Markovinović (HDZ),
Suzana Bilić Vardić (HDZ), Karmela Caparin (HDZ), Frano Matušić (HDZ), Igor Dragovan (SDP),
Ivanka Roksandić (HDZ), Gordan
Maras (SDP), Željko Turk (HDZ),
Krešo Filipović (HDZ), Boris Kunst
(HDZ), Dragutin Lesar (HNS),
Nenad Stazić (SDP), Zvonimir
Mršić (SDP), Mirjana Ferić-Vac
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(SDP), Gordana Sobol (SDP), Dragan Kovačević (HDZ), Vesna Škulić (SDP), Ljubica Lukačić (HDZ),
Zdravko Ronko (SDP), Davor
Huška (HDZ), Borislav Matković
(HDZ), Josip Leko (SDP), Dino
Kozlevac (SDP), Nevio Šetić (HDZ),
Marija Lugarić (SDP), Dragutin
Bodakoš (SDP), Stjepan Milinković
(HDZ), Željko Vincelj (HNS), Krešimir Gulić (HDZ), Milivoj Škvorc
(HDZ), Miljenko Dorić (HNS), Ante
Kotromanović (SDP), Luka Denona
(SDP), Neven Mimica (SDP), Rajko
Ostojić (SDP), Nedjeljko Strikić
(HDZ), Romana Jerković (SDP),
Željko Jovanović (SDP), Nadica
Jelaš (SDP), Tanja Vrbat (SDP),
Dubravka Šuica (HDZ), Gordan
Maras (SDP), Josip Đakić (HDZ),
Anđelko Mihalić (HDZ), Marijana
Petir (HSS), Mario Habek (SDP),
Ivan Hanžek (SDP), Božica Šolić
(HDZ), Bruno Kurelić (SDP), Zdenka Čuhnil (nezavisna; zastupnica
češke i slovačke nacionalne manjine), Mirela Holy (SDP), Mirando Mrsić (SDP), Nada Čavlović
Smiljanec (SDP), Željka Antunović (SDP), Davor Bernardić (SDP),
Goran Heffer (SDP), Petar Mlinarić (HDZ), Tonino Picula (SDP),
Arsen Bauk (SDP), Sonja Šimunović (SDP), Antun Vujić (SDP), Daniel Mondekar (SDP), Tatjana Šimac
Bonačić (SDP).

IZJAŠNJAVANJE O
AMANDMANIMA
Odbijeni amandmani oporbe
U nastavku sjednice, 5. ožujka,
zastupnici su potrošili cijeli dan na
raspravu i izjašnjavanje o podnesenim amandmanima. Podsjetimo,
na Prijedlog državnog proračuna i
financijske planove izvanproračunskih fondova oporba je uložila 421
amandman (samo na Prijedlog proračuna 392).
Najaktivniji su bili zastupnici
SDP-a i IDS-a koji su pojedinačno,

ili putem klubova, tražili više sredstava za razne lokalne projekte - od uređenja cestovne infrastrukture, vodoopskrbnih sustava, izgradnje i opremanja školskih i zdravstvenih objekata, do zaštite okoliša. Zahtijevali
su više novca i za provođenje preventivnih programa u zdravstvu, za
povećanje prava iz sustava socijalne
skrbi, za stimuliranje poduzetništva,
za poticaje u poljoprivredi i turizmu,
itd. Sve te zahtjeve Vlada je redom
odbila, argumentirajući to nedostatnim izvorima prihoda (u njeno ime
očitovali su se resorni ministri), a
saborska većina priklonila se njenom mišljenju. Nije udovoljeno čak
ni prijedlozima esdepeovaca, da se
predvide izdašnija sredstva za provedbu programa suzbijanja korupcije
i organiziranog kriminala, zloporabe
opojnih droga te za prevenciju alkoholizma kod mladih. Najupornija je
bila Gordana Sobol (SDP) koja je
podnijela amandmane na gotovo sve
proračunske razdjele, uzalud tražeći
po stotinjak mln. kuna za provedbu
Nacionalne politike za promicanje
ravnopravnosti spolova.
U nastavku izdvajamo još
neke od odbijenih amandmanskih zahtjeva.”Najteži” je bio onaj
Kluba zastupnika SDP-a, koji je
predlagao smanjenje planiranih prihoda od doprinosa za zdravstveno
osiguranje (za 4 mlrd. kuna) što bi,
po njihovu mišljenju, trebalo nadoknaditi uvođenjem poreza na kapitalnu dobit. Po riječima resornog
ministra, Ivana Šukera, usvajanje
ovog amandmana zahtijevalo bi niz
zakonskih izmjena, što je u kraćem
roku neprovedivo. ”Ne znam koliki
bi promet trebao biti na Zagrebačkoj burzi da se u godinu dana naplati
toliki iznos,” rekao je Šuker.
Oporbeni zastupnici su tražili i
izdašniju financijsku podršku programu zatočenih i nestalih, više
novca za rehabilitaciju hrvatskih ratnih vojnih invalida, za zapošljavanje hrvatskih branitelja, povećanje
naknada za slijepe osobe i dr. Predlagali su i otvaranje nove pozicije
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na kojoj bi se predvidjela sredstva
za financiranje programa i projekata hrvatskih manjina u inozemstvu,
zatim povećanje donacija Gorskoj
službi spašavanja, te podebljanje
stavki na kojima su planirana sredstva za izgradnju i održavanje zgrada
sudova, zatvora i policijskih uprava,
itd. Zalagali su se i za veće subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima,
malim i srednjim poduzetnicima, te
tražili više novca za uređenje infrastrukture u poduzetničkim zonama.
Spomenimo i prijedloge da se udvostruče planirana sredstva za poticanje
izvoza, te da se osigura više novca
za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja. Među odbijenim
amandmanima bio je i zahtjev Gordana Marasa (SDP) za osiguranjem
dodatnih 200 mln. kuna za plaće
osnovnoškolskih nastavnika. Resorni
ministar Dragan Primorac podsjetio je na činjenicu da su njihove plaće
već povećane šestpostotnim rastom
plaća u javnom sektoru, te najavio
dodatni rast od 2,1 posto, od početka kolovoza. Nisu prošli ni prijedlozi
oporbe za udvostručenje sredstava za
dovršenje Kliničke bolnice u Rijeci,
te za osiguranje dotacije Općoj bolnici Pula (za podmirenje dospjelih a
neplaćenih obveza). Nije uvažen ni
zahtjev Ingrid Antičević-Marinović
(SDP), da se u budžetu Ministarstva
poljoprivrede, na poziciji Poticanje
modernizacije ribarske flote i ZERP,
osigura 10 mln. kuna za dovršenje
izgradnje ribarske luke Kali.
Nešto bolje sreće bio je Klub
zastupnika IDS-a, koji je tražio da
se osigura 250 mln. kuna za financiranje gradnje željezničkog tunela kroz Učku. I taj je zahtjev odbijen, ali je resorni ministar, Božidar Kalmeta, obećao da će se
sredstva za realizaciju tog projekta
osigurati amandmanskom korekcijom prijedloga Nacionalnog programa željezničke infrastrukture
za razdoblje 2008 - 2012., što je
i učinjeno (Vlada je prihvatila taj
amandman). Ideesovci su, među
ostalim, uložili i više od polovi-
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ne amandmana u resoru kulture,
tražeći više novca za financiranje
kulturnih programa te zaštitu kulturne i povijesne baštine u Istri.
Saborska većina odbila je i
tzv.”žohar amandman” kojim je
Zdenko Franić (SDP) zahtijevao
200 tisuća kuna za uvođenje videonadzora saborskog restorana.

AMANDMANI VLADE
Ministar financija, Ivan Šuker,
obrazložio je zastupnicima i tri
naknadno dostavljena amandmana
kojima je Vlada unutar proračunskih
stavki preraspodijelila oko 19 mln.
kuna. Predložila je, naime, da se

Ministarstvu obrane osigura dodatnih 2,5 mln. kuna za opremanje i
modernizaciju te za otplatu kredita.
Unutarnjom preraspodjelom u Ministarstvu zdravstva 3,5 mln. kuna prenamijenilo bi se za uređenje Odjela
za babinjače u Petrovoj bolnici, a 4,5
mln. kuna za Zakladu ”Ana Rukavina”. Proračun Ministarstva vanjskih
poslova i europskih integracija bi se
trebao povećati za 8,5 mln. kuna, od
čega bi se polovina utrošila na aktivnosti vezane uz NATO.
Budući da su se zastupnici složili s predloženom preraspodjelom,
spomenuti amandmani postali su
sastavnim dijelom Državnog proračuna za 2008. godinu, koji je done-

sen s 81 glasom parlamentarne većine (protiv je glasovalo 48 oporbenih
zastupnika). S istim omjerom glasova donesene su i odluke o davanju
suglasnosti na financijske planove
za 2008. godinu: Hrvatskih voda,
Hrvatskih autocesta, Hrvatskih
cesta, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,
Hrvatskog fonda za privatizaciju,
te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na prijedlog
Odbora za zakonodavstvo zastupnici su ovlastili Stručnu službu Hrvatskog sabora da, zajedno s predlagateljem, obavi redakciju teksta spomenutih dokumenata.
A.F; I.Č; S.Š; M.Ko.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2008. GODINU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Prava i dinamika usklađeni s
makroekonomskom politikom
Zastupnici Hrvatskog sabora
na 3. sjednici raspravili su zakonski tekst kojim se uređuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Državnog proračuna i njegovo izvršavanje u tijelima državne uprave. Podneseni
zakonski tekst prihvaćen je većinom glasova 5. ožujka 2008.

O PRIJEDLOGU
Predloženim zakonskim tekstom
uređuju se prava i obveze korisnika
proračunskih sredstava glede njihova namjenskog trošenja, kao i ovlasti Vlade Republike Hrvatske za
zaduživanje i izdavanje obveznica
na inozemnom i domaćem tržištu
novca i kapitala. Osim toga, propisano je i korištenje proračunske zali-

he, upravljanje državnom imovinom
i dugovima, te korištenje namjenskih
prihoda i poticajnih mjera u gospodarstvu. Predlagatelj je ocijenio da
se predloženim rješenjima omogućuje redovito izvršavanje prava
i obveza proračunskih korisnika u
skladu s makroekonomskom politikom i financijskim mogućnostima
Državnog proračuna u 2008. godini.
Budući da nije bilo prijavljenih za
raspravu ovoj točki predsjedavajući je zaključio raspravu najavljujući
glasovanje u nastavku rada Sabora.

RADNA TIJELA
O predloženom zakonskom tekstu očitovala su se nadležna radna
tijela Hrvatskog sabora, te predložila njegovo donošenje. Konačni
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prijedlog proračuna za navedeno
razdoblje razmotren je na; Odboru za zakonodavstvo, Odboru
za financije i državni proračun,
Odboru za gospodarstvo, razvoj
i obnovu, Odboru za pomorstvo,
promet i veze, Odboru za pravosuđe, Odboru za poljoprivredu i
šumarstvo, Odboru za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, Odboru za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu, Odboru
za informiranje, informatizaciju i medije, Odboru za turizam,
Odboru za ratne veterane, Odboru za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odboru za
obitelj, mladež i šport te Odboru
za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

MEMORANDUM IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE

23
AMANDMANI
Prije samog glasovanja 5. ožujka 2008. godine, ministar financija Ivan Šuker očitovao se o
sedam amandmana koje je uputio zastupnik Zvonimir Mršić
(SDP). Predstavnik predlagatelja
nije prihvatio podnijete amandmane o kojima se pojedinačno glasovalo. Objasnio je ujedno razloge i
okolnosti o mogućem limitu prilikom zaduživanja jedinica lokalne
samouprave.

U svom dodatnom obrazloženju,
zastupnik Mršić je istaknuo da je
prvim amandmanom predložio brisanje ograničenja ukoliko jedinice lokalne samouprave ispunjavaju
zakonske uvjete i imaju kapacitete za
zaduživanje. U kasnijim javljanjima
osvrnuo se i na amandmane kojima
se usklađuju ranije donesene smjernice o javno-privatnom partnerstvu.
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna drugačije definira davanje
suglasnosti na ovu materiju, upozorio je zastupnik. Predložio je ujedno

preciziranje i usklađivanje odredbi
u još nekim člancima predloženoga
Zakona.
Pristupilo se glasovanju o podnesenim amandmanima, osim o amandmanu pod rednim brojem 5. kojega
je podnositelj povukao iz procedure
nakon podnesenog obrazloženja.
Amandmani zastupnika Mršića
nisu prihvaćeni.
Zakon je prihvaćen 5. ožujka
većinom glasova, sa 81 glasom
”za” i 48 ”protiv”.
V.Ž.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA
O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE O
SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I
SOCIJALNU SOLIDARNOST (PROGRESS)
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Važan instrument pretpristupne
strategije
Predloženim zakonom potvrđuje se Memorandumom koji uređuje uvjete sudjelovanja Republike Hrvatske u programu PROGRESS. Hrvatski sabor o tome je
raspravljao 21. veljače 2008.

O PRIJEDLOGU
Memorandum se sastoji od pet
dijelova (zapošljavanje, socijalna
solidarnost, uvjeti rada, nediskriminacija i različitosti, ravnopravnost
spolova) čiji nositelj je Ministarstvo
gospodarstva, rada i poduzetništva,
a zaduženo je i više drugih tijela
državne uprave. Potpisan je 2007.
godine, a Hrvatska će se postupno
uključivati u aktivnosti Programa.
S obzirom na to da su programi Zajednice u pravilu namijenjeni državama članicama Europske
unije ali i da su neki otvoreni i državama koje su u procesu približava-

nja Uniji, PROGRESS je jedan od
važnijih instrumenata pretpristupne
strategije, stoji u Prijedlogu zakona.
Za sudjelovanje u Programu
Hrvatska će svake godine uplatiti financijski doprinos, a za 2007. i
2008. on bi se sufinancirao iz sredstava Programa Phare i to u iznosu
od 120.000 eura (75 posto), a preostali iznos članarine od 40.000 eura
(25 posto) osigurat će se u proračunu Ministarstva za 2008. godinu.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona. Podnio je amandman na odredbe o
financijskim obvezama Republike
Hrvatske na način da će se potrebna sredstva osiguravati iz državnog
proračuna za razdoblje od 2008. do
2013. godine (nadležno Ministarstvo).
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Odbor za gospodarstvo, razvoj i
obnovu te Odbor za rad, socijalnu
politiku i zdravstvo jednoglasno su
predložili usvajanje ovog zakona.

RASPRAVA
Predloženi zakon u ime predlagatelja na sjednici Hrvatskoga sabora
kratko je obrazložila državna tajnica
u Ministarstvu gospodarstva, rada i
poduzetništva Vera Babić prihvativši ujedno amandman Odbora za
zakonodavstvo.
Klub zastupnika HNS-a podržat
će ovaj zakon i što prije stupanje na
snagu Memoranduma, izvijestio je
Goran Beus Richembergh. Nažalost, izgubili smo mogućnost sudjelovanja u ovom programu još 2007.
godine jer Vlada je taj dokument
proslijedila tek u listopadu kad je
Sabor već bio raspušten, primjedba
je zastupnika. Iz teksta Memoran-
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duma ne vidi se sadržaj Programa, a
radi se o važnom programu Europske unije, a ne o pretpristupnim
programima. Kontekst Programa je
prije svega provedba europske strategije zapošljavanja, a naš, da nemamo strategiju zapošljavanja. Dok se
zemlje Europske unije fokusiraju na
stvaranje novih radnih mjesta mi se
uglavnom ograničavamo na pokušaje smanjenja visoke nezaposlenosti,
rekao je, među ostalim, šire govoreći o hrvatskom gospodarstvu i zapošljavanju. Predložio je u ime Kluba
da se naglasak stavi na očuvanje
radnih mjesta, na socijalnu sigurnost
i zaštitu osobe radnika te da gubitak posla ne bude problem pojedinca
već društva.
Na ovo izlaganje reagirala je
državna tajnica Vera Babić rekavši
da je zastupnik pokazao da mu nisu
poznate određene činjenice te da je
doveo u pitanje aktivnosti na politici
zapošljavanja kao i kompetentnost

Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Pozvala je zastupnika da posjeti Zavod i upozna se s promjenama
u toj instituciji na području tržišta
rada.
Klub zastupnika HDZ-a predlaže da se prihvati ovaj zakonski prijedlog, Memorandum, i da se nastave aktivnosti potrebne za njegovo
provođenje, prenio je dr.sc. Andrija Hebrang. Vlada je poštovala čak
one najbrže rokove za ovaj Memorandum, a riječ je o složenoj metodologiji i treba vidjeti na kojim se
dokumentima temelji Memorandum
(istaknuo Odluku Vijeća Europske unije iz 2004. godine i odluku
iz 2006. kojom je osnovan program
PROGRESS). Njegove najvažnije
sastavnice su stvaranje konkurentne ekonomije te očuvanje socijalne kohezije, a i na ovom potonjem
Vlada Republike Hrvatske napravila
je čitav niz iskoraka, naveo je, među
ostalim, dodavši da je tu i sustav

socijalne zaštite koji u Hrvatskoj
ima dugu tradiciju.
Klub zastupnika HDSSB-a
podržat će Prijedlog, on pridonosi daljnjem približavanju Hrvatske
i Europske unije na području zakonodavstva, naveo je Boro Grubišić.
Dodao je da se ipak ne može oteti
dojmu da u vezi s tim kasnimo. S
obzirom na amandman Odbora za
zakonodavstvo proizlazi da sufinanciranja, koje je naznačeno u Prijedlogu zakona nema, pa pita je li to u
vezi sa zastojem u pregovorima s
Europskom unijom.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su Nedjeljka Klarić (HDZ),
Boris Kunst(HDZ), mr.sc. Ivan
Bagarić (HDZ), Ingrid Antičević-Marinović (SDP) i Davor Bernardić (SDP).
Hrvatski je sabor donio ovaj zakon
jednoglasno, hitnim postupkom 22.
veljače 2008. godine (120 ”za”).
Đ.K.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU
IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA
”PPOJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA-TERMINAL ZA RASUTI TERET U
LUCI PLOČE”
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Ovim zakonskim prijedlogom
potvrđuje se navedeni Ugovor
o jamstvu, a Hrvatski sabor je
o njemu raspravljao 21. veljače
2008.
Ukupan trošak Projekta procjenjuje se na 91 milijun eura, s tim
da će Europska banka za obnovu i
razvoj sufinancirati jednu od komponenti Projekta - terminal za rasuti teret - u iznosu od 11,2 milijuna
eura. Preostala sredstva za financiranje Projekta osigurana su putem
zajma Međunarodne banke za
obnovu i razvoj u iznosu od 58,8
milijuna eura, a 21 milijun eura kao
udio Republike Hrvatske u financiranju ukupnog troška planirat će se
u državnom proračunu tijekom raz-

doblja provedbe Projekta. Dovršenje Projekta očekuje se do 31. ožujka 2001. godine, stoji u Prijedlogu
zakona.
Nadležna radna tijela Hrvatskoga sabora podržala su ovaj zakonski
prijedlog. To su: Odbor za financije i državni proračun, Odbor
za pomorstvo, promet i veze, dok
Odbor za zakonodavstvo nije imao
primjedbi.
Na sjednici Hrvatskoga sabora o
predloženom zakonu šire je govorio
državni tajnik Ministarstva mora,
prometa i infrastrukture Branko Bačić. U ovom trenutku u lučkom sustavu u Republici Hrvatskoj
provode se još tri projekta, projekt
u Luci Rijeka, izgradnja nove luke
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Gaženica u Zadru te rekonstrukcija i modernizacija Gruške luke u
Dubrovniku. Vrlo brzo Saboru ćemo
predložiti potvrđivanje ugovora za
dogradnju luke Šibenik, a planiramo
realizirati projekte u lukama na unutarnjim vodama, prva među njima je
luka Vukovar. Svjetski robni morski promet postavlja velike zahtjeve pred morske luke, pa tako i one
na hrvatskom dijelu Jadrana i to je
razlog za ovu visoku razinu ulaganja
u lučki sustav, naveo je, među ostalim državni tajnik iznoseći brojčane podatke o prometu u Luci Ploče.
Suprastrukturu i prekrcajnu opremu
osigurat će trgovačko društvo ”Luka
Ploče” koje je prioritetni koncesionar.
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Klub zastupnika HDZ-a podržava ovaj Prijedlog, izvijestio je Frano
Matušić. Riječ je o izgradnji temeljne infrastrukture u Luci Ploče koja
će značiti svekoliki razvoj ne samo
Luke i grada Ploče već i šire regije.
Klub zastupnika HDSSB-a podržava ovaj Prijedlog zakona, ali traži
da se vodi računa o izgradnji lučkih
kapaciteta na unutarnjim vodama,
to više što se u Slavonskom Brodu
riječna luka već gradi 15 godina, a
uz nju je vezana cijela gospodarska zona i oko 1 500 do 2000 ljudi
očekuje zaposlenje, prenio je Boro
Grubišić. Naime, i u programu
Vlade Republike Hrvatske od 2008.

do 2011. godine to je istaknuto kao
prioritet.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su potpredsjednica Hrvatskoga
sabora Željka Antunović (SDP),
dr.sc. Bojan Hlača (HDZ) te Zoran
Vinković (SDP).
U završnom osvrtu državni tajnik
Branko Bačić opovrgnuo je navod
iz rasprave da na ovakav način država omogućuje kasnije koncesionarima da na jednostavan i jeftin
način dođu do određene imovine na
pomorskom dobru. Vlada će dalje
biti vlasnik 61 posto ”Luke Ploče”
(do 2011. sukladno Zakonu ući će
se u privatizaciju). Što se tiče Luke

Slavonski Brod nije točno da ova
Vlada ne vodi računa o lukama na
riječnim vodama, primjerice, održava se predstavljanje studija razvoja
Luke Slavonski Brod, a potpisuje se
i ugovor o izgradnji postrojenja za
proizvodnju biodizela u Luci Slavonski Brod. Tu je i projekt revitalizacije i rekonstrukcije rijeke Save
bez čega nema kvalitetnog razvoja
ni Luke Slavonski Brod niti Luke
Sisak, rekao je, među ostalim.
Hrvatski je sabor 22. veljače
2008. hitnim postupkom jednoglasno prihvatio ovaj Zakon (120
glasova ”za”).
Đ.K.

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA
2006. GODINU
Predlagatelj: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Zastupnici su na 3. sjednici, 6.
ožujka 2008. godine, raspravljali
o Izvješću o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne
nabave za 2006. godinu.

O PRIJEDLOGU
Iz Izvješća o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne
nabave za 2006. godinu izdvajamo
da je u 2006. godini pred Državnom komisijom bilo 759 predmeta,
od čega je do kraja te godine riješeno njih 689. Trgovačka društva
predstavljaju gospodarske subjekte
koji najčešće ulažu žalbe na odluke
o odabiru i postupke javnih nabava
u Republici Hrvatskoj. Najveće primjedbe koje se tiču sustava javne
nabave, zaključeno je u izvješću,
odnose se na Zakon o javnoj nabavi
koji ima niz nedorečenosti i kontradikcija, pravnih praznina, te koji je
nomotehnički nekvalitetan.

MIŠLJENJE VLADE
Vlada RH nema primjedbi na
Izvješće o radu Državne komisije za
kontrolu postupaka javne nabave za
2006. godinu.

RADNA TIJELA
Odbor za gospodarstvo, razvoj
i obnovu i Odbor za financije i
državni proračun nemaju primjedbi na predloženo Izvješće.

RASPRAVA
U ime Kluba zastupnika HDZ-a,
prvi u raspravi, govorio je zastupnik Andrija Hebrang. Najavivši
podršku ovom Izvješću, zastupnik
ga je ocijenio kvalitetnim, dodavši
kako sadrži sve potrebne elemente a
i moguće je iz njega iščitati ulogu
koju je odigrala Komisija u razvoju
procesa javne nabave ali i u antikoBROJ
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rupcijskom programu. Komisija je u
2006. godini imala tri cilja, a to su
sudjelovanje u usavršavanju zakonskih okvira javne nabave, edukacija svojeg članstva te edukacija svih
sudionika u procesima javne nabave. Svojim aktivnostima Komisija
je značajno pridonijela učinkovitosti
svoga rada, riješivši 90,8% predmeta koje je zadobila, kao i skraćivanju
vremena potrebnog za rješavanje
žalbi. Zastupnik je zaključio svoje
izlaganje prijedlogom da se prihvate stanja i preporuke dane na kraju
Izvješća, koje su, prema njegovoj
ocjeni, vrlo kvalitetne i praktične.
Slijedeći u raspravi, u ime
Kluba zastupnika IDS-a govorio
je zastupnik Damir Kajin (IDS).
Uvodno je rekao kako smatra da
je broj zaposlenih u Komisiji adekvatan za opseg posla te da nema
potrebe za povećanjem broja zaposlenih. Osvrnuvši se na statističke podatke, zastupnik je upozorio

HRVATSKI SABOR

26
na činjenicu da broj prijavljenih
predmeta pada, što je, loš znak; da
ljudi gube vjeru u rad komisije u
ovim pitanjima. Također, dodao je,
onim pojedincima i tvrtkama koje
iz neopravdanih razloga pokreću sporove, a time izazivaju kašnjenje investicija i gubitke, trebalo bi onemogućiti daljnji pristup
natječajima i naplatiti naknadu za
namjerno prouzročene gubitke.
Zaključivši izlaganje, zastupnik
je rekao kako će Klub zastupnika
IDS-a podržati ovo Izvješće.
Zastupnik Miljenko Dorić govorio je u ime Kluba zastupnika
HNS-a. Na početku izlaganja rekao

je kako će Klub HNS-a prihvatiti Izvješće. Nadalje je ukazao na
problem izuzimanja nekih velikih
gospodarskih subjekata od obveze nabave putem javnog natječaja.
Kao primjer, zastupnik je izdvojio brodogradnju u kojoj, iako neki
ministri sjede u nadzornim odborima, to nije dostatno da osigura transparentnost poslovanja. Predložio je
da se izmjenama i dopunama zakona komisiji omogući da se posveti i
ovim segmentima poslovanja gospodarskih subjekata u RH.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Goran Marić (HDZ), Suzana Bilić Vardić (HDZ), Ivo Grbić

(HDZ), Dragutin Lesar (HNS) i
Borislav Matković (HDZ).
Završni osvrt dao je predsjednik
Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Goran Matušić.
Zahvalio je zastupnicima na konstruktivnoj raspravi, te je dodao
kako će sve primjedbe, sugestije i
upiti koje je Komisija zaprimila biti
uvaženi u cilju što kvalitetnijeg daljnjeg rada.
Zastupnici su, 14. ožujka 2008.,
jednoglasno (sa 129 glasova ”za”),
prihvatili Izvješće o radu Državne
komisije za kontrolu postupaka
javne nabave za 2006. godinu.
A. F.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2006. I
2007. GODINU
Dostavilo: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Zastupnici Hrvatskoga sabora su
6. ožujka 2008. godine na dnevnom
redu imali Godišnje izvješće Povjerenstva za odlučivanje o sukobu
interesa za 2006. i 2007.godinu.
Kao temeljni zaključak cijeloga Izvješća nameće se potreba za
odgovarajućom izmjenom Zakona. Njome bi Povjerenstvo bilo
definirano kao potpuno samostalno, odnosno s punom pravnom

osobnošću što podrazumijeva i
uključuje punu materijalnu, organizacijsku i svaku drugu samostalnost.
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav podržao je Izvješće.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
govorio je Krunoslav Markovinović (HDZ). Podsjetio je da je potrebno mijenjati Zakon o sprječavanju
sukoba interesa u obnašanju javnih

dužnosti kako bi bio precizniji i cjelovitiji.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su Zvonimir Puljić (HDZ) i
Ivo Grbić (HDZ).
Zastupnici su 14. ožujka 2008.
godine jednoglasno sa 129 glasova
”za” prihvatili Godišnje izvješće
Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2006. i 2007. godinu.
I.Č.

STATUT AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE - POTVRĐIVANJE
Predlagatelj: Vijeće za elektroničke medije

Zastupnici su na 3. sjednici, 13.
ožujka 2008. godine, raspravljali
o Statutu Agencije za elektroničke
medije.

O PRIJEDLOGU
Statutom Agencije za elektroničke medije uređuju se naziv i sjedište, unutarnje ustrojstvo i način
rada te druga pitanja značajna za
rad, a naročito djelatnost, uprav-

ljanje, službena i poslovna tajna,
javnost rada te način financiranja Agencije. Statut je donesen
na sjednici Vijeća za elektroničke medije održanoj 16. listopada
2007. godine.

MIŠLJENJE VLADE
Vlada RH nema primjedbi na
predloženi Statut Agencije za elektroničke medije.
BROJ
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RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo i
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije nemaju primjedbi na Prijedlog Statuta Agencije za
elektroničke medije.

RASPRAVA
Prvi u raspravi, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, govorio je zastupnik
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Krešimir Ćosić. U svom izlaganju, ukratko se osvrnuo na osnovne karakteristike organizacijskog
ustrojstva Agencije, način upravljanja, mehanizme upravljanja i njezine temeljne zadaće. One su, dodao
je, obavljanje administrativnih,
stručnih i tehničkih poslova za Vijeće za elektroničke medije, te ostali
stručni poslovi u okviru djelokruga
i nadležnosti određenih Zakonom
o elektroničkim medijima. Agencijom upravlja Vijeće koje ima ovlasti upravnog vijeća u smislu Zakona o ustanovama. Kako Vijeće za
elektroničke medije obavlja monitoring nad programskim sadržajima, zastupnik je apelirao na članove
Vijeća da posebnu pažnju usmjere
na kvantitetu i kvalitetu edukativnih
sadržaja koji trebaju biti još prisutniji u našim medijima. Zastupnik je
zaključio izlaganje, najavivši potpo-

ru potvrđivanju Statuta Agencije za
elektroničke medije.
U ime Kluba zastupnika SDP-a
govorio je Nenad Stazić. Oštro je
kritizirao predloženi Statut, objasnivši kako iz njega nisu vidljive
niti ovlasti niti zaduženja Agencije,
što je i očekivano, nastavio je, jer
je Statut utemeljen na lošem Zakonu o elektroničkim medijima. Zastupnik je otvorio i pitanje nadležnosti i
odgovornosti koja nije jednoznačno
utvrđena u odnosima ovih institucija.
Zaključivši svoje izlaganje, uputio je
poziv Vladi da što prije pripremi adekvatnije zakonske prijedloge koji će
pokriti ovo važno područje kako bi
se na temelju njih mogla jasno iščitati zaduženja, obveze i odgovornosti kako pojedinaca tako i različitih
ustanova ili pravnih osoba.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su zastupnik Živko Nenadić

(HDZ) i zastupnica Suzana Bilić
Vardić (HDZ).
Završni osvrt dao je zamjenik
predsjednika Agencije za elektroničke medije Jure Ivančić.
Zastupnici su, 14. ožujka 2008.,
većinom glasova (sa 125 glasova ”za”, 1 ”protiv” i 2 ”suzdržana”), prihvatili Odluku kojom se
potvrđuje Statut Agencije za elektroničke medije kojeg je donijelo
Vijeće za elektroničke medije 16.
listopada 2007. godine.
Zastupnici su, 14. ožujka 2008,
jednoglasno (sa 128 glasova ”za”),
prihvatili Prijedlog zaključka
Odbora za informiranje, informatizaciju i medije te usvojili zaključak: Poziva sa Vlada RH da u što
skorijem roku donese Izmjene i
dopune Zakona o elektroničkim
medijima koje će biti usklađene s
Direktivom Europske unije.
A. F.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA
Kako na Konstituirajućoj sjednici 6. saziva Hrvatskoga sabora nisu
izabrana dva potpredsjednika iz reda
parlamentarne manjine, tom izboru pristupilo se na trećoj sjednici
Hrvatskoga sabora 20. veljače 2008.
godine.
Predsjednik Luka Bebić podsjetio
je zastupnike da su na Konstituirajuću sjednicu pristigla tri prijedloga,
naime, Klub zastupnika SDP-a predložio je Željku Antunović i Nevena Mimicu za potpredsjednike, a
Klub zastupnika HNS-a predložio je
Vesnu Pusić. S obzirom na to da su
predložena tri kandidata iz oporbe, a
bira se dva potpredsjednika, Hrvatski sabor je donio Zaključak da se
glasovanje odgodi zbog dodatnih
konzultacija.
Uslijedila je rasprava, u kojoj je
prvi govorio Damir Kajin u ime
Kluba zastupnika IDS-a. Ovaj

Klub podržat će kandidate koje predlaže Klub zastupnika SDP-a, dakle
Nevena Mimicu i Željku Antunović.
Nasuprot tom stavu, Dragutin Lesar
u ime Kluba zastupnika HNS-a
rekao je da njegov Klub i dalje smatra da HNS kao treća parlamentarna
stranka ima pravo na jedno potpredsjedničko mjesto i da je stoga podnesena kandidatura Vesne Pusić, od
čega Klub ne odustaje, već traži glasovanje zastupnika, odnosno odluku
parlamentarne većine ”kakva god
ona bila”.
Branimir Glavaš u ime Kluba
zastupnika HDSSB-a rekao je da
je Klub između ponuđenih kandidata za potpredsjednike Sabora
odlučio podržati Željku Antunović
i Nevena Mimicu. Klub smatra da
SDP-u pripadaju oba potpredsjednička mjesta iz kvote koja pripada
oporbi, jer se radi o respektabilnom
BROJ
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broju zastupničkih mandata, njih
56, koja je SDP dobio na parlamentarnim izborima, obrazložio je stav
Kluba Branimir Glavaš. Ovime je
zaključena rasprava. Predsjednik
Bebić rekao je da se prema članku
231. Poslovnika Hrvatskoga sabora provodi tajno glasovanje ”kod
izbora odnosno imenovanja u slučaju kada je broj predloženih kandidata veći od broja koji se bira
odnosno imenuje”. Dodao je da na
prijedlog najmanje desetine zastupnika Sabor ipak može odlučiti da
se glasuje javno i u ovakvim slučajevima, a kako je takav prijedlog
zaprimljen, o njemu će se glasovati.
Zastupnici su jednoglasno, sa 144
glasova ”za” prihvatili da se o izboru potpredsjednika provede javno
glasovanje.
Prvo se glasovalo o Prijedlogu
odluke o izboru zastupnice Želj-
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ke Antunović za potpredsjednicu
Hrvatskoga sabora, predlagatelja Kluba zastupnika SDP-a, što
je prihvaćeno većinom glasova,
sa 137 glasova ”za” i 7 ”suzdržanih”.
Uslijedilo je glasovanje o Prijedlogu odluke o izboru zastupnika
Nevena Mimice za potpredsjedni-

ka Hrvatskoga sabora istog predlagatelja, a što je prihvaćeno većinom glasova zastupnika, sa 136
glasova ”za” i 8 ”suzdržanih”.
Konačno, glasovalo se o prijedlogu Kluba zastupnika HNS-a da
se za potpredsjednicu Hrvatskoga
sabora izabere zastupnica Vesna
Pusić, što zastupnici nisu prihvati-

li (134 ”suzdržana” glasa, 2 ”protiv” i 8 ”za”).
Predsjednik Bebić konstatirao je
da su za potpredsjednike Hrvatskoga sabora izabrani Željka Antunović i Neven Mimica, čestitao novoizabranim potpredsjednicima, nakon
čega je uslijedio pljesak zastupnika.
S.Š.

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I
VISOKOM OBRAZOVANJU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Zastupnici su na 3. sjednici, 6.
ožujka 2008. godine, raspravljali
o Prijedlogu odluke o razrješenju
člana Odbora za etiku u znanosti i
visokom obrazovanju.
Državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Dražen
Vikić Topić predstavio je Prijedlog odluke kojom bi se, na osobni
zahtjev, razriješila Vlasta Zanchi
dužnosti člana Odbora za etiku u
znanosti i visokom obrazovanju.

U ime Kluba zastupnika
HNS-a govorio je Miljenko
Dorić. Osvrnuvši se na nekoliko
afera proteklih godina u kojima su
se naši znanstvenici pojavljivali u
negativnom kontekstu, zastupnik
je izrazio sumnju u moguće greške pri imenovanju članova Odbora za etiku u znanosti i visokom
obrazovanju pošto su neki članovi
Odbora tvrdili da se pri imenovanjima nije uvijek poštovala propi-

sana procedura. Također, upozorio je da će, s ovim razrješenjem,
Odbor brojiti samo 6 od predviđenih 9 članova što nije dovoljan
broj za adekvatno rješavanje predviđenih dužnosti.
Zastupnici su, 14. ožujka 2008.,
jednoglasno, (sa 129 glasova ”za”)
prihvatili Prijedlog odluke o razrješenju člana Odbora za etiku u
znanosti i visokom obrazovanju.
A. F.

Izbori - imenovanja - razrješenja
U ime Odbora za izbore, imenovanja i upravne poslove, govorila
je predsjednica Nevenka Majdenić. Odbor za izbore, imenovanja
i upravne poslove predlaže Hrvatskom saboru slijedeće odluke:
- Dražen Bošnjaković razrješuje
se dužnosti predsjednika Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga
sabora;
- Emil Tomljanović imenuje se za
predsjednika Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora;
- Emil Tomljanović razrješuje se
članstva u Odboru za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora;
- Rade Bošnjak imenuje se za člana
Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora;

- Dražen Bošnjaković razrješuje se članstva u Odboru za Ustav,
Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora;
- Tomislav Čuljak imenuje se za
člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga
sabora.

Novoizabrani članovi u
odborima
U Odbor za unutarnju politiku
i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga
sabora biraju se:
Ranko Ostojić (SDP) za predsjednika, Tomislav Čuljak (HDZ)
za potpredsjednika, a za članove: Josip Friščić (HSS), KrešiBROJ
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mir Ćosić (HDZ),Niko Rebić
(HDZ),Ivan Šantek (HDZ), Dragan Vukić (HDZ), Milorad Pupovac (SDSS), Igor Dragovan (SDP),
Ante Kotromanović (SDP), Dino
Kozlevac (SDP),Dragutin Lesar
(HNS) i Damir Kajin (IDS).
U Odbor za financije i državni
proračun Hrvatskoga sabora biraju se:
Goran Marić (HDZ) za predsjednika, Dragica Zgrebec (SDP)
za potpredsjednicu,a za članove:
Krešo Filipović (HDZ), Davor
Huška (HDZ), Nevenka Majdenić (HDZ), Željko Turk (HDZ),
Josip Friščić (HSS), Vojislav Stanimirović (SDSS), Gordan Maras
(SDP), Nada Čavlović Smilja-
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nec (SDP), Nadica Jelaš (SDP),
Zlatko Koračević (HNS)i Damir
Kajin (IDS).
U Odbor za gospodarstvo,
razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora
biraju se:
Dragan Kovačević (HDZ)
za predsjednika, Zlatko Horvat
(HNS)za potpredsjednika, a za članove: Krešo Filipović (HDZ), Franjo Lucić (HDZ), Goran Marić
(HDZ), Milivoj Škvorc (HDZ),
Davor Huška (HDZ), Boris Klemenić (HSS), Ljubo Jurčić (SDP),
Branko Grčić (SDP), Gordan
Maras (SDP), Nadica Jelaš (SDP)
i Zvonimir Mršić (SDP).
U Odbor za turizam Hrvatskoga sabora biraju se: Marin Brkarić
(IDS) za predsjednika, Gari Cappelli (HDZ) za potpredsjednika, a
za članove: Stipo Gabrić (HSS),
Silvano Hrelja (HSU), Dubravka
Šuica (HDZ), Nevenka Marinović
(HDZ), Nedjeljko Strikić (HDZ),
Stjepan Fiolić (HDZ), Luka
Denona (SDP), Dragutin Bodakoš (SDP), Mario Habek (SDP),
Šime Lučin (SDP) i Bruno Kurelić (SDP).
U Odbor za ljudska prava i
prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora biraju se: Furio Radin
(neovisni, zastupnik talijanske
nacionalne manjine) za predsjednika, Šime Lučin (SDP) za potpredsjednika, a za članove: Ivanka Roksandić (HDZ), Niko Rebić (HDZ),
Ljubica Lukačić (HDZ), Antun
Korušec (HSLS), Ratko Gajica
(SDSS), Milorad Pupovac (SDSS),
Zdenka Čuhnil (nezavisna; zastupnica češke i slovačke nacionalne
manjine), Nazif Memedi (nezavisni; zastupnik austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske,
ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine), Deneš Šoja (SDP; zastupnik
mađarske nacionalne manjine),
Šemso Tanković (SDAH; zastupnik albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske nacionalne manjine), Vesna Škulić (SDP),

Goran Heffer (SDP) i Gordana
Sobol (SDP).
U Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora biraju se: Ivo Grbić
(HDZ) za predsjednika, Boris
Šprem (SDP) za potpredsjednika, a za članove: Vladimir Ivković
(HDZ), Ljubica Lukačić (HDZ),
Emil Tomljanović (HDZ), Damir
Sesvečan (HDZ), Rade Bošnjak
(HDZ), Davor Huška (HDZ), Ivo
Josipović (neovisni), Josip Leko
(SDP), Davor Bernardić (SDP),
Željka Antunović (SDP) i Ingrid
Antičević Marinović (SDP).
U Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo Hrvatskoga sabora
biraju se: Andrija Hebrang (HDZ)
za predsjednika, Rajko Ostojić
(SDP) za potpredsjednika, a za članove: Ivan Bagarić (HDZ), Karmela Caparin (HDZ), Stjepan Milinković (HDZ), Nedjeljko Strikić
(HDZ), Nedjeljka Klarić (HDZ),
Miroslav Čačija (HSS), Davorko
Vidović (SDP), Mirando Mrsić
(SDP), Željko Jovanović (SDP),
Tatjana Šimac Bonačić (SDP) i
Goran Beus Richembergh (HNS).
U Odbor za obitelj, mladež i
šport Hrvatskoga sabora biraju se:
Milanka Opačić (SDP) za predsjednicu, Željana Kalaš (HDZ) za
potpredsjednicu,a za članove: Suzana Bilić Vardić (HDZ), Šimo Đurđević (HDZ), Perica Bukić (HDZ),
Goran Marić (HDZ), Nedjeljka
Klarić (HDZ), Tomislav Vrdoljak
(HDZ), Brankica Crljenko (SDP),
Davor Bernardić (SDP), Sonja
Šimunović (SDP), Marija Lugarić
(SDP)i Davorko Vidović (SDP).
U Odbor za useljeništvo Hrvatskoga sabora biraju se: Ivan Bagarić
(HDZ) za predsjednika, Boro Grubišić (HDSSB) za potpredsjednika,
a za članove: Ivo Andrić (HDZ),
Petar Mlinarić (HDZ), Rade Bošnjak (HDZ), Vedran Rožić (HDZ),
Božica Šolić (HDZ), Dragan Vukić
(HDZ), Ivica Pančić (SDP), Tanja
Vrbat (SDP), Brankica Crljenko (SDP), Tatjana Šimac Bonačić
(SDP) i Daniel Mondekar (SDP).
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U Odbor za ratne veterane
Hrvatskog sabora biraju se: Ante
Kotromanović (SDP)za predsjednika, Josip Đakić (HDZ) za potpredsjednika, a za članove: Božica Šolić (HDZ), Mato Bilonjić
(HDZ), Tomislav Ivić (HDZ), Krešimir Ćosić (HDZ), Petar Mlinarić
(HDZ), Ivo Andrić (HDZ), Ivica
Pančić (SDP), Davorko Vidović (SDP), Tonino Picula (SDP),
Ranko Ostojić (SDP), Ivan Hanžek (SDP).
U Odbor za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora biraju se: Jerko Rošin (HDZ) za
predsjednika, Mirela Holy (SDP) za
potpredsjednicu, a za članove: Marijana Petir (HSS), Krešimir Gulić
(HDZ), Anđelko Mihalić (HDZ),
Vedran Rožić (HDZ), Petar Selem
(HDZ), Boris Matković (HDZ),
Slavko Linić (SDP), Vlatko Podnar (SDP), Željko Vincelj (HNS),
Boris Miletić (IDS).
U Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora biraju se : Petar Selem (HDZ)
za predsjednika, Miljenko Dorić
(HNS) za potpredsjednika, a za
članove: Nevio Šetić (HDZ),
Ivanka Roksandić (HDZ), Frano
Matušić (HDZ), Miroslav Škoro
(HDZ), Zdenka Čuhnil (nezavisna, zastupnica češke i slovačke nacionalne manjine), Ivan
Čehok (HSLS), Gvozden Srećko Flego (SDP), Marija Lugarić (SDP), Rajko Ostojić (SDP),
Antun Vujić (SDP), Marin Jurjević (SDP).
U Odbor za poljoprivredu i
šumarstvo Hrvatskoga sabora biraju se: Zlatko Koračević (HNS)
za predsjednika, Krešo Filipović
(HDZ), a za članove: Dragan Vukić
(HDZ), Stjepan Fiolić (HDZ),
Tomislav Čuljak (HDZ), Branko
Kutija (HDZ), Nevenka Marinović (HDZ), Zdravko Kelić (HSS),
Dragica Zgrebec (SDP), Goran
Heffer (SDP), Zoran Vinković
(SDP), Dragutin Bodakoš (SDP),
Vlatko Podnar (SDP).
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U Odbor za pomorstvo, promet
i veze Hrvatskoga sabora biraju se:
Slavko Linić (SDP) za predsjednika
Stipo Gabrić (HSS), a za članove:
Niko Rebić (HDZ), Živko Nenadić
(HDZ), Ivan Vučić (HDZ), Gari
Cappelli (HDZ), Bojan Hlača
(HDZ), Milivoj Škvorc (HDZ),
Luka Denona (SDP), Arsen Bauk
(SDP), Dino Kozlevac (SDP), Boris
Šprem (SDP), Šime Lučin (SDP).
U Odbor za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora biraju se: Igor
Dragovan (SDP) za predsjednika,
Ratko Gajica (SDSS) za potpredsjednika, a za članove: Ivan Šantek (HDZ), Franjo Lucić (HDZ),
Mato Bilonjić (HDZ), Ante Kulušić (HDZ), Boris Matković (HDZ),
Nazif Memedi (nezavisni; zastupnik austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, ruske, turske,
ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine), Željko Jovanović
(SDP), Biljana Borzan (SDP), Sonja
Šimunović (SDP), Mario Habek
(SDP), Bruno Kurelić (SDP).
U Odbor za europske integracije Hrvatskoga sabora biraju se: Dubravka Šuica (HDZ) za
predsjednicu, a za članove: Tomislav Ivić (HDZ), Marija Pejčinović Burić (HDZ), Frano Matušić
(HDZ), Karmela Caparin (HDZ),

Boris Kunst (HDZ), Neven Mimica (SDP), Branko Grčić (SDP),
Daniel Mondekar (SDP), Tanja
Vrbat (SDP), Gvozden Srećko
Flego (SDP), Vesna Pusić (HNS).
U Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora biraju se: Nenad Stazić
(SDP) za predsjednika, Ljubica
Lukačić (HDZ) za potpredsjednicu,
a za članove: Boris Kunst (HDZ),
Krunoslav Markovinović (HDZ),
Miroslav Škoro (HDZ), Tomislav
Ivić (HDZ), Suzana Bilić Vardić
(HDZ), Josip Đakić (HDZ), Antun
Vujić (SDP), Biljana Borzan
(SDP), Željka Antunović (SDP),
Mirando Mrsić (SDP), Goran
Beus Richembergh (HNS).
U Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora biraju se:
Gordana Sobol (SDP) za potpredsjednicu, Karmela Caparin (HDZ)
za potpredsjednicu,a za članove:
Šimo Đurđević (HDZ), Željana
Kalaš (HDZ), Božica Šolić (HDZ),
Nevio Šetić (HDZ), Vedran Rožić
(HDZ), Nevenka Majdenić (HDZ),
Mirela Holy (SDP), Romana Jerković (SDP), Mirjana Ferić-Vac
(SDP), Biserka Vranić (SDP),
Vesna Škulić (SDP).
U Odbor za lokalnu i područn u ( re g i o n a l n u ) s a m o u p r a -

vu Hrvatskoga sabora biraju se:
Zvonimir Mršić (SDP) za predsjednika, Tomislav Ivić (HDZ)
za potpredsjednika, a za članove:
Antun Korušec (HSLS), Deneš
Šoja (SDP; zastupnik mađarske nacionalne manjine), Anton
Mance (HDZ), Nevenka Marinović (HDZ), Boris Klemenić (HSS), Ivan Hanžek (SDP),
Zoran Vinković (SDP), Biserka Vranić (SDP), Željko Vincelj
(HNS), Boris Miletić (IDS).
U Nacionalni odbor biraju se:
Vesna Pusić (HNS) za predsjednicu, Vladimir Šeks (HDZ) za potpredsjednika, a za članove: Marija
Pejčinović Burić (HDZ), Frano
Matušić (HDZ), Nevenka Majdenić (HDZ), Josip Friščić (HSS),
Ivan Čehok (HSLS), Ljubo Jurčić
(SDP), Damir Kajin (IDS), Neven
Mimica (SDP).
- Boris Abramović razrješuje se
dužnosti predstojnika Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora na
osobni zahtjev.
- Mišo Munivrana imenuje se za
predstojnika Ureda predsjednika
Hrvatskoga sabora.
Zastupnici su većinom glasova
donijeli predložene odluke.
I.Č.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
Razrješenje i imenovanje
zamjenika zastupnika na
zastupničku dužnost
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Damir Sesvečan
obavijestio je zastupnike:
- o prestanku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika, Miroslava
Čačije i početku zastupničkog mandata, zamjenika zastupnika Stanka
Grčića.

Odluka je donesena jednoglasno, sa 108 glasova ”za”, 22. veljače 2008.
- o početku mirovanja zastupničkog
mandata zastupnika Dražena Bošnjakovića i početku zastupničkog
mandata zamjenika zastupnika Stjepana Kundića.
Odluka je donesena 20. veljače
2008. jednoglasno, sa 133 glasova
”za”.
- o mirovanju zastupničkog mandata zastupnice Danice Hursa i početBROJ
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ku zastupničkog mandata zamjenika
zastupnice Željka Vincelja.
Zastupnici su jednoglasno donijeli ovu Odluku 20. veljače 2008.
(135 glasova ”za”).
Stjepan Kundić i Zdenko Vincelj, kojima je upravo započeo
zastupnički mandat te Branimir
Glavaš, koji nije nazočio konstituirajućoj sjednici, položili su svečanu
prisegu.
V.Ž; S.Š.
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Protokolarne aktivnosti
Predsjednika Hrvatskoga sabora
Predsjednik Sabora Luka Bebić primio
izaslanstvo Odbora za vanjske poslove Europskog
parlamenta
(Zagreb, 7. veljače 2008.) Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić rekao je da se tijekom susreta s izaslanstvom Europskog parlamenta moglo čuti dosta dobrih
savjeta koje će Sabor prihvatiti te da su razgovarali o
tome kako zajednički prijeći i ovu etapu na putu RH
prema EU. ”Hrvatski sabor neće biti usko grlo za donošenje bilo kojih zakona kako bi se u tijeku ove godine
zadovoljile sve preostale obveze u procesu pristupnih
pregovora s EU”, kazao je. ”Mislimo da ćemo to uspješno riješiti, posebice što se tiče zakona u području pravosuđa, borbe protiv korupcije, povratka izbjeglica, rješavanja stanarskih prava i sličnih pitanja”, istaknuo je
predsjednik Sabora.

Predsjednik Sabora Luka Bebić prima izaslanstvo Odbora za
vanjske poslove Europskog parlamenta

Ion Mircea Pascu, voditelj izaslanstva i potpredsjednik
Odbora, istaknuo je da ga se dojmila odlučnost Hrvatskog
sabora da pridonese ispunjavanju uvjeta za ulazak u članstvo EU. Pritom je pozdravio činjenicu da su predsjednik

Sabora i njegovi kolege svjesni područja koja iziskuju
posebnu pozornost i izrazio je nadu da će Sabor odigrati
važnu ulogu u ispunjavanju svih potrebnih zahtjeva za
članstvo u Europskoj uniji, a pritom je istaknuo reformu
pravosuđa i javne uprave. Pascu je također rekao da je u
novom europskom ugovoru, koji je pred ratifikacijom,
osnažena uloga Europskog parlamenta te da se naglašava
potreba za jačanjem veza Europskog parlamenta s nacionalnim parlamentima. ”U tom smislu potičemo Hrvatski sabor da što prije uspostavi stalni ured ili imenuje
stalnog predstavnika u sjedištu Europskog parlamenta”,
rekao je Pascu.

Predsjednik Sabora primio predsjednika
parlamenta Šri Lanke
(Zagreb, 14. veljače 2008.) Hrvatska i Šri Lanka žele
produbiti bilateralne odnose, a tome bi pridonijelo osnivanje skupina prijateljstva u parlamentima dviju zemalja, izjavili su u četvrtak u Zagrebu predsjednici Hrvatskog sabora i šrilanskog parlamenta, Luka Bebić i Wijesinghe Jayaweera Mudiyanselage Lokubandara. Ovo je
prvi posjet jednog predsjednika šrilanskog parlamenta
Hrvatskoj, a prošle godine u posjetu Hrvatskoj boravio
je premijer Šri Lanke.
”Želimo da se u oba parlamenta uspostave skupine prijateljstva i to će biti snažan poticaj unapređenju naših
odnosa”, rekao je u izjavi za novinare predsjednik parlamenta Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke
Wijesinghe Jayaweera Mudiyanselage Lokubandara, koji
je boravio u službenom posjetu Hrvatskoj.
Tijekom susreta razgovaralo se o odnosima dvaju parlamenata, ali i o mogućnostima gospodarske suradnje.
”Postoji interes za širu gospodarsku suradnju, pa smo
predložili da se formira jedno tijelo naših gospodarskih
komora koje će unapređivati i poticati suradnju”, rekao
je Bebić dodajući da je šrilanska strana zainteresirana za
područje brodogradnje te da već postoji kontakt između
Brodarskog instituta i brodogradilišta u Colombu.
”Nadamo se daljnjem intenziviranju suradnje i da će
ovaj posjet otvoriti novu eru u bilateralnim odnosima”,
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rekao je Lokubandara i pozvao saborsko izaslanstvo na
čelu s Bebićem u posjet Šri Lanki, što je predsjednik
Sabora sa zadovoljstvom prihvatio.

Predsjednik Sabora primio ministra vanjskih
poslova Latvije Marisa Riekstinsa
(Zagreb, 19. veljače 2008.g) Predsjednik Hrvatskog
sabora Luka Bebić primio je ministra vanjskih poslova
Republike Latvije Marisa Riekstinsa u sklopu njegovog
službenog posjeta Republici Hrvatskoj.
Predsjednik Sabora je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim razvojem bilateralnih odnosa koji se odražavaju i u brojnim kontaktima na najvišoj državnoj razini.
Latvijskog ministra vanjskih poslova izvijestio je o tijeku i stupnju priprema Republike Hrvatske za članstvo u
Europskoj uniji i NATO-u, naglasivši kako pozivnicu za
ulazak u NATO Hrvatska očekuje na skorom summitu u
Bukureštu. Također je izrazio uvjerenje da će se pristupni

pregovori za ulazak u Europsku uniju nastaviti snažnijom dinamikom jer će Sabor i hrvatska Vlada zajednički
ubrzati provedbu svih reformi s ciljem da Hrvatska bude
moderna europska država.
Latvijski ministar vanjskih poslova podržao je što brži
ulazak Republike Hrvatske u NATO i Europsku uniju
istaknuvši kako među članicama NATO-a postoji konsenzus što se tiče hrvatskog članstva. Rekao je i kako
članice NATO-a pozitivno ocjenjuju doprinos Hrvatske
vojske mirovnim operacijama u svijetu. U vezi s pregovorima Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji latvijski
ministar izrazio je uvjerenje i očekivanje da ih neće opterećivati bilateralna pitanja te je ponudio tehničku pomoć
svoje države na tom području.
Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić i latvijski
ministar vanjskih poslova Maris Riekstins snažno su
podržali jačanje parlamentarne suradnje kao jedan od
važnih vidova bilateralnog zbližavanja i produbljenja
razumijevanja među državama.

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA
Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić
primio je veleposlanike Republike Mađarske
Pétera Györkösa i Republike Koreje Dae-Ho
Byuna u nastupni posjet te veleposlanika Crne
Gore Branka Lukovca u radni posjet
(Zagreb, 31. siječnja 2008) Predsjednik Sabora Luka
Bebić zahvalio je mađarskom veleposlaniku Péteru
Györkösu na kontinuiranoj snažnoj pomoći koju Republika Mađarska pruža Republici Hrvatskoj sve od njezinog osamostaljenja. S veleposlanikom je dogovorio
nastavak dosadašnje uspješne suradnje na parlamentarnoj razini u okviru redovitih susreta predsjednika parlamenata u hrvatsko-mađarskom pograničnom području te

Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić primio je veleposlanika Republike Mađarske Pétera Györkösa

je zahvalio na spremnosti Mađarske da Hrvatskoj prenese svoja iskustva i znanja u vezi s pripremama za ulazak
u EU i NATO. U razgovoru je potvrđen i obostran interes
za intenziviranje suradnje u infrastrukturnim projektima,
energetici, zaštiti okoliša i kulturnim projektima.
Crnogorski je veleposlanik Branko Lukovac u razgovoru s predsjednikom Sabora prenio želju predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića da se održi
već uspostavljeni intenzitet kontakata na državnoj razini, budući da se time u znatnoj mjeri pridonosi stvaranju
pozitivne atmosfere i povjerenja među građanima obje
države. Predsjednik Sabora je rekao kako potrebe razvoja i komunikacija traže uklanjanje svih prepreka suradnji
te je izrazio spremnost Hrvatske da Crnoj Gori nastavi pomagati u procesu približavanja Europskoj uniji i
NATO-u. U razgovoru je zaključeno kako je kroz susrete
na političkoj razini nužno poslati poruke prije svega gospodarskim čimbenicima koji su već pokazali interes za
ulaganje u razne projekte od obostrane koristi. Istaknut je
i značaj povezivanja pojedinih regija i gradova te uloga
manjina, hrvatske u Crnoj Gori i crnogorske u Hrvatskoj,
kao važnih mostova suradnje.
U razgovoru s veleposlanikom Dae-Ho Byunom predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić je izrazio zadovoljstvo što ga može pozdraviti kao prvog stalnog veleposlanika Republike Koreje u Republici Hrvatskoj. Tu
je činjenicu pozdravio kao znak da Republika Koreja
želi intenzivirati već ionako dobre odnose s Republikom Hrvatskom. Koreanski je veleposlanik predsjednika Sabora informirao o rastućem interesu koreanskih
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gospodarstvenika za ulaganje u Hrvatsku, u brodogradnju i posebice riječku luku koja bi dobila realne šanse
za povećanje prometa u slučaju da Koreja s Europskom
unijom sklopi sporazum o slobodnoj trgovini, o čemu
su pregovori u tijeku. Dogovorena je i uspostava tješnje
parlamentarne suradnje nakon parlamentarnih izbora u
Koreji u travnju ove godine.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio je u nastupni posjet veleposlanika
Republike Indonezije Mangasija Sihombinga te
veleposlanika Kraljevine Švedske Larsa Fredéna
u radni posjet
(Zagreb, 7. veljače 2008.g.) Predsjednik Sabora Bebić
i veleposlanik Republike Indonezije Mangasi Sihombing su se složili da treba nastaviti održavati dobru razinu ukupne političke i gospodarske suradnje čiji su temelji
uspostavljeni još u prošlosti, ali i odnose obogatiti novim
sadržajima. Tu se u prvom redu misli na turizam te ukupnu gospodarsku suradnju u okviru koje su prepoznati
potencijali hrvatskih luka Rijeke, Ploče i Splita čije bi
intenzivnije korištenje moglo u znatnoj mjeri pojeftiniti
promet indonezijske robe namijenjene europskom tržištu
te skratiti rokove isporuke. U razgovoru je potvrđena i
spremnost obiju država za nastavkom suradnje u okviru međunarodnih organizacija koja se do sada pokazala
veoma uspješnom.

naglasio kako Švedska snažno podržava članstvo Hrvatske u EU jer Hrvatsku smatra prirodnim dijelom Europe
te ju je ohrabrio u njezinim nastojanjima da nastavi činiti
maksimum na tom putu.

Predsjednik Sabora Luka Bebić primio u
radni posjet slovenskog veleposlanika Orožena
Adamiča
(Zagreb, 12. veljače 2008.g.) Veleposlanik je predsjedniku Sabora uručio program susreta odgovarajućih
odbora nacionalnih parlamenata država članica Europske unije s odborima Europskog parlamenta i odborima
država kandidatkinja tijekom slovenskog predsjedanja
Europskom unijom.
Predsjednik Sabora Luka Bebić istaknuo je kako bi parlamenti trebali imati aktivniju ulogu u razvijanju dobrosusjedskih odnosa jer je, s jedne strane, u njihovom sastavu izražena volja naroda, a s druge strane, parlamenti na
taj način mogu doći i do važnih vlastitih prosudbi u pojedinim pitanjima. U vezi s tim, naglasio je kako nikakva
dnevna politika ne može izmijeniti činjenicu da su Slovenija i Hrvatska susjedne i prijateljske zemlje.Slovenski je veleposlanik kazao da Hrvatska i njezin politički
i gospodarski napredak imaju ključnu ulogu za područje
cijele jugoistočne Europe, te je suradnja neizbježna. U
tom smislu obostrano je izražena snažna podrška tješnjoj
suradnji pojedinih parlamentarnih odbora, među ostalim,
i u okviru spomenutog programa susreta parlamentarnih
odbora za vrijeme slovenskog predsjedanja Europskom
unijom

Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić
primio je u nastupne posjete veleposlanicu
Republike Grčke Ouraniju Arvaniti i
veleposlanika Kanade Thomasa Marra

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić primio je u radni
posjet veleposlanika Kraljevine Švedske Larsa Fredéna

U razgovoru sa švedskim veleposlanikom Larsom
Fredénom, predsjednik Hrvatskoga sabora zahvalio je na
pozivu predsjednika švedskog parlamenta Pera Westerberga za skorašnji službeni posjet Kraljevini Švedskoj,
istaknuvši visoku važnost tog posjeta s obzirom na sve
intenzivnije pripreme Republike Hrvatske za ulazak u EU
kao i činjenicu da Švedska predsjeda Europskom unijom
u prvoj polovini 2009. godine. Švedski je veleposlanik

(Zagreb, 21. veljače 2008.g.) Predsjednik Sabora zahvalio je grčkoj veleposlanici Ouraniji Arvaniti na snažnoj
potpori koju Grčka pruža Hrvatskoj u procesu pristupanja Europskoj uniji i NATO-u. Kazao je kako su dobroj
komunikaciji između dviju država pridonijeli i intenzivni kontakti na parlamentarnoj razini te je u tom kontekstu posebno istaknuo posjet predsjednice grčkog parlamenta Anne Bennaki u lipnju prošle godine. Grčka veleposlanica Arvaniti potvrdila je da će Republika Hrvatska na sljedećem summitu NATO-a u Bukureštu dobiti
pozivnicu za članstvo u tom Savezu. U vezi s pristupnim
pregovorima Republike Hrvatske s Europskom unijom,
predsjednik Hrvatskoga sabora, Luka Bebić, veleposlanici Arvaniti je rekao da je Hrvatska spremna ispuniti
sve potrebne kriterije za članstvo te da ne traži nikakav
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poseban status glede toga, ali isto tako očekuje da države članice pokažu razumijevanje jer se naš pregovarački
proces usporava, a osobito ne bi bilo dobro da dođe do
njegove blokade. Grčka podržava te će i dalje podržavati
ulazak Hrvatske u Europsku uniju, istaknula je veleposlanica koja je posebno pohvalila i hrvatsko prošlogodišnje predsjedanje SEECP-om jer se time Hrvatska, prema
njezinom mišljenju, dokazala kao čimbenik stabilnosti u
jugoistočnoj Europi.

sje u vezi s hrvatskim ulaskom u NATO i Europsku uniju
te je izrazio uvjerenje i da će se sva bilateralna pitanja
riješiti u toj perspektivi i u europskom duhu. Posebno
je istaknuo spremnost talijanskih zastupnika u Europskom parlamentu da osnaže potporu za što skoriji ulazak
Hrvatske u EU.
Veleposlanik Pigniatti se pohvalno izrazio o suradnji hrvatske Vlade sa zastupnikom talijanske manjine u
Hrvatskom saboru Furiom Radinom. Pridružio se stavu
predsjednika Sabora Bebića da Hrvatska i Italija trebaju tijesno surađivati na izgradnji budućnosti te ne smiju
dopustiti da prošlost prevlada i narušava dobrosusjedske
odnose. U vezi s tim, veleposlanik Pigniatti je iznio konkretna jamstva predsjedniku Bebiću koji je pozitivnim
ocijenio fleksibilan pristup Italije što se tiče ZERP-a kao
i njezinu spremnost da se na tom planu što brže postigne
dogovor kako ne bi došlo do usporavanja pristupnih pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom.

Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić
primio je u radne posjete veleposlanike Bosne i
Hercegovine Aleksandra Dragičevića, Republike
Indije Rajiva Misru i Kraljevine Španjolske
Manuela Salazara

Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić primio je u nastupni
posjet veleposlanicu Republike Grčke Ouraniju Arvaniti

Kanadskom veleposlaniku Thomasu Marru predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić je zahvalio za odluku
kanadske vlade od 7. veljače ove godine kojom se ukida
dodatni vizni obrazac IMM5559 za hrvatske državljane prilikom podnošenja njihovog zahtjeva za kanadsku
vizu. Time je uklonjen veliki problem za hrvatske državljane, istaknuo je predsjednik Bebić ocijenivši kako će
i to zasigurno pridonijeti jačanju komunikacije između
Kanade i Hrvatske na svim područjima od zajedničkog
interesa. Kanadski je veleposlanik predsjednika Bebića
izvijestio o kanadskoj podršci što bržem ulasku Hrvatske u NATO te je pohvalnim ocijenio hrvatsku spremnost
da sudjeluje u svim važnim UN-ovim mirovnim misijama u svijetu, a posebice u Afganistanu. U razgovoru je
obostrano zaključeno da u dolazećem razdoblju svakako
treba učvrstiti parlamentarnu suradnju, te je dogovorena skora razmjena posjeta predsjednika Hrvatskog sabora Kanadi i predsjednika Zastupničkog doma kanadskog
parlamenta Hrvatskoj.

(Zagreb, 27. veljače 2008.g.) U razgovoru s veleposlanikom Bosne i Hercegovine, Aleksandrom Dragičevićem, istaknuta je obostrana želja da se odnosi
dviju zemalja razvijaju u prijateljskom i dobrosusjedskom duhu, pogotovo što Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju zajedničke vanjskopolitičke ciljeve - ulazak
u Europsku uniju i NATO. Naglasak je posebno stavljen
na gospodarsku suradnju za koju su i predsjednik Sabora kao i veleposlanik ustvrdili da je treba još više potaknuti jer su mnogi potencijali nedovoljno iskorišteni.
Veleposlanik Dragičević je predsjedniku Bebiću prenio
poziv predsjedajućeg Zastupničkog doma Parlamentarne

Predsjednik Sabora Luka Bebić primio u
nastupni posjet veleposlanika Italije Alessandra
Pigniattija Morana di Custozu
(Zagreb, 21. veljače 2008.g.) Talijanski veleposlanik
potvrdio je kako u Italiji vlada potpuno političko sugla-

Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić u razgovoru s veleposlanikom Bosne i Hercegovine Aleksandrom Dragičevićem
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skupštine BiH Milorada Živkovića, u skori posjet Bosni
i Hercegovini.
Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić i indijski veleposlnik Rajiva Misra ocijenili su da su odnosi
Hrvatske i Indije dobri i bez otvorenih pitanja, a suradnja se, osim na bilateralnom planu, uspješno odvija i u
okviru međunarodnih organizacija kao što su Ujedinjeni
narodi. Zaključeno je kako postoji obostrana želja da se
intenziviraju kontakti na najvišoj državnoj razini, posebice u okviru parlamentarne suradnje. U vezi s tim veleposlanik Misra ponovo je pozvao predsjednika Hrvatskog
sabora da posjeti Indiju, istaknuvši kako je parlamentarna suradnja važan aspekt bilateralnih odnosa. Zahvalivši
na pozivu, predsjednik Sabora Bebić je rekao da Republika Hrvatska želi razvijati dobre i prijateljske odnose s
Indijom, neovisno o vanjskopolitičkim prioritetima ulaska u NATO i EU, jer Indiju smatra važnim političkim i
gospodarskim čimbenikom u svijetu, a osim toga postoje
i tradicionalno dobre veze dviju država.
Španjolskom veleposlaniku Manuelu Salazaru predsjednik Sabora je zahvalio na ustrajnoj podršci Kraljevine
Španjolske Republici Hrvatskoj na njezinom putu pridruživanja Europskoj uniji i NATO-u. Posebno je istaknuo
pozitivnu ulogu španjolskog ministra vanjskih poslova
Moratinosa i voditelja Ureda OESS-a u Zagrebu, veleposlanika Fuentesa u vezi s dovršetkom misije OESS-a
u Hrvatskoj. Španjolski veleposlanik izrazio je uvjerenje
da Republika Hrvatska treba što skorije, uz ispunjenje
svih uvjeta, postati članicom NATO-a i Europske unije. S
predsjednikom Sabora se složio da bi trebalo razviti tješnju suradnju Hrvatske i Španjolske na području Mediterana s obzirom na to da postoje brojni zajednički interesi
karakteristični za taj dio Europe.

regiji razvijati dobre i prijateljske odnose budući da želi
biti čimbenik mira i stabilnosti. Izrael ove godine obilježava 60. godišnjicu osnutka svoje države, pa je izraelskom veleposlaniku izrazio želju da se konačno nađu
rješenja za pitanja koja opterećuju mir i sigurnost u tom
području.
Ruski je veleposlanik Mihail Konarovski izrazio
zadovoljstvo visokom razinom rusko-hrvatskih odnosa kao i želju da se sada, u novim sazivima hrvatskog
i ruskog parlamenta, nastavi prethodna dobra i uspješna
parlamentarna suradnja. Rekao je da Rusija visoko cijeni
stabilizirajuću ulogu Republike Hrvatske u međunarodnoj i regionalnoj politici, te da očekuje intenzivniju gospodarsku suradnju posebno istaknuvši rusku spremnost
za svaki vid suradnje na području energetike budući da tu
i s hrvatske strane postoje snažno izraženi interes i potrebe. Predsjednik Sabora je potvrdio spremnost Hrvatske
da s Rusijom nastavi graditi tradicionalno dobre odnose

Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić
primio je u radne posjete veleposlanike Države
Izrael Shmuela Meiroma, Ruske Federacije
Mihaila Konarovskog i Portugalske Republike
Luisa Barreirosa

na svim područjima imajući u vidu značajnu ulogu koju
ta država ima u međunarodnoj politici i gospodarstvu.
U razgovoru s veleposlanikom Portugalske Republike
Luisom Barreirosom razmijenjena su mišljenja o tijeku pristupanja Republike Hrvatske NATO-u i Europskoj
uniji. Zahvalivši Portugalu na dosljednoj podršci koju
Republika Hrvatska uživa još od osamostaljenja, predsjednik Hrvatskoga sabora je rekao kako Hrvatska ne
traži nikakve ustupke u pogledu kriterija koje treba ispuniti u procesu priključenja Europskoj uniji, ali isto tako
smatra da nije dobro što se neka pitanja prenaglašavaju
kako bi se dobili ustupci na bilateralnoj razini. Veleposlanik Barreiros je izrazio podršku Hrvatskoj u njenom
nastojanju da se dijalogom pronađu rješenja otvorenih
pitanja i provedu potrebne reforme. Zaključeno je da
Hrvatska i Portugal trebaju vrlo dobre i prijateljske političke odnose iskoristiti kao temelj za jačanje na žalost
nedovoljno iskorištenih gospodarskih odnosa.

(Zagreb, 28. veljače 2008.g.) Predsjednik Hrvatskog
sabora Luka Bebić i izraelski veleposlanik Shmuel Meirom su izrazili zadovoljstvo što bilateralni odnosi Hrvatske i Izraela bilježe trajni uzlazni trend, te su zaključili
kako je potrebno dobru suradnju intenzivirati i na drugim
područjima, prije svega na parlamentarnoj razini. Izraelski je veleposlanik ponovio poziv predsjedniku Hrvatskog sabora da dođe u skori posjet Izraelu. Predsjednik
Bebić je veleposlanika Meiroma izvijestio o tijeku i dinamici pristupanja Republike Hrvatske NATO-u i Europskoj uniji. Rekao je da Hrvatska želi sa svim državama u

Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić primio je u radni
posjet veleposlanika Ruske Federacije Mihaila Konarovskog
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Protokolarne aktivnosti
saborskih dužnosnika
POTPREDSJEDNICI HRVATSKOGA SABORA
Potpredsjednik Sabora Neven Mimica sastao
se sa zastupnikom u Bundestagu Gerdom
Andresom
(Zagreb, 27. veljače 2008.g.) Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Neven Mimica primio je u posjet Gerda Andresa, člana Kluba zastupnika SPD-a i člana radne skupine
”Pitanja Europske unije” u njemačkom Bundestagu.
Središnja tema sastanka bio je proces pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Neven Mimica upo-

Potpredsjednik Sabora Neven Mimica u razgovoru sa zastupnikom u Bundestagu Gerdom Andresom

znao je goste s ulogom parlamenta u tom procesu te s trenutačnim stanjem pregovora. Istaknuo
je da, iako Hrvatsku očekuju dodatni napori u provođenju ključnih reformi državne uprave, pravosuđa i borbe protiv korupcije, do danas je napravljeno mnogo u smjeru približavanja Hrvatske europskim integracijama. U okviru zakonodavne aktivnosti Sabora istaknuo je nužno ubrzanje u usklađivanju zakonodavstva, što je i predviđeno u ovoj godini.
Sugovornici su se složili da konsenzus parlamentarnih stranaka o ovom vanjskopolitičkom prioritetu RH
predstavlja dodatan impuls u ubrzavanju pristupnog
procesa. Neven Mimica je istaknuo kako je europska orijentacija SDP-a neupitna, dodavši kako će
SDP, iako se u mnogim pitanjima ne slaže s Vladom,
poduprijeti one prijedloge koji vode Hrvatsku u tom
smjeru. Sugovornici su razmijenili stajališta o pitanju ZERP-a, složivši se da, iako to pitanje utječe na
dinamiku pregovora, Hrvatska ne bi trebala ispustiti
iz vida predstojeće reforme koje su ključne za zaključenje pregovora. Potpredsjednik Hrvatskoga sabora
Neven Mimica zahvalio je zastupnicima Bundestaga
na potpori koju pružaju Hrvatskoj u procesu pristupanja EU.

SABORSKI DUŽNOSNICI
Mario Zubović sastao se s izraelskim
dužnosnikom Aharonom Leshno Yaarom
(Zagreb, 05. veljače 2008.g.) Predsjednik Odbora za
vanjsku politiku Mario Zubović primio je u radni posjet
zamjenika glavnog ravnatelja i predstojnika Odjela UN-a
i međunarodnih organizacija Ministarstva vanjskih poslova Države Izrael Aharona Leshno Yaara.
Na početku sastanka sugovornici su istakli da su odnosi između dviju država jako dobri, no da još postoji velik
prostor za unaprjeđenje suradnje na gospodarskom planu.
Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario Zubović
upoznao je goste s rezultatima nedavnih parlamentarnih
izbora i vanjskopolitičkim prioritetima RH koji ostaju

nepromijenjeni, a to su članstvo u NATO-u i pridruživanje Europskoj uniji. Izrazio je uvjerenje da će pregovori
za pristupanje EU biti dovršeni u 2009. godini. Aharon
Leshno Yaar čestitao je Hrvatskoj na izboru za nestalnu
članicu Vijeća sigurnosti UN-a, dodavši kako je taj izbor
potvrda vjerodostojnosti i stabilnosti politike RH.
Sudionici razgovora izmijenili su i stajališta o važnijim
pitanjima iz djelokruga Vijeća sigurnosti UN-a, s posebnim osvrtom na stanje na Bliskom istoku te o mogućim
implikacijama proglašenja neovisnosti Kosova. Aharon
Leshno Yaar naglasio je pozitivne pomake u razgovorima o priznavanju palestinske države te je izrazio nadu
da će se dogovor postići do kraja 2008. godine. Mario
Zubović rekao je da Hrvatska pomno prati razvoj zbiBROJ
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vanja na Bliskom istoku, posebno imajući u vidu nove
dužnosti koje ima kao nestalna članica Vijeća sigurnosti UN-a. Razgovor je zaključen dogovorom o daljnjoj
suradnji te je najavljen mogući posjet izraelskih parlamentaraca Hrvatskom saboru još u ovoj godini.

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku
Hrvatskoga sabora Mario Zubović i članovi
Odbora razgovarali su s izaslanstvom Odbora za
vanjske poslove Europskog parlamenta na čelu s
Ioanom Mircea Paşcuom

građanima. Voditelj Izaslanstva Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta Ioan Mircea Paşcu zaključio
je kako je u ovoj fazi pregovora o pristupanju izrazito
važan jedinstven nastup svih političkih opcija u RH, te
je zaključio sastanak riječima ,,da je ohrabren ovakvom
atmosferom”.

Zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskom
saboru Zdenka Čuhnil, Nazif Memedi, Šemso
Tanković, Furio Radin, Deneš Šoja i Vojislav
Stanimirović primili u radni posjet Odbor za
vanjske poslove Europskog parlamenta

(Zagreb, 7. veljače 2008.g.) Na prvom sastanku s kolegama iz Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta, nakon konstituiranja ovog saziva Sabora, Mario
Zubović ukratko je upoznao goste s rezultatima parlamentarnih izbora te je predstavio kolege iz Odbora za
vanjsku politiku. Istaknuo je vanjskopolitičke prioritete
RH, pristupanje NATO-savezu i Europskoj uniji, koji su
ostali nepromijenjeni, kao i konsenzus političkih stranaka o tim pitanjima.
U okviru razgovora o tijeku pregovora Hrvatske za
pristupanje EU naglašeno je kako Hrvatska kontinuirano napreduje na većini polja, no ponovno su istaknute
reforme pravosuđa, državne uprave i borba protiv korupcije kao najveći izazovi u sljedećem razdoblju. Mario
Zubović, kao i ostali članovi Odbora, složili su se kako
je potrebno riješiti otvorena bilateralna pitanja između
Hrvatske i Slovenije, no ona bi se trebala rješavati, dodao
je, neovisno o pristupnim pregovorima. Kao pozitivan
iskorak u tom smjeru istaknut je nedavni susret dvaju
predsjednika kao i najavljeni sastanci dužnosnika na drugim razinama.

(Zagreb, 7. veljače 2008.g.) Parlamentarni zastupnici,
predstavnici nacionalnih manjina, zahvalili su izaslanstvu Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta na cjelokupnoj potpori Republici Hrvatskoj na njezinom putu u Europsku uniju. Osvrnuvši se na primjedbe
upućene Hrvatskoj oko provođenja reformi, složili su se
kako one trebaju biti prije svega poticaj za daljnje napore
u pristupnim pregovorima.

Zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru primili u
radni posjet Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta

Članovi Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta

U nastavku susreta razgovaralo se o potpori građana
ulasku Hrvatske u EU. Predložena je intenzivnija suradnja dvaju vanjskopolitičkih odbora, kao i veći zajednički
angažman u isticanju prednosti ulaska u EU hrvatskim

Izaslanstvo Europske unije ustvrdilo je da su zakoni koji reguliraju prava manjina neke zemlje mjerilo
demokracije, a Hrvatska je u tom kontekstu mnogo učinila, s obzirom na to da ima jako dobar Ustavni zakon
o nacionalnim manjinama. Predstavnici EU izrazili su
i iznimno zadovoljstvo sudjelovanjem romskog predstavnika u parlamentarnom životu Hrvatske te participiranjem srpske manjine u Vladi RH. Zastupnici nacionalnih manjina predstavili su gostima i svoj zahtjev
prema Vladi RH koji se odnosi na pozitivnu diskriminaciju u vezi s glasovanjem nacionalnih manjina na
izborima, odnosno zahtjevom za dvostrukim pravom
glasovanja - mogućnost općeg prava glasa i glasovanja
za manjinskog zastupnika.
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U nastavku je bilo riječi o pojedinačnim problemima
svake nacionalne manjine te o sustavu izbora zastupnika
nacionalnih manjina u Hrvatski sabor.

Zastupnici opozicijskih stranaka sastali se
s izaslanstvom Odbora za vanjske poslove
Europskog parlamenta
(Zagreb, 7. veljače 2008.) Predstavnici opozicijskih
stranaka u Hrvatskom saboru potvrdili su konsenzus
svih parlamentarnih stranaka oko pristupanja Hrvatske
Europskoj uniji i NATO-savezu, rekavši da su to zajednički projekti svih stranaka te predstavljaju važne nacionalne interese, iako se ponekad stranke razlikuju u viđenju načina ostvarivanja tih projekata. Razgovaralo se i o
reformama koje Hrvatska treba napraviti kako bi okončala svoj pregovarački proces s EU te o ulozi Nacionalnog
odbora za praćenje pregovora s EU.

Zastupnici opozicijskih stranaka sastali se s izaslanstvom Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta

Oporba je pokazala nezadovoljstvo dosadašnjim radom
Parlamenta u kontekstu neprihvaćanja oporbenih prijedloga od strane vladajuće većine, zaključivši da bi uvažavanjem nekih oporbenih prijedloga došlo i do jačanja demokracije u državi. U nastavku se razgovaralo i o
stajalištima oporbe vezanim za situaciju na Kosovu te o
intenzivnijoj decentralizaciji države kako bi do izražaja
došla regionalna i lokalna vlast.

Potpredsjednik Odbora za rad, socijalnu politiku
i zdravstvo Rajko Ostojić primio zastupnika u
Bundestagu Gerda Andresa
(Zagreb, 27. veljače 2008.g.) Potpredsjednik Odbora
za rad, socijalnu politiku i zdravstvo Rajko Ostojić primio je Gerda Andresa, zastupnika u Bundestagu i člana
radne skupine ”Pitanja Europske unije” Kluba zastupnika SPD-a.
Razmijenjena su iskustva o zdravstvenim sustavima
dviju zemalja, kao i o njihovim prednostima i nedostacima. Razgovaralo se i o aktualnom proračunu Ministarstva zdravstva koji je za ovu godinu smanjen 0,5 posto,
što predstavlja velik nedostatak za sustav zdravstva i u
suprotnosti je sa stalnim razvojem medicine u cjelini.
Potpredsjednik Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo Rajko Ostojić ustvrdio je da očekuje od Vlade prihvaćanje amandmana na proračun za Ministarstvo zdravstva s obzirom na to da je zdravstvo temeljna institucija
svake države, te je dodao da je pozitivno to što je proračun za socijalnu skrb blago povišen. U nastavku je bilo
riječi o nužnim reformama mirovinskog i zdravstvenog
sustava RH prije ulaska u EU, korupciji i sustavu javnih
natječaja u zdravstvu.

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA
Mario Zubović primio otpravnika poslova
poljskog veleposlanstva Dariusza Wisniewskog
(Zagreb, 26. veljače 2008.g.) Na sastanku se razgovaralo o vanjskopolitičkim ciljevima Republike Hrvatske,
pri čemu je Dariusz Wisniewski istaknuo punu podršku
Poljske pristupanju Hrvatske članstvu u Europskoj uniji
i NATO-u. Glavna tema razgovora bila je dinamika pregovora Hrvatske s Europskom unijom.
Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario Zubović istaknuo je spremnost Hrvatske da ostvari sve zadane

reforme kako bi pregovori s EU bili što kvalitetnije i brže
dovršeni te da djeluje na daljnjem unapređenju demokracije i jačanju uloge parlamenta. Osvrnuo se i na rad Sabora,
kazavši kako je ove godine na dnevnom redu više od sto
zakona koji se odnose na usklađivanje sa zakonodavstvom
EU te je izrazio uvjerenje da će Sabor te zadatke uspješno i
pravodobno odraditi. Razgovaralo se i o razmjeni iskustava u integracijskim procesima te o jačanju parlamentarne
suradnje i mogućem skorom posjetu Odbora za vanjsku
politiku Hrvatskoga sabora Republici Poljskoj.
I.Č; A.F; S.Š.
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