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RAD SABORSKIH TIJELA

2. travnja 2008.

Sjednica Nacionalnog odbora
(Sjednica je zatvorena za javnost.)

10. travnja 2008.

Pripremni sastanak Zajedničkog parlamentarnog 
odbora RH-EU

22. travnja 2008.

Odbor za zakonodavstvo
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZU-
MIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE 
I REPUBLIKE HRVATSKE O SUDJELOVANJU 
REPUBLIKE HRVATSKE U „FINANCIJSKOM 
INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU”
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU 
REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE 
AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU KOJIM SE 
MIJENJA I DOPUNJUJE PROTOKOL UZ SPORA-
ZUM REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNAROD-
NE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU O PRI-
MJENI GARANCIJA U VEZI S UGOVOROM O 
NEŠIRENJU NUKLEARNOG ORUŽJA
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE 
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE 
DANSKE O OPĆIM UVJETIMA DANSKE BILA-
TERALNE POMOĆI HRVATSKOJ
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZU-
MIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE 
I REPUBLIKE HRVATSKE O SUDJELOVANJU 
REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU ZAJED-
NICE MEDIA 2007 (2007. – 2013.)
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA 
UZ KONVENCIJU O KIBERNETIČKOM KRIMI-
NALU O INKRIMINIRANJU DJELA RASISTIČ-
KE I KSENOFOBIČNE NARAVI POČINJENIH 
PUTEM RAČUNALNIH SUSTAVA

 PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPU- •
NAMA ZAKONA O ODVJETNIŠTVU
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 
EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA EZ O 
REGISTRACIJI, EVAULACIJI, AUTORIZACIJI I 
OGRANIČAVANJU KEMIKALIJA
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
KEMIKALIJAMA
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMO-
RIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA 
BILJEŽENJE U CESTOVNOM PROMETU
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
UPRAVNIM PRISTOJBAMA
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O IZMJENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG 
ZAKONA
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNO-
SNIKA
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O  •
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJE-
ČAVANJU SUKOBA INTERESA U OBNAŠANJU 
JAVNIH DUŽNOSTI
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
IZVOZU ROBE S DVOJNOM NAMJENOM
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
OTPADU
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
ZAŠTITI ZRAKA
 PRIJEDLOG DRŽAVNOG PEDAGOŠKOG  •
STANDARDA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I 
NA OBRAZBE
 PRIJEDLOG DRŽAVNOG PEDAGOŠKOG STAN- •
DARDA OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA 
ODGOJA I OBRAZOVANJA

Rad saborskih tijela
travanj 2008.
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 PRIJEDLOG DRŽAVNOG  •
PEDAGOŠKOG STANDAR-
DA SREDNJOŠKOLSKOG 
SUSTAVA ODGOJA I OBRA-
ZOVANJA
 PRIJEDLOG ZAKONA O  •
ZA KLADI „HRVATSKA ZA 
DJECU”

Odbor za obitelj, mladež i šport
 IZVJEŠĆE O RADU PRAVO- •
BRANITELJA ZA DJECU ZA 
2007. GODINU
 PRIJEDLOG DRŽAVNOG  •
PEDAGOŠKOG STANDARDA 
PREDŠKOLSKOG ODGOJA I 
NAOBRAZBE
 PRIJEDLOG DRŽAVNOG  •
PEDAGOŠKOG STANDAR-
DA OSNOVNOŠKOLSKOG 
SUSTAVA ODGOJA I OBRA-
ZOVANJA
 PRIJEDLOG DRŽAVNOG  •
PEDAGOŠKOG STANDAR-
DA SREDNJOŠKOLSKOG 
SUSTAVA ODGOJA I OBRA-
ZOVANJA
 PRIJEDLOG ZAKONA O  •
ZA KLADI „HRVATSKA ZA 
DJECU”

Odbor za ljudska prava i prava 
nacionalnih manjina
a)  PRIJEDLOG DRŽAVNOG  •

PE DAGOŠKOG STANDAR-
D A P R E D Š K O L S K O G 
OD GOJA I NAOBRAZBE

b)  PRIJEDLOG DRŽAVNOG 
PEDAGOŠKOG STAN-
DARDA OSNOVNOŠKOL-
SKOG SUSTAVA ODGOJA I 
OBRAZOVANJA

c)  PRIJEDLOG DRŽAVNOG 
PEDAGOŠKOG STANDAR-
DA SREDNJOŠKOLSKOG 
SUSTAVA ODGOJA I OBRA-
ZOVANJA

 PRIJEDLOG ZAKONA O  •
IZ MJENAMA I DOPUNAMA 
ZAKONA O ODVJETNIŠTVU
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O POTVR-
ĐIVANJU DODATNOG PRO-
TOKOLA UZ KONVENCIJU 

O KIBERNETIČKOM KRIMI-
NALU O INKRIMINIRANJU 
DJELA RASISTIČKE I KSE-
NOFOBNE NARAVI POČINJE-
NIH PUTEM RAČUNALNIH 
SUSTAVA

Odbor za Ustav, Poslovnik i 
politički sustav
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKO-
NA O UPRAVNIM PRISTOJ-
BAMA
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKO-
NA O OBVEZAMA I PRAVIMA 
DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NA MA I DOPUNAMA ZAKO-
NA O SPRJEČAVANJU SUKO-
BA INTERESA U OBNAŠANJU 
JAVNIH DUŽNOSTI
 IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG  •
PRAVOBRANITELJA ZA 2007. 
GODINU, predlagatelj: Pučki pra-
vobranitelj Republike Hrvatske
 IZVJEŠĆE O RADU PRAVO- •
BRANITELJICE ZA RAVNO-
PRAVNOST SPOLOVA U 2007. 
GODINI, predlagatelj: Pravobra-
niteljica za ravnopravnost spolo-
va Republike Hrvatske
 IZVJEŠĆE O RADU PRAVO- •
BRANITELJA ZA DJECU ZA 
2007. GODINU, predlagatelj: Pra-
vobraniteljica za djecu Republi-
ke Hrvatske
 DONOŠENJE ODLUKE O  •
RASPOREĐIVANJU SRED-
STAVA ZA RAD POLITIČKIH 
STRANAKA U 2008. GODINI

Odbor za financije i državni 
proračun
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O POTVR-
ĐIVANJU MEMORANDUMA 
O RAZUMIJEVANJU IZME-
ĐU EUROPSKE ZAJEDNICE 
I REPUBLIKE HRVATSKE O 
SUDJELOVANJU REPUBLI-

KE HRVATSKE U „FINANCIJ-
SKOM INSTRUMENTU ZA 
CIVILNU ZAŠTITU”
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O POTVR-
ĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU 
VLADE REPUBLIKE HRVAT-
SKE I VLADE KRALJEVINE 
DANSKE O OPĆIM UVJETI-
MA DANSKE BILATERALNE 
POMOĆI HRVATSKOJ
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKO-
NA O UPRAVNIM PRISTOJ-
BAMA
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA CARIN-
SKOG ZAKONA
 IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU  •
PRETPRISTUPNIH PROGRA-
MA POMOĆI EUROPSKE 
UNIJE

Odbor za turizam
 P R O G R A M  P R I P R E M E  •
TURISTIČKE 2008.GODINE, 
PODUZETE MJERE I DOSA-
DAŠNJI TIJEK ODVIJANJA 
OVE TURISTIČKE SEZONE S 
OČEKIVANJIMA DO KRAJA 
GODINE

Odbor za pravosuđe
 PRIJEDLOG ZAKONA O  •
IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ZAKONA O ODVJETNIŠTVU
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKO-
NA O SPRJEČAVANJU SUKO-
BA INTERESA U OBNAŠA-
NJU JAVNIH DUŽNOSTI
 IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG  •
PRAVOBRANITELJA ZA 2007. 
GODINU
 I M E N O VA N J E  S U D A C A  •
VISOKOG TRGOVAČKOG 
SUDA REPUBLIKE HRVAT-
SKE, TRGOVAČKOG, ŽUPA-
NIJSKOG I  OPĆINSKOG 
SUDA U REPUBLICI HRVAT-
SKOJ-MIŠLJENJE ODBORA
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RAD SABORSKIH TIJELA

Odbor za informiranje, 
informatizaciju i medije
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O POTVR-
ĐIVANJU MEMORANDUMA 
O RAZUMIJEVANJU IZME-
ĐU EUROPSKE ZAJEDNICE 
I REPUBLIKE HRVATSKE O 
SUDJELOVANJU REPUBLI-
KE HRVATSKE U PROGRA-
MU ZAJEDNICE MEDIA 2007 
(2007 – 2013.)
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O POTVR-
ĐIVANJU DODATNOG PRO-
TOKOLA UZ KONVENCIJU 
O KIBERNETIČKOM KRIMI-
NALU O INKRIMINIRANJU 
DJELA RASISTIČKE I KSE-
NOFOBIČNE NARAVI POČI-
NJENIH PUTEM RAČUNAL-
NIH SUSTAVA
 GODIŠNJE IZVJEŠĆE O  •
RADU HRVATSKE AGENCIJE 
ZA TELEKOMUNIKACIJE I 
O STANJU I OSTVARIVANJU 
NAČELA I CILJEVA REGU-
LACIJE TELEKOMUNIKA-
CIJSKOG TRŽIŠTA U REPU-
BLICI HRVATSKOJ ZA 2007. 
GODINU
 RASPRAVA O PROVEDBI  •
ZA KLJUČKA ODBORA OD 
12. OŽUJKA 2008. GODINE 
O PROŠIRENJU MAILING 
LISTE KORISNIKA PRESS 
CLIPPINGA „JUTARNJI INFO” 
KOJEGA IZRAĐUJE URED ZA 
ODNOSE S JAVNOŠĆU VLA-
DE REPUBLIKE HRVATSKE

23. travnja 2008.

Odbor za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O SIGURNO-
STI PROMETA NA CESTAMA
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKO-
NA O OTPADU
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-

NAMA I DOPUNAMA ZAKO-
NA O ZAŠTITI ZRAKA
 PRIJEDLOG ZA POKRETANJE  •
POSTUPKA ZA DONOŠENJE 
ZAKONA O IZMJENI I DOPU-
NI ZAKONA O POTVRĐIVA-
NJU EUROPSKE POVELJE O 
LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Odbor za obrazovanje, znanost i 
kulturu
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O POTVR-
ĐIVANJU MEMORANDUMA 
O RAZUMIJEVANJU IZME-
ĐU EUROPSKE ZAJEDNI-
CE I REPUBLIKE HRVATSKE 
O SUDJELOVANJU REPU-
BLIKE HRVATSKE U PRO-
GRAMU ZAJEDNICE MEDIA 
2007/2007. – 2013.
 PRIJEDLOG DRŽAVNOG  •
PEDAGOŠKOG STANDARDA 
PREDŠKOLSKOG ODGOJA I 
NAOBRAZBE
 PRIJEDLOG DRŽAVNOG  •
PEDAGOŠKOG STANDARDA 
OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTA-
VA ODGOJA I OBRAZOVANJA
 PRIJEDLOG DRŽAVNOG  •
PEDAGOŠKOG STANDARDA 
SREDNJOŠKOLSKOG SUSTA-
VA ODGOJA I OBRAZOVANJA

Odbor za vanjsku politiku
(Sjednica zatvorena za javnost.)

Mandatno-imunitetno povjerenstvo
RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA 

MIROVANJE ZASTUPNIČKOG 
MANDATA ZASTUPNIKA dr.sc. 
BOJANA HLAČE I POČETKU 
ZASTUPNIČKOG MANDATA 
ZAMJENICE ZASTUPNIKA mr.sc. 
VESNE BUTERIN.

Odbor za europske integracije
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O POTVR-
ĐIVANJU DODATNOG PRO-
TOKOLA UZ KONVENCIJU 
O KIBERNETIČKOM KRIMI-
NALU O INKRIMINIRANJU 
DJELA RASISTIČKE I KSE-

NOFOBNE NARAVI POČI-
NJENIH PUTEM RAČUNAL-
NIH SREDSTAVA
 PRIJEDLOG ZAKONA O  •
IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ZAKONA O ODVJETNIŠTVU
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O PRO-
VEDBI UREDBE (EZ) BR. 
1907/2006 EUROPSKOGA 
PARLAMENTA I VIJEĆA EZ O 
REGISTRACIJI, EVALUACIJI, 
AUTORIZACIJI I OGRANIČA-
VANJU KEMIKALIJA
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKO-
NA O KEMIKALIJAMA
 PRIJEDLOG I  KONAČNI  •
PRIJEDLOG ZAKONA O 
SIGURNOSTI PROMETA NA 
CESTAMA
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O RAD-
NOM VREMENU, OBVEZ-
NIM ODMORIMA MOBILNIH 
RADNIKA I UREĐAJIMA ZA 
BILJEŽENJE U CESTOVNOM 
PROMETU
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKO-
NA O UPRAVNIM PRISTOJ-
BAMA
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA CARIN-
SKOG ZAKONA
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKO-
NA O SPRJEČAVANJU SUKO-
BA INTERESA U OBNAŠA-
NJU JAVNIH DUŽNOSTI
 PRIJEDLOG ZAKONA O  •
IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ZAKONA O IZVOZU ROBE S 
DVOJNOM NAMJENOM
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKO-
NA O OTPADU
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
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NAMA I DOPUNAMA ZAKO-
NA O ZAŠTITI ZRAKA
 IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU  •
PRETPRISTUPNIH PROGRA-
MA POMOĆI EUROPSKE 
UNIJE

Odbor za pomorstvo, promet i veze
 PRIJEDLOG I  KONAČNI  •
PRIJEDLOG ZAKONA O 
SIGURNOSTI PROMETA NA 
CESTAMA
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O RAD-
NOM VREMENU, OBVEZ-
NIM ODMORIMA MOBILNIH 
RADNIKA I UREĐAJIMA ZA 
BILJEŽENJE U CESTOVNOM 
PROMETU
 INICIJATIVA ZA IMENOVA- •
NJE ČLANOVA ODBORA ZA 
POMORSTVO, PROMET I 
VEZE IZ REDOVA JAVNIH, 
ZNANSTVENIH I STRUČNIH 
DJELATNIKA KOJI IMAJU 
SVA PRAVA ČLANA RADNOG 
TIJELA, OSIM PRAVA ODLU-
ČIVANJA

Odbor za unutarnju politiku i 
nacionalnu sigurnost
 PRIJEDLOG I  KONAČNI  •
PRIJEDLOG ZAKONA O 
SIGURNOSTI PROMETA NA 
CESTAMA
 PREDSTAVKA HRVATSKOG  •
DRUŠTVA ZA ZAŠTITU I PRO-
MICANJE LJUDSKIH PRAVA 
I HRVATSKOG HELSIN ŠKOG 
ODBORA – slučaj Mirjane 
Ju sup-Pu kanić
 (2. točka dnevnoga reda zatvore-
na za javnost.)

Odbor za izbor, imenovanja i 
upravne poslove
 PRIJEDLOG ODLUKE O RAZR- •
JEŠENJU ČLANA OD BORA 
ZA USTAV, POSLOVNIK I 
POLITIČKI SUSTAV HRVAT-
SKOGA SABORA
 PRIJEDLOG ODLUKE O  •
R A Z R J E Š E N J U  Č L A N A 
ODBORA ZA UNUTARNJU 

POLITIKU I NACIONALNU 
SIGURNOST HRVATSKOGA 
SABORA
 PRIJEDLOG ODLUKE O  •
RAZRJEŠENJU PREDSJED-
NIKA, POTPREDSJEDNIKA I 
ČLANOVA:
a)  Odbora za gospodarstvo, 

razvoj i obnovu Hrvatskoga 
sabora

b)  Odbora za rad, socijalnu politiku 
i zdravstvo Hrvatskoga sabora

c)  Odbora za useljeništvo Hrvat-
skoga sabora

d)  Odbora za prostorno uređenje 
i zaštitu okoliša Hrvatskoga 
sabora

e)  Odbora za poljoprivredu i 
šumarstvo Hrvatskoga sabora

 PRIJEDLOG ODLUKE O  •
IZBORU PREDSJEDNIKA, 
POTPREDSJEDNIKA I ČLA-
NOVA
a)  Odbora za obranu Hrvatskoga 

sabora
b)  Odbora za gospodarstvo 

Hrvatskoga sabora
c)  Odbora za razvoj i obnovu 

Hrvatskoga sabora
d)  Odbora za rad i socijalno par-

tnerstvo Hrvatskoga sabora
e)  Odbora za zdravstvo i socijal-

nu skrb Hrvatskoga sabora
f)  Odbora za Hrvate izvan Repu-

blike Hrvatske
g)  Odbora za prostorno uređenje i 

graditeljstvo Hrvatskoga sabora
h)  Odbora za zaštitu okoliša 

Hrvatskoga sabora
i)  Odbora za poljoprivredu, ribar-

stvo i ruralni razvoj Hrvatsko-
ga sabora

j)  Odbora za regionalni razvoj, 
šumarstvo i vodno gospodar-
stvo Hrvatskoga sabora

Dopuna dnevnog reda
 PRIJEDLOG ODLUKE O RAZ- •
RJEŠENJU I IZBORU POT-
PREDSJEDNIKA ODBORA 
ZA LOKALNU I PODRUČ-
NU (REGIONALNU) SAMO-
U P R AV U  H RVAT S K O G A 
SABORA

 PRIJEDLOG ODLUKE O  •
IZBORU ČLANA ODBORA ZA 
USTAV, POSLOVNIK I POLI-
TIČKI SUSTAV HRVATSKO-
GA SABORA
 PRIJEDLOG ODLUKE O  •
IZBORU ČLANA ODBORA 
ZA UNUTARNJU POLITIKU I 
NACIONALNU SIGURNOST 
HRVATSKOGA SABORA

Sjednica Nacionalnog odbora
(Sjednica zatvorena za javnost.)

24. travnja 2008.

Odbor za zdravstvo i socijalnu 
skrb
 PRIJEDLOG I  KONAČNI  •
PRIJEDLOG ZAKONA O 
PROVEDBI UREDBE (EZ) 
BR.1907/2006 EUROPSKOG 
PARLAMENTA I  VIJEĆA 
EZ O REGISTRACIJI, EVA-
LUACIJI, AUTORIZACIJI I 
OGRANIČAVANJU KEMI-
KALIJA
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKO-
NA O KEMIKALIJAMA

Odbor za ratne veterane
 I Z V J E Š Ć E  O  P R O V E D - •
BI ZAKONA O PRAVIMA 
HR VATSKIH BRANITELJA 
IZ DOMOVINSKOG RATA I 
ČLANOVA NJIHOVIH OBI-
TELJI, ZA RAZDOBLJE OD 1. 
SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 
2007. GODINE;
 PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O  •
PRAVILNIKU O JEDINSTVE-
NOM REGISTRU HRVATSKIH 
BRANITELJA IZ DOMOVIN-
SKOG RATA
 INICIJATIVA ZA DOPU- •
NU ZAKONA O PRAVIMA 
HRVATSKIH BRANITELJA 
IZ DOMOVINSKOG RATA I 
ČLANOVA NJIHOVIH OBITE-
LJI (PODNOSITELJI GOSPO-
DIN AVDO LEMEZAN I MIR-
SAD TESKEREĐIĆ)
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Sastanak Izaslanstva Hrvatskoga 
sabora u Parlamentarnoj 
dimenziji Srednjoeuropske 
inicijative (PD/SEI)
 KONSTITUIRANJE IZASLAN- •
STVA HS-A U PARLAMEN-
TARNOJ DIMENZIJI SRED-
NJOEUROPSKE INICIJATIVE 
(PD/SEI)
 IMENOVANJE ČLANOVA I  •
ZAMJENIKE ČLANOVA U 
ODBORIMA PD/SEI
 ODLAZAK NA SASTANAK  •
PARLAMENTARNOG ODBO-
RA PD/SEI (KIŠINJEV, 25-27. 
SVIBNJA 2008., MOLDOVA)

25. travnja 2008.

Odbor za zaštitu okoliša
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKO-
NA O OTPADU
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKO-
NA O ZAŠTITI ZRAKA

Odbor za izbor, imenovanja i 
upravne poslove
 PRIJEDLOG ODLUKE O  •
RAZRJEŠENJU POTPRED-
SJEDNICE I IZBORU POT-
PREDSJEDNIKA ODBORA 
ZA FINANCIJE I DRŽAVNI 
PRORAČUN HRVATSKOGA 
SABORA
 PRIJEDLOG ODLUKE O  •
RAZRJEŠENJU I IZBORU 
POTPREDSJEDNIKA ODBO-
RA ZA PRAVOSUĐE HRVAT-
SKOGA SABORA
 PRIJEDLOG ODLUKE O  •
RAZRJEŠENJU I IZBORU 
ČLANA ODBORA ZA ZA KO-
NO DAVSTVO HRVATSKOGA 
SABORA
 PRIJEDLOG ODLUKE O RAZR- •
JEŠENJU I IZBORU ČLANA 
ODBORA ZA GOSPODAR-
STVO HRVATSKOGA SABORA
 PRIJEDLOG ODLUKE O  •
RAZRJEŠENJU I IZBORU 

ČLANA ODBORA ZA RAZVOJ 
I OBNOVU HRVATSKOGA 
SABORA
 PRIJEDLOG ODLUKE O  •
RAZRJEŠENJU I IZBORU 
ČLANICE ODBORA ZA PRA-
V O S U Đ E  H RVAT S K O G A 
SABORA
 PRIJEDLOG ODLUKE O  •
R A Z R J E Š E N J U  I  I Z B O -
RU ČLANA ODBORA ZA 
OBRAZOVANJE, ZNANOST 
I KULTURU HRVATSKOGA 
SA BORA
 PRIJEDLOG ODLUKE O  •
RAZRJEŠENJU I IZBORU 
ČLANA ODBORA ZA REGIO-
NALNI RAZVOJ, ŠUMAR-
STVO I VODNO GOSPO-
DARSTVO HRVATSKOGA 
SABORA
 PRIJEDLOG ODLUKE O RAZ- •
RJEŠENJU I IZBORU ČLANA 
ODBORA ZA POMORSTVO, 
PROMET I VEZE HR VATSKOGA 
SABORA
 PRIJEDLOG ODLUKE O  •
RAZRJEŠENJU I IZBORU 
ČLANOVA NACIONALNOG 
ODBORA
 PRIJEDLOG ODLUKE O IME- •
NOVANJU ČLANICE SAVJE-
TA SPOMEN-PODRUČJA 
JASENOVAC
 PRIJEDLOG ODLUKE O IME- •
NOVANJU ČLANOVA NACIO-
NALNOG VIJEĆA ZA PRAĆE-
NJE PROVEDBE NACIONAL-
NOG PROGRAMA SUZBIJA-
NJA KORUPCIJE
 PRIJEDLOG ZA DONOŠE- •
NJE RJEŠENJA ZASTUPNICI-
MA HRVATSKOGA SABORA 
SAZIVA 11. SIJEČNJA 2008. O 
PRESTANKU I PRIZNAVANJU 
PRAVA NA:
a) plaću
b) razliku plaće
c) naknadu za odvojeni život
 PRIJEDLOG ZA DONOŠE- •
NJE RJEŠENJA O PRESTAN-
KU PRAVA NA NAKNADU 
PLAĆE NAKON PRESTANKA 
OBNAŠANJA ZASTUPNIČ-

KE DUŽNOSTI U HRVAT-
SKOM SABORU SAZIVA 22. 
12. 2003.

Zajednička sjednica Odbora za 
međuparlamentarnu suradnju 
(prva konstituirajuća sjednica) 
i Odbora za vanjsku politiku
 KONSTITUIRANJE ODBORA  •
ZA MEĐUPARLAMENTAR-
NU SURADNJU HRVATSKO-
GA SABORA
 DOGOVOR O RADU •
 UTVRĐIVANJE IMENA DRŽA- •
VA S KOJIMA SE UTEMELJU-
JU MEĐUPARLAMENTARNE 
SKUPINE PRIJATELJSTVA ZA 
SURADNJU S PARLAMENTI-
MA DRUGIH ZEMALJA

28. travnja 2008.

Odbor za obitelj, mladež i šport
 Tematska sjednica Odbora na  •
temu: „Položaj i prava djece u 
športu”.

Odbor za ravnopravnost spolova
 IZVJEŠĆE O RADU PRAVO- •
BRANITELJICE ZA RAVNO-
PRAVNOST SPOLOVA U 2007. 
GODINI
 IZVJEŠĆE O RADU PRAVO- •
BRANITELJA ZA DJECU ZA 
2007. GODINU
 GODIŠNJE IZVJEŠĆE O  •
SPREMNOSTI OBRAMBE-
NOG SUSTAVA, PROVOĐE-
NJU KADROVSKE POLITIKE 
I UKUPNOM STANJU U ORU-
ŽANIM SNAGAMA REPU-
BLIKE HRVATSKE, S IZVJE-
ŠĆEM O STANJU OBRAMBE-
NIH PRIPREMA U REPUBLI-
CI HRVATSKOJ

29. travnja 2008.

Odbor za zdravstvo i socijalnu 
skrb
 IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG  •
PRAVOBRANITELJA ZA 2007. 
GODINU – predlagatelj: Pučki 
pravobranitelj
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 IZVJEŠĆE O RADU PRAVO- •
BRANITELJICE ZA DJECU 
ZA 2007. GODINU – predlaga-
telj: Pravobraniteljica za djecu

Odbor za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu
 PRIJEDLOG DRŽAVNOG  •
PEDAGOŠKOG STANDARDA 
PREDŠKOLSKOG ODGOJA I 
NAOBRAZBE
 PRIJEDLOG DRŽAVNOG  •
PEDAGOŠKOG STANDAR-
DA OSNOVNOŠKOLSKOG 
SUSTAVA ODGOJA I OBRA-
ZOVANJA
 PRIJEDLOG DRŽAVNOG  •
PEDAGOŠKOG STANDAR-
DA SREDNJOŠKOLSKOG 
SUSTAVA ODGOJA I OBRA-
ZOVANJA
 UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA  •
ZAKONA O IZMJENI I DOPU-
NI ZAKONA O POTVRĐIVA-
NJU EUROPSKE POVELJE O 
LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Odbor za zakonodavstvo
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O RAD-
NOM VREMENU, OBVE-
ZNIM ODMORIMA MOBIL-
NIH RADNIKA I UREĐAJIMA 
ZA BILJEŽENJE U CESTOV-
NOM PROMETU
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O POTVR-
ĐIVANJU PROTOKOLA O 
SUZBIJANJU ZAKISELJAVA-
NJA, EUTROFIKACIJE I PRI-
ZEMNOG OZONA UZ KON-
VENCIJU O DALEKOSEŽ-
NOM PREKOGRANIČNOM 

ONEČIŠĆENJU ZRAKA IZ 
1979. GODINE
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O PRIJED-
LOG ZAKONA O POTVRĐI-
VANJU POSEBNOG UGOVO-
RA IZMEĐU VLADE REPU-
BLIKE HRVATSKE I VLADE 
KRALJEVINE ŠVEDSKE O 
PROVEDBI PROVEDBENE 
FAZE PROJEKTA „OKRUP-
NJAVANJE POLJOPRIVRED-
NOG ZEMLJIŠTA U HRVAT-
SKOJ”
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O OSOB-
NOM IDENTIFIKACIJSKOM 
BROJU

Odbor za ljudska prava i prava 
nacionalnih manjina
 IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG  •
PRAVOBRANITELJA ZA 2007. 
GODINU
 IZVJEŠĆE O RADU PRAVO- •
BRANITELJICE ZA RAVNO-
PRAVNOST SPOLOVA U 2007. 
GODINI
 IZVJEŠĆE O RADU PRAVO- •
BRANITELJICE ZA DJECU 
ZA 2007. GODINU
 NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA  •
O DOPLATKU NA SLJEPOĆU

Odbor za gospodarstvo
 PRIJEDLOG ZAKONA O  •
IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ZAKONA O IZVOZU ROBE S 
DVOJNOM NAMJENOM
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O OSOB-
NOM IDENTIFIKACIJSKOM 
BROJU

Odbor za europske integracije
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O OSOB-
NOM IDENTIFIKACIJSKOM 
BROJU
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O POTVR-
ĐIVANJU PROTOKOLA O 
SUZBIJANJU ZAKISELJAVA-
NJA, EUTROFIKACIJE I PRI-
ZEMNOG OZONA UZ KON-
VENCIJU O DALEKOSEŽ-
NOM PREKOGRANIČNOM 
ONEČIŠĆENJU ZRAKA IZ 
1979. GODINE

Odbor za unutarnju politiku i 
nacionalnu sigurnost
 „SLUČAJ” gđe MIRJANE  •
JUSUP PUKANIĆ – INFOR-
M A C I J A  D R Ž AV N O G 
ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE 
HRVATSKE
(sjednica zatvorena za javnost)

Odbor za poljoprivredu, ribarstvo 
i ruralni razvoj
 PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- •
JEDLOG ZAKONA O POTVR-
ĐIVANJU POSEBNOG UGO-
VORA IZMEĐU VLADE 
REPUBLIKE HRVATSKE I 
VLADE KRALJEVINE ŠVED-
SKE O PROVEDBI PRO-
VEDBENE FAZE PROJEKTA 
„OKRUPNJAVANJE POLJO-
PRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 
HRVATSKOJ”

29 – 30. travnja 2008.

Zajednički parlamentarni odbor 
RH – EU
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Predsjednik Hrvatskog sabora 
Luka Bebić otvorio je 4. sjednicu 
pozdravivši sve zastupnike, premije-
ra i predstavnike Vlade RH. Izvije-
stio je nazočne da nije podnesena ni 
jedna primjedba na zapisnik 3. sjed-
nice pa je on usvojen, nakon čega se 
pristupilo utvrđivanju dnevnog reda 
4. sjednice. Napomenuo je, nadalje, 
da su pod točkama 2, 3, 4, 5. i 15. 
navedeni zakoni za koje se predlaže 
donošenje hitnim postupkom.

Budući da nije bilo primjedbi na 
prijedlog za hitni postupak, pristu-
pilo se glasovanju. Zastupnici su 
jednoglasno prihvatili primjenu hit-
nog postupka za donošenje: Zako-
na o potvrđivanju Memoranduma 
o razumijevanju između Europske 
zajednice i Republike Hrvatske o 
sudjelovanju Republike Hrvatske u 
„Financijskom instrumentu za civil-
nu zaštitu”; Zakona o potvrđiva-
nju Sporazuma između Republike 

Hrvatske i Međunarodne agencije 
za atomsku energiju kojim se mije-
nja i dopunjuje Protokol uz Spora-
zum Republike Hrvatske i Međuna-
rodne agencije za atomsku energiju 
o primjeni garancije u vezi s Ugo-
vorom o neširenju nuklearnog oruž-
ja; Zakona o potvrđivanju Ugovora 
između Vlade Republike Hrvatske 
i Vlade Kraljevine Danske o općim 
uvjetima danske bilateralne pomo-
ći Hrvatskoj; Zakona o potvrđiva-
nju Memoranduma o razumijevanju 
između Europske zajednice i Repu-
blike Hrvatske o sudjelovanju Repu-
blike Hrvatske u programu zajedni-
ce MEDIA 2007-2013; te Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o 
obvezama i pravima državnih duž-
nosnika.

Predsjednik Sabora utvrdio je da 
je u dnevni red uvršteno i 13 zakona 
koji se usklađuju s propisima Europ-
ske unije i nose oznaku P.Z.E., te se 

o primjeni hitnog postupka ne gla-
suje. Ti akti uvršteni su u Prijedlog 
dnevnog reda pod točkama 6, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 16, 18. i 19.

Predsjednik Vlade dr.sc. Ivo Sana-
der prihvatio je prijedlog zastupnika 
Borisa Šprema da Prijedlog zako-
na o sigurnosti prometa na cestama 
ide u dva čitanja na ovoj sjednici, 
a nije prihvatio prijedlog zastupni-
ka Nenada Stazića da se Prijedlog 
zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o sukobu interesa, koji nosi 
oznaku P.Z.E., razmatra u redovnoj 
proceduri.

Budući da nije bilo prigovora na 
teme koje nije sadržavao prijedlog 
dnevnog reda upućen uz poziv na 
sjednicu, predsjednik Bebić je obja-
vio da je utvrđen dnevni red onako 
kako je predložen u Konačnom pri-
jedlogu dnevnog reda s prihvaćenim 
izmjenama.

A. F.

PRIKAZ RADA:
–  4. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA ODRŽANE 23, 24, 25, 29, 30. TRAVNJA I 6, 7, 8, 9, 13, 

14, 15, 16, 20, 21, 27, 28, 29. TE 30. SVIBNJA 2008.

Utvrđivanje dnevnog reda

Aktualno prijepodne –
 Izvješće Mandatno-imunitetnog  –
povjerenstva
 Prijedlog i Konačni prijedlog  –
zakona o potvrđivanju Memo-
randuma o razumijevanju izme-
đu Europske zajednice i Repu-
blike Hrvatske o sudjelovanju 
Republike Hrvatske u „finan-
cijskom instrumentu za civilnu 
zaštitu”
 Prijedlog i Konačni prijedlog  –
zakona o potvrđivanju Spora-
zuma između Republike Hrvat-

ske i Međunarodne Agencije za 
atomsku energiju kojim se mije-
nja i dopunjuje protokol uz Spo-
razum između Republike Hrvat-
ske i Međunarodne agencije za 
atomsku energiju o primjeni 
garancija u vezi s Ugovorom o 
neširenju nuklearnog oružja
 Prijedlog i Konačni prijedlog  –
zakona o potvrđivanju Ugovora 
između Vlade Republike Hrvat-
ske i Vlade Kraljevine Danske o 
općim uvjetima danske bilate-
ralne pomoći Hrvatskoj

 Prijedlog i Konačni prijedlog  –
zakona o potvrđivanju Memoran-
duma o razumijevanju između 
Europske zajednice i Republike 
Hrvatske o sudjelovanju Republi-
ke Hrvatske u programu zajedni-
ce MEDIA 2007 (2007-2013.)
 Prijedlog i Konačni prijedlog  –
zakona o potvrđivanju Dodat-
nog protokola uz konvenciju 
o kibernetičkom kriminalu o 
inkriminiranju djela rasističke 
i ksenofobne naravi počinjenih 
pomoću računalnih sustava

Dnevni red
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 Prijedlog zakona o područjima i  –
sjedištima sudova
 Prijedlog zakona o izmjenama i  –
dopunama Zakona o odvjetništvu
 Prijedlog i Konačni prijedlog  –
zakona o provedbi Uredbe (EZ) 
br. 1907/2006 Europskoga par-
lamenta i Vijeća EZ o registra-
ciji, evaluaciji, autorizaciji i 
ograničavanju kemikalija
 Prijedlog i Konačni prijedlog  –
zakona o izmjenama i dopuna-
ma Zakona o kemikalijama
 Prijedlog zakona o sigurnosti  –
prometa na cestama
 Prijedlog i Konačni prijedlog  –
zakona o radnom vremenu, 
obveznim odmorima mobilnih 
radnika i uređajima za bilježe-
nje u cestovnom prometu
 Prijedlog i Konačni prijedlog  –
zakona o izmjenama i dopuna-
ma Zakona o upravnim pristoj-
bama
 Prijedlog i Konačni prijedlog  –
zakona o izmjenama i dopuna-
ma Carinskog zakona
 Prijedlog i Konačni prijedlog  –
zakona o izmjenama i dopuna-
ma Zakona o obvezama i pravi-
ma državnih dužnosnika
 Prijedlog i Konačni prijedlog  –
zakona izmjenama i dopunama 
Zakona o sprječavanju suko-
ba interesa u obnašanju javnih 
dužnosti
 Prijedlog zakona o izmjenama  –
i dopunama Zakona o izvozu 
robe s dvojnom namjenom
 Prijedlog i Konačni prijedlog  –
zakona o izmjenama i dopuna-
ma Zakona o otpadu
 Prijedlog i Konačni prijedlog  –
zakona o izmjenama i dopuna-
ma Zakona o zaštiti zraka
 Prijedlog državnog pedagoškog  –
standarda predškolskog odgoja 
i naobrazbe
 Prijedlog državnog pedagoš- –
kog standarda osnovnoškolskog 
sustava odgoja i obrazovanja
 Prijedlog državnog pedagoš- –
kog standarda srednjoškolskog 
sustava odgoja i obrazovanja

 Prijedlog zakona o Zakladi  –
„Hrvatska za djecu”
 Godišnje izvješće o spremnosti  –
obrambenog sustava, provođe-
nju kadrovske politike i uku-
pnom stanju u Oružanim sna-
gama Republike Hrvatske, s 
izvješćem o stanju obrambenih 
priprema u Republici Hrvatskoj
 Izvješće o provedbi Zakona o  –
pravima hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji za razdoblje od 
01.01.2007. do 31.12.2007.
 Izvješće o radu pučkog pravo- –
branitelja za 2007. godinu
 Izvješće o radu pravobranitelji- –
ce za ravnopravnost spolova u 
2007. godini
 Izvješće o radu pravobranitelja  –
za djecu za 2007. godinu
 Izvješće o korištenju pretpristup nih  –
programa pomoći Europske unije
 Izvješće o radu Vijeća za poštan- –
ske usluge za 2007. godinu
 Godišnje izvješće o radu Hrvat- –
ske agencije za telekomunikaci-
je i o stanju i ostvarivanju nače-
la i ciljeva regulacije telekomu-
nikacijskog tržišta u Republici 
Hrvatskoj za 2007. godinu
 Prijedlog kandidata za izbor  –
člana Državnog sudbenog vijeća
 Prijedlog zaključaka o Odluci o  –
visini naknade za prostore koje 
koriste objekti za proizvodnju 
električne energije
 Prijedlog zaključaka o pravil- –
niku o jedinstvenom Registru 
hrvatskih branitelja Domovin-
skog rata
 Izbori, imenovanja i razrješenja –
 Prijedlog odluke o razrješenju  –
predsjednika, potpredsjednika 
i članova Odbora za gospodar-
stvo, razvoj i obnovu Hrvatsko-
ga sabora
 Prijedlog odluke o razrješenju  –
predsjednika, potpredsjednika 
i članova Odbora za rad, soci-
jalnu politiku i zdravstvo Hrvat-
skoga sabora
 Prijedlog odluke o razrješenju  –
predsjednika, potpredsjednika i 

članova Odbora za useljeništvo 
Hrvatskoga sabora
 Prijedlog odluke o razrješenju  –
predsjednika, potpredsjednice 
i članova Odbora za prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša Hrvat-
skog sabora
 Prijedlog odluke o razrješenju  –
predsjednika, potpredsjednika i 
članova Odbora za poljoprivredu 
i šumarstvo Hrvatskog sabora
 Prijedlog odluke o razrješenju  –
i izboru potpredsjednika Odbo-
ra za lokalnu i područnu (regio-
nalnu) samoupravu Hrvatskog 
sabora
 Prijedlog odluke o razrješenju  –
člana Odbora za Ustav, Poslov-
nik i politički sustav Hrvatskog 
sabora
 Prijedlog odluke o razrješe- –
nju člana Odbora za unutarnju 
politiku i nacionalnu sigurnost 
Hrvatskog sabora
 Prijedlog odluke o izboru pred- –
sjednika, potpredsjednika i čla-
nova Odbora za obranu Hrvat-
skog sabora
 Prijedlog odluke o izboru pred- –
sjednika, potpredsjednika i čla-
nova Odbora za gospodarstvo 
Hrvatskog sabora
 Prijedlog odluke o izboru pred- –
sjednice, potpredsjednika i čla-
nova Odbora za razvoj i obnovu 
hrvatskog sabora
 Prijedlog odluke o izboru pred- –
sjednika, potpredsjednika i čla-
nova Odbora za rad i socijalno 
partnerstvo Hrvatskog sabora
 Prijedlog odluke o izboru pred- –
sjednika, potpredsjednika i čla-
nova Odbora za zdravstvo i soci-
jalnu skrb Hrvatskog sabora
 Prijedlog odluke o izboru pred- –
sjednika, potpredsjednika i čla-
nova Odbora za Hrvate izvan 
Republike Hrvatske
 Prijedlog odluke o izboru pred- –
sjednika, potpredsjednika i člano-
va Odbora za prostorno uređenje 
i graditeljstvo Hrvatskog sabora
 Prijedlog odluke o izboru pred- –
sjednice, potpredsjednice i čla-
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nova Odbora za zaštitu okoliša 
Hrvatskog sabora
 Prijedlog odluke o izboru pred- –
sjednice, potpredsjednika i čla-
nova Odbora za poljoprivredu, 
ribarstvo i ruralni razvoj Hrvat-
skog sabora
 Prijedlog odluke o izboru pred- –
sjednika, potpredsjednika i čla-
nova Odbora za regionalni 
razvoj šumarstva i vodno gospo-
darstvo Hrvatskog sabora
 Prijedlog odluke o izboru člani- –
ce Odbora za Ustav, Poslovnik i 
politički sustav Hrvatskog sabora
 Prijedlog odluke o izboru člana  –
Odbora za unutarnju politiku i 
nacionalnu sigurnost Hrvatsko-
ga sabora
 Prijedlog odluke o razrješenju  –
članice i izboru člana Odbora za 
zakonodavstvo Hrvatskoga sabora
 Prijedlog odluke o razrješenju  –
člana i izboru članice Odbora za 
pomorstvo, promet i veze Hrvat-
skoga sabora
 Prijedlog odluke o razrješenju  –
člana i izboru članice Odbora 

za zakonodavstvo Hrvatskoga 
sabora
 Prijedlog odluke o imenovanju  –
članova u Nacionalni odbor 
RH-EU
 Prijedlog odluke o razrješenju  –
potpredsjednice i izboru pot-
predsjednika Odbora za finan-
cije i državni proračun
 Prijedlog odluke o imenovanju  –
člana Savjeta Spomen-područja 
Jasenovac
 Prijedlog odluke o razrješenju i  –
izboru člana Odbora za gospo-
darstvo Hrvatskoga sabora
 Prijedlog odluke o razrješenju i  –
izboru člana Odbora za obrazo-
vanje, znanost i kulturu Hrvat-
skoga sabora
 Prijedlog odluke o razrješenju i  –
izboru člana Odbora za razvoj i 
obnovu Hrvatskoga sabora
 Prijedlog odluke o razrješenju  –
i izboru člana Odbora za regio-
nalni razvoj
 Prijedlog odluke o razrješenju i  –
izboru članice Odbora za pravo-
suđe Hrvatskoga sabora

 Prijedlog odluke o razrješenju i  –
izboru potpredsjednika Odbora 
za pravosuđe Hrvatskoga sabora

 Dopuna dnevnoga reda 25. 
travnja

 Prijedlog i Konačni prijedlog  –
zakona o potvrđivanju posebnog 
Ugovora između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Kraljevine Šved-
ske o provedbi provedbene faze 
projekta „Okrupnjavanje poljo-
privrednog zemljišta u Hrvatskoj
 Prijedlog i Konačni prijedlog zako- –
na o dopuni Zakona o blagdani-
ma, spomendanima i neradnim 
danima u Republici Hrvatskoj
 Prijedlog i Konačni prijedlog  –
zakona o osobnom identifikacij-
skom broju
 Prijedlog i Konačni prijedlog  –
zakona o potvrđivanju Protoko-
la o suzbijanju zakiseljavanja, 
eutrofikacije i prizemnog ozona 
uz Konvenciju o dalekosežnom 
prekograničnom onečišćenju 
zraka iz 1979. godine 
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Na aktualnom prijepodnevu 4. 
sjednice 23. travnja zastupnici su 
postavili četrdesetak pitanja veći-
na kojih se odnosila na gospodar-
stvo – počevši od stečaja Gradske 
banke Osijek do poreza na kapi-
talnu dobit – i uputili ih potpred-
sjedniku Vlade Republike Hrvat-
ske i ministru gospodarstva, rada 
i poduzetništva.

Prava nacionalnih manjina

Na koji način i u kojem roku 
Vlada može učiniti vidljivom pri-
mjenu Ustavnog zakona o pravima 
nacionalnih manjina, posebno čla-
nak 22. koji se odnosi na razmjernu 
zastupljenost pripadnika nacional-
nih manjina u zapošljavanju – pita-
nje je koje je Vojislav Stanimirović 
(SDSS; zastupnik srpske nacio-
nalne manjine) naslovio na pot-
predsjednicu Vlade i ministricu obi-
telji, branitelja i međugeneracijske 
solidarnosti. Pet godina je prošlo od 
donošenja ovog Ustavnog zakona, a 
neki bitni elementi se ne provode ili 
se provode izrazito slabo. Pripadni-
ci srpske i drugih manjinskih zajed-
nica značajno su podzastupljeni u 
pravosuđu, MUP-u, državnoj upra-
vi te tijelima lokalne vlasti; česte su 
diskriminacije, što ozbiljno naruša-
va zakonodavne okvire i koči pro-
ces povratka i reintegracije, naveo je 
zastupnik.

Na ovo pitanje odgovorio je držav-
ni tajnik Ministarstva Krunoslav 

Mesarić rekavši da će Vlada u pot-
punosti provesti i ispuniti sve uvje-
te iz Ustavnog zakona, koji je i dio 
koalicijskog sporazuma.

Zastupnik je bio djelomično 
zadovoljan odgovorom. Nada se da 
će Ustavni zakon postati „stariji” od 
zakona pojedinaca te naveo primjer 
Vukovara gdje je u gradsku upra-
vu primljeno svih sedam kandidata 
većinskog naroda, a ni jedan pred-
stavnik nacionalne manjine.

Lokacija Mala Vodica

Dokad će trajati postupak odabi-
ra ponuda (zahtjeva) za odobrenje 
iskorištavanja mineralnih sirovi-
na na lokaciji Mala Vodica u opći-
ni Pocrkavlje u Brodsko-posavskoj 
županiji, pitao je Boro Grubišić 
(HDSSB) potpredsjednika Vlade i 
ministra gospodarstva, rada i podu-
zetništva. Pitanje postavlja jer odgo-
vorom na svoje pisano pitanje o istoj 
temi nije zadovoljan. Riječ je o odo-
brenju za eksploatacijsko polje kar-
bonatne sirovine, kalcita, za indu-
strijsku preradu, otvaranje pogona 
stočne hrane. Stopa nezaposlenosti 
u Brodsko-posavskoj županiji je 25 
posto, općina Pocrkavlje sa svojim 
selima ima izrazit stupanj depopu-
lacije.

Potpredsjednik Vlade i ministar 
Damir Polančec odgovorio je da je 
nakon zaprimljenih zahtjeva poje-
dinih tvrtki za odobrenje eksploa-
tacije polja Mala Vodica pokrenu-

ta usmena i javna rasprava na koju 
su se odazvale prije svega tvrtka 
Domin d.o.o. u stečaju, Poduzeće za 
ceste iz Slavonskog Broda, Cestar 
iz Slavonskog Broda, Našice i tvrt-
ka Brod iz Slavonskog Broda u vla-
sništvu hrvatskih branitelja. Svi su 
dali svoje prijedloge iskorištavanja 
(od proizvodnje kamenog brašna 
do posebne mineralne sirovine), no 
s obzirom na to da su sve ponude i 
zahtjevi imali određene manjkavosti 
zatražena je njihova dopuna i to se 
sada analizira. Sa sigurnošću mogu 
reći da će konačna ocjena i odluka 
biti donesena u sljedećih petnaestak 
dana upravo zbog činjenice da se na 
ovom eksploatacijskom polju može 
zaposliti najmanje stotinjak ljudi iz 
općine Pocrkavlje, naglasio je mini-
star.

Zastupnik je u osvrtu na odgo-
vor naglasio da na Zavodu za zapo-
šljavanje u Slavonskom Brodu ima 
2500 hrvatskih branitelja.

Licence za građenje

Kako napreduje posao izdavanja 
dozvola za građenje prema novom 
Pravilniku o uvjetima i mjerilima za 
davanje suglasnosti za započinjanje 
građenja, pitao je Mario Zubović 
(HDZ) ministricu zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i graditeljstva. 
Dosad su tvrtke s tri ili pet radnika 
mogle dobivati velike poslove i uzi-
mati podizvođače i na taj način su 
male firme zarađivale bez rada, a i 

Aktualno prijepodne
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kvaliteta izvršenih radova nije bila 
odgovarajuća.

Ministrica Marina Matulo-
vić-Dropulić odgovorila je da je 
spomenuti Pravilnik stupio na snagu 
1. listopada 2006., a počeo se pri-
mjenjivati od 1. travnja ove godine i 
da, nažalost, tek tada o njemu poči-
nje priča.

U Hrvatskoj je 10 806 registrira-
nih firmi za graditeljstvo, od toga 
5 277 firmi nema ni jednog zapo-
slenog, 4 061 tvrtka ima zaposle-
nih od jednoga do devet radnika, pa 
ostaje vrlo malo tih firmi koje imaju 
veći broj zaposlenih djelatnika. Od 
dana stupanja na snagu Pravilnika 
do 19. ožujka ove godine podnije-
to je svega 579 zahtjeva za dava-
nje licence, a kad se vidjelo da se 
od Pravilnika neće odustati poja-
vili su se ostali zahtjevi, još njih 2 
600. Dosad je riješeno 699 licenci 
(samo dvije odbijene) i nema govo-
ra o tome da ljudi neće moći radi-
ti, naglasila je ministrica dodavši da 
je za te licence naročito zainteresi-
ran Sindikat graditeljstva i vidjet će 
se ima li potrebe za nekom izmje-
nom. On je i tražio da se u Pravilnik 
unese novi članak prema kojem bi 
firmama koje radnicima ne isplaćuju 
plaće trebalo oduzeti licencu (slično 
rješenje postoji u Pravilniku). Nema 
razloga da tvrtke koje se uistinu 
bave građenjem ne dobiju licence, 
rekla je ministrica Dropulić.

Zastupnik je zahvalio na odgovo-
ru i objasnio da je htio da ministri-
ca pojasni primjenu Pravilnika jer 
da su njime nezadovoljni oni koji ne 
mogu ispuniti propisane obveze, ali 
da su ozbiljne tvrtke zadovoljne Pra-
vilnikom.

Izvoz vojne opreme

Dr.sc. Krešimir Ćosić (HDZ) 
govorio je o izvozu naoružanja i 
vojne opreme iz Republike Hrvatske 
i kako su tu dobro i jasno definirane 
zakonske procedure te u tom okviru 
zatražio komentar potpredsjednika 
Vlade Republike Hrvatske o izjavi 

sa sastanka hrvatskih gospodarstve-
nika s Predsjednikom Republike da 
je na snazi embargo na izvoz pišto-
lja hrvatske tvrtke „HS product” u 
BiH i da nije isključena mogućnost 
korupcije.

Potpredsjednik Vlade i ministar 
gospodarstva, rada i poduzetništva 
Damir Polančec je odgovorio da 
nikada ni jedan zahtjev za izvoz oruž-
ja i vojne opreme u BiH nije odbijen. 
Izvoz opreme i naoružanja koje se 
može koristiti u komercijalne svrhe 
podliježe odobrenju Ministarstva 
gospodarstva, koje izdaje posebnu 
dozvolu nakon rasprave posebnog 
povjerenstva. Tijekom 2007. dobi-
li smo tri zahtjeva „HS producta” i 
nakon spomenutog postupka izdali 
dozvole za izvoz, i one još vrijede 
zaključno s 23. travnja 2008. Izvoz 
je obavljen na osnovi dvije dozvo-
le, po trećoj još nije izvršen, za što 
je Povjerenstvo zatražilo očitovanje 
te tvrtke (zaprimljen i novi zahtjev 
drugog uvoznika u BiH, koji se 
poklapa s izvoznom dozvolom iz 
10. mjeseca 2007.). Nakon očitova-
nja i rasprave na Povjerenstvu vrlo 
vjerojatno izdat ćemo novu dozvo-
lu, rekao je ministar, odbacivši bilo 
kakve primjedbe o opstrukciji Mini-
starstva gospodarstva.

Zastupnik je zahvalio na odgovo-
ru držeći ga izuzetno važnim za pra-
vilno i točno informiranje hrvatske 
javnosti.

Eskalacija nasilja

Zašto slučaj Korade i ostali sluča-
jevi nasilja nisu alarmirali Ministar-
stvo da poduzme odgovarajuće pre-
ventivne akcije, pitala je Brankica 
Crljenko (SDP) ministra unutar-
njih poslova. U posljednje vrijeme, 
osobito u urbanim sredinama došlo 
je do eskalacije nasilja, događaju se 
pljačke, brutalne tučnjave, silova-
nja; nažalost, nerijetko i ubojstva, 
navela je, među ostalim, zastupni-
ca pitajući ministra ne osjeća li se i 
osobno odgovornim što su hrvatske 
ulice izrazito nesigurne i što nasil-

nici naokolo hodaju naoružani do 
zuba.

Ministar Berislav Rončević odgo-
vorio je da, suprotno od toga, statisti-
ke o kretanju kriminaliteta u Repu-
blici Hrvatskoj pokazuju da je u raz-
doblju prva tri mjeseca ove godine 
u odnosu na isto razdoblje 2007. 
zabilježen pad kriminaliteta. Poje-
dinačni predmeti o kojima govo-
ri zastupnica jesu zabrinjavajući i 
u njima policija postupa sukladno 
zakonskim nadležnostima; kazne-
na djela se maksimalno preveniraju. 
Kod predmeta preminulog generala 
Koradea ne postoji niti jedna prija-
va koja je došla hrvatskoj policiji a 
da se po njoj nije postupilo, a slu-
čaj višekratnog ubojstva na područ-
ju sjeverozapadne Hrvatske, okolice 
Varaždina, policija je obavila apso-
lutno profesionalno i postupalo se 
sukladno zakonu. Ne vidim u ovome 
svoju osobnu odgovornost, a policij-
ski službenici su ovaj predmet riješi-
li, nažalost, uz ljudske žrtve nevinih 
osoba i gubitak života jednog poli-
cijskog službenika, rekao je ministar 
Rončević.

Zastupnica je odvratila da je očito 
da su u ovoj zemlji neke osobe zašti-
ćene i nedodirljive bez obzira na to 
što učinile (i slučaj generala Kora-
dea) a da je odgovornost sustava 
kojem je ministar na čelu neupitna. 
U ime hrvatskih građana, prvenstve-
no zabrinutih roditelja, zamolila je 
ministra da konačno ozbiljnije prio-
ne poslu za koji je odgovoran.

Završetak stečaja Gradske 
banke Osijek

Što je dosad učinjeno i je li blizu 
završetak stečaja u Gradskoj banci 
Osijek, pitao je Petar Mlinarić 
(HDZ).

Potpredsjednik Vlade i ministar 
gospodarstva, rada i poduzetništva 
Damir Polančec odgovorio je da je 
konačno pri uspješnom završetku ovaj 
dugotrajan i zahtjevan stečajni postu-
pak. Državna agencija za sanaciju 
banaka i osiguranje štednih uloga, kao 
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jedan od vjerovnika, uspjela je sklopi-
ti sporazum s odvjetnicima dijela šte-
diša i na poseban je račun usmjerila 
sredstva potrebna za potpunu isplatu 
svih štediša Gradske banke Osijek u 
stečaju. Štediše tu isplatu mogu oče-
kivati u sljedećih petnaest dana. Jedi-
ni vjerovnik ostaje Državna agencija 
za sanaciju banaka koja će preuzeti 
preostali dio imovine, završiti stečaj-
ni postupak, izvršiti dokapitalizaciju 
Hrvatska poštanske banke čime će 
konačno zaživjeti „Agroposlovnica” 
(„Agrobanka”) osnovana u okviru te 
banke. Time će Hrvatska poštanska 
banka ponuditi prije svega poljopri-
vrednim proizvođačima potpuno nov 
paket proizvoda.

Zastupnik je bio zadovoljan 
odgovorom.

Još o Pravilniku

Dodatne informacije od premije-
ra o primjeni Pravilnika o građenju 
zatražio je Zlatko Horvat (HNS) 
jer da su se od početka njegove pri-
mjene pojavile kontroverze i navod-
ne kritike iz inozemstva, da se stra-
ne tvrtke dovode u neravnopravan 
položaj u odnosu na naše.

Predsjednik Vlade dr.sc. Ivo Sana-
der odgovorio je da on takvih infor-
macija nema (ako ih zastupnik ima 
neka mu da) podsjetivši da je inten-
cija Pravilnika bila uvesti red i da tzv. 
fikus firme ne mogu dobivati poslo-
ve, a primjedbe će se sigurno uvažiti.

Zemljišne zajednice

Goran Beus Richembergh 
(HNS) pozvao se na više od pet 
godina „star” zaključak kojim je 
Sabor obvezao Vladu Republike 
Hrvatske da mu dostavi izvješće o 
provedbi Zakona o naknadi za imo-
vinu oduzetu za vrijeme jugoslaven-
ske komunističke vladavine i zakon-
ska rješenja o povratu i obeštećenju 
bivših vlasnika za oduzetu imovi-
nu, ali ta obveza, kaže, dosad nije 
izvršena. Zakonom iz 1947. ukinu-
te su zemljišne zajednice i oduze-

ta im imovina bez ikakvog prava 
na naknadu (u tom času ih je bilo 
1.225). Zakonom iz 1996. imovina 
zemljišnih zajednica prevedena je iz 
statusa društvenog vlasništva u sta-
tus državnog vlasništva i danas je u 
fundusu državnog poljoprivrednog 
zemljišta, odnosno fundusu zemlji-
šta kojim upravljaju Hrvatske šume. 
Zastupnik tvrdi kako je riječ o jedi-
nom obliku privatnog, u ovom slu-
čaju korporativističkog vlasništva, 
koji do sada nije vraćen vlasnicima. 
S obzirom na Vladinu najavu skorog 
predlaganja zakona o raspolaganju 
državnim poljoprivrednim zemlji-
štem zanimalo ga je kada i kako 
Vlada planira riješiti ovaj problem, 
napose kada će predložiti zakonsko 
rješenje kojim će se vratiti imovina 
bivših zemljišnih zajednica i omo-
gućiti njihovo obnavljanje.

Dr. sc. Ivo Sanader je zatražio 
od zastupnika da mu dostavi pita-
nje sa svim potrebnim informacija-
ma i najavio pisani odgovor, a zastu-
pnik mu je uručio materijale i knjige 
Koordinacije zajednice zemljišnih 
zajednica Hrvatske.

Identifikacijski broj

Nenad Stazić (SDP) je prozvao 
Vladu Republike Hrvatske za kaš-
njenje s izradom Zakona o jedinstve-
nom poreznom broju, upozorivši da 
joj je trebala godina i pol (od rujna 
2006.) da ga uvrsti na svoju sjedni-
cu. Uz konstataciju da je uvođenje 
poreznog broja jedan od najjačih 
instrumenata borbe protiv korupci-
je, upitao je ministra financija je li u 
ovom slučaju posrijedi nemar prema 
poslu kojeg obavlja ili se sa zako-
nom kasni jer ministru i Vladi savr-
šeno odgovara stanje korupcije.

Ministar Ivan Šuker odbacio je 
tvrdnju da se kasni s izradom zako-
na o identifikacijskom broju, a ne 
poreznom kako je naveo zastupnik. 
Zakon se donosi navrijeme, a stupio 
bi na snagu 1. siječnja 2009. Objasnio 
je da je proteklih godinu i pol trajala 
rasprava sa 30 državnih institucija o 

tome kako bi zakon trebao izgleda-
ti, a sve radi uvođenja reda u pore-
zni sustav i sprječavanja korupcije. 
Aktualna je vlada prva imala politič-
ku hrabrost uhvatiti se tog zahtjevnog 
i opsežnog posla, podvukao je mini-
star, i primijetio kako je zakon bio 
spreman još prošlog ljeta, ali se odu-
stalo od njegova predlaganja Saboru 
dva mjeseca prije izbora da ga se ne 
bi proglasilo predizbornim. Izrazio 
je nadu da će svi zastupnici podržati 
zakon o identifikacijskom broju.

Zastupnik mu je odgovorio da 
kuca na otvorena vrata budući da od 
SDP-a ima podršku za taj zakon, ali 
je, kaže, prozvao resorno ministar-
stvo jer oteže s njegovim donoše-
njem. Primijetio je da Vlada ne kasni 
samo s ovim zakonskim aktom, već 
i s drugim zakonskim rješenjima – 
od planiranih šest zakonskih prijed-
loga kojim se usklađuje naše zako-
nodavstvo s pravnom stečevinom 
EU predložila je tek dva.

Hrvatska – regionalni lider

Frano Matušić  (HDZ)  upi-
tao je ministra vanjskih poslova i 
europskih integracija kako ocjenju-
je susrete s dužnosnicima Europ-
ske unije, napose s predstavnicima 
Europske komisije Europskog parla-
menta i koje su mu stajalište prenije-
li sugovornici glede mogućeg brzog 
dovršetka hrvatskih pregovora o pri-
stupanju EU.

Ministar Gordan Jandroković 
je kao ključnu poruku izdvojio onu 
povjerenika Ollia Rehna da, ako 
Hrvatska do lipnja 2008. ispuni sva 
mjerila za otvaranje poglavlja, posto-
je realni izgledi da će početkom ove 
jeseni dobiti mapu puta za završetak 
pregovora. Pri tome će biti istaknu-
to da bi oni trebali biti zaključeni 
do početka jeseni 2009. Izražena je 
snažna potpora Hrvatskoj na putu u 
EU i NATO te naglašeno povećano 
očekivanje od uloge koju Hrvatska 
treba imati na prostoru jugoistočne 
Europe. Hrvatska je prepoznata kao 
regionalni lider, a takva ocjena obve-
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zuje da u idućem razdoblju pomo-
gnemo zemljama koje imaju ambici-
ju postati članicama EU i NATO-a. 
Razgovaralo se i o ulasku Hrvatske 
u NATO. S tim u vezi Vlada Repu-
blike Hrvatske je dobila pohvale za 
dosad učinjeno, a od zemalja člani-
ca NATO-a zatraženo je da što brže 
pristupe ratifikaciji protokola o pri-
stupanju Hrvatske Savezu. Konač-
no, Hrvatska je dobila pohvale za 
dosadašnji rad naše misije u Vijeću 
sigurnosti u New Yorku.

Zastupnik je bio zadovoljan 
odgovorom.

Radovi na dionici Sveti Kuzma 
– Križišća

Anton Mance (HDZ) upitao je mini-
stra mora, turizma, prometa i razvitka 
kada će započeti radovi na dionici od 
Svetog Kuzme do Kri žišća.

Odgovarajući na njegovo pitanje 
ministar Božidar Kalmeta je ustvr-
dio da se radi o posljednjoj dioni-
ci riječke zaobilaznice koja je duga 
8,4 km, ali je vrlo zahtjevna i stoga 
relativno skupa – oko 850 milijuna 
kuna. Već je proveden javni natje-
čaj i izabran izvođač radova, i za taj 
projekt zatražena suglasnost Europ-
ske banke za obnovu i razvitak koja 
ga sufinancira sa 40 milijuna eura. 
Kad se dobije suglasnost Banke, 
počet će radovi na posljednjoj dio-
nici Riječke zaobilaznice (očekuje 
se da će to biti prije ljeta). Završetak 
je planiran u 2009. godini. Rekao je 
još da će do kraja godine biti završe-
na i cesta D-404 koja povezuje riječ-
ku Luku s istočnim izlazom iz Rije-
ke, a u slijedeći četverogodišnji plan 
Vlada će uvrstiti i novu zaobilazni-
cu Rijeke te spoj autoceste od Žute 
Lokve do Rijeke (o tome bi Vlada 
trebala raspravljati najesen).

Zastupnik je bio zadovoljan 
odgovorom.

Investicije u turizam

Vedran Rožić (HDZ) postavio 
je pitanje ministru turizma, u svezi 

s turističkim investicijama. Razvid-
no je, kaže, koliko Vlada Republike 
Hrvatske pridaje važnosti turizmu 
kao jednom od najvažnijih pokre-
tača razvoja hrvatskog gospodar-
stva. Te se mjere očituju kroz pot-
pore koje Vlada izravno daje malim 
poduzetnicima u turizmu, a i cijelom 
sustavu. Zanimalo ga je na čemu se 
temelji novi razvojni iskorak u turiz-
mu i koja će investiranja biti realizi-
rana u ovoj turističkoj godini?

Hrvatski turizam je iznimno bitan 
za naše gospodarstvo, iako u uzletu 
treba novi razvojni skok, odgovorio 
je ministar turizma Damir Bajs. Za 
ovu godinu se predmnijeva da će u 
hrvatski turizam biti investirano oko 
7,1 milijardu kuna, od čega najviše 
u podizanje kvalitete starih i novih 
kapaciteta. Dobar dio sredstava ulo-
žit će županije i turističke zajednice, 
a država će kroz infrastrukturu, tj. 
kroz niz velikih projekata, posebno u 
cestogradnji, ove godine uložiti više 
od 6 milijardi kuna. Prošlogodišnje 
su ankete pokazivale da će u hrvat-
ski turizam u naredne četiri godi-
ne biti investirano oko 14 milijardi 
kuna. Kad se zbroje prošlogodišnja 
i ovogodišnja ulaganja vidljivo je, 
međutim, da će se četverogodišnja 
predviđanja zapravo realizirati samo 
u dvije godine. To samo pokazu-
je da Hrvatska ima ubrzan investi-
cijski ciklus u turizmu, zaključio je 
ministar, a zastupnik Rožić izrazio 
zadovoljstvo odgovorom, ustvrdivši 
da se u razvoju turizma poduzimaju 
pravi koraci.

Reforma u planiranim 
rokovima

Budući da je XXIII. Poglavlje 
(Pravosuđe i temeljna ljudska prava) 
važan dio političkih kriterija za pri-
stupanje EU, zastupnica mr. sc. 
Marija Pejčinović-Burić (HDZ) 
zatražila je od ministrice pravosuđa 
da objasni gdje se Hrvatska u ovom 
trenutku nalazi na tom putu.

Hrvatska je dobila tri mjerila za 
otvaranje spomenutog poglavlja, 

među ostalim, revidirani Akcijski 
plan za reformu pravosuđa koji je 
upućen Europskoj komisiji 28. ožuj-
ka i upravo traju neformalne konzul-
tacije kako bi se utvrdio konačni tekst 
radi ocjene i verifikacije Europskoj 
komisiji, odgovorila je ministrica 
Ana Lovrin. Akcijskim je planom 
obuhvaćena cjelokupna reforma pra-
vosuđa i sadrži 151 mjeru, a one su 
usmjerene, prije svega, na smanjenje 
zaostataka u predmetima i ubrzanje 
sudskih postupaka. Drugo mjeri-
lo tiče se Akcijskog plana za borbu 
protiv korupcije, koji je Europskoj 
komisiji upućen 17. travnja. Uspr-
kos paušalnim negativističkim ocje-
nama o kašnjenju hrvatske Vlade u 
predlaganju zakona kojim se uskla-
đuje hrvatsko zakonodavstvo s prav-
nom stečevinom EU ministrica kaže 
da je u dijelu koji je u nadležnosti 
Ministarstva pravosuđa Hrvatska 
potpuno u skladu s rokovima i da 
su prema Hrvatskom saboru upu-
ćena planirana četiri zakona, a do 
kraja lipnja sva će mjerila za otva-
ranje poglavlja XXIII. biti upućena 
u Bruxelles.

Ono što se čuje od ministrice daje 
nam vjeru da politička potpora koju 
Hrvatska dobiva od država člani-
ca EU ima i s naše strane potporu 
u nastojanju da napravimo svoj dio 
zadaće, rekla je zastupnica.

Dionice HT-a

Igor Dragovan (SDP) je primije-
tio da je neposredno prije parlamen-
tarnih izbora 2007. Vlada ponudila 
građanima otkup dionica HT-a, a 
njihovim novcima plaćala televizij-
ske spotove i popularizirala kupnju 
dionica. Umjesto da se upozorava 
na rizik takvog ulaganja građani su 
poticani na uzimanje kredita za kup-
nju dionica. Za krizu burze i pad 
vrijednosti dionica potkraj 2007., a 
neposredno poslije parlamentarnih 
izbora, premijer je, kaže Dragovan, 
okrivio SDP-ov prijedlog o uvo-
đenju poreza na kapitalnu dobit tj. 
poreza na bogate. Dragovan navodi 
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da je posljednjih mjeseci pala vri-
jednost hrvatskog tržišta kapitala za 
više od 60 milijardi kuna, dionice 
HT-a su gotovo na razini cijene za 
koju su ih naši građani kupovali, a 
nema Zakona o porezu na kapitalnu 
dobit. Upitao je stoga potpredsjedni-
ka Polančeca tko sada snosi krivicu 
za to.

Nikoga nismo pozivali da kupuje 
dionice, nego smo educirali građa-
ne na koji način ih mogu kupiti, ali 
ih i upozoravali na rizike ulaska u 
dioničarstvo, odgovorio je potpred-
sjednik Vlade Republike Hrvatske 
Damir Polančec. Ti spotovi nisu 
plaćeni prihodom ostvarenim pro-
dajom dionica HT-a, nego je iz tih 
prihoda vraćen dug umirovljeni-
cima što je i bila Vladina namjera. 
Recentni pad vrijednosti na burzi 
posljedica je globalne krize, prije 
svega, financijske krize na američ-
kom tržištu, no nijedan građanin nije 
izgubio na dionicama HT-a ili INE, 
nego su svi zaradili. Na konstataci-
ju da je Vlada poticala građane na 
kupnju dionica na kredit, Polančec 
odgovara podatkom da je samo 17% 
građana dionice kupilo kreditima, a 
83% iz ušteđevine. „A da je kojim 
slučajem uveden porez na kapitalnu 
dobit, kako je predlagao SDP, pitam 
se kako bi se on primijenio u situaci-
ji kada pada tržište kapitala”, zaklju-
čio je potpredsjednik Polančec.

Svi znamo da cijene dionica mogu 
rasti i padati i da nema zarade preko 
noći. Odgovorna Vlada koja brine o 
svojim građanima to bi im i rekla, 
a neodgovorna Vlada i premijer to 
ne čine, nego uvijek nalaze krivce u 
drugima, kratko je komentirao Dra-
govan.

Priznanja za oslobodilačke 
akcije

Antun Korušec (HSLS) iskori-
stio je termin rezerviran za zastu-
pnička pitanja da u ime branitelj-
skih udruga s područja zapadne Sla-
vonije predloži izmjenu Zakona o 
odlikovanjima i priznanjima. Kon-

kretno, zamolio je ministra obra-
ne da inicira ustanovljenje medalje 
„Bilogora – Papuk – Psunj 9l.” koja 
bi se mogla dodijeliti pripadnicima 
djelatnog i pričuvnog sastava voj-
nih i redarstvenih snaga Republike 
Hrvatske, za sudjelovanje u operaci-
jama oslobađanja tog područja uje-
sen l991. Riječ je, kaže, o izuzetno 
značajnim operacijama za obranu 
Hrvatske, u kojima je oslobođeno 
ukupno 2.275 km hrvatskog terito-
rija, četiri puta više nego u operaciji 
„Bljesak”.

Ministar obrane Branko Vukelić 
rekao je da podržava tu inicijativu. 
Obećao je da će Ministarstvo pora-
diti na tome da se, kroz raspravu i 
usuglašavanje s nadležnim tijelima, 
dođe do zakonske osnove za usta-
novljenje spomenute medalje.

Zastupnik je bio zadovoljan 
odgovorom.

Mjere za poboljšanje 
ekonomske situacije

Upozorivši na sve veći pad stan-
darda građana, Biljana Borzan 
(SDP) je upitala potpredsjednika 
Vlade hoće li Vlada, u svom pre-
poznatljivom stilu, osnovati novo 
povjerenstvo za praćenje Povjeren-
stva za cijene, ili namjerava podu-
zeti konkretne mjere za poboljšanje 
ekonomske situacije.

Demantirajući njene tvrdnje da 
Vlada nema odgovarajuću makroe-
konomsku politiku, potpredsjednik 
Vlade Damir Polančec, podsjetio je 
na to što je sve poduzeto radi ublaža-
vanja negativnog utjecaja rasta cije-
na nafte na svjetskom tržištu i osta-
lih generatora inflacije. Naime, sre-
dinom prošle godine Vlada je uvela 
plivajuće trošarine, odrekavši se 
oko 170 proračunskih kuna u korist 
hrvatskih građana i gospodarstva. U 
prosincu prošle godine izdvojeno je 
i dodatnih 450 mln. kuna za sanira-
nje posljedica elementarnih nepo-
goda, konkretno suše, koja je dove-
la do rasta cijena žitarica, odnosno 
hrane. Osim toga, zamrznuli smo 

cijene struje i plina za građanstvo 
i gospodarstvo do ljeta ove godi-
ne (plin je poskupio samo za HEP i 
kutinsku Petrokemiju). Nakon osni-
vanja Povjerenstva za cijene sma-
njene su, odnosno vraćene na raniju 
razinu, i cijene kruha, mlijeka i ulja, 
što je obeshrabrilo mnoge koji su se 
spremali na poskupljenja da „love u 
mutnom”. O tome da smo na dobrom 
putu najbolje svjedoči činjenica da 
je inflacija u Hrvatskoj danas dale-
ko niža nego u desetak zemalja sred-
nje Europe koje su članice Europske 
unije, nastavlja se trend smanjenja 
nezaposlenosti, itd.

Zastupnica nije bila zadovoljna 
odgovorom.

Zašto kasne radovi na autocesti

Je li istina da su radovi na autoce-
sti Zagreb – Velika Gorica – Sisak, 
na dionici Gradići – Donja Lomni-
ca, u zastoju, zbog toga što se kasni 
s arheološkim istraživanjem tog 
područja, upitao je Stjepan Kundić 
(HDZ). Naime, Poglavarstvo Velike 
Gorice je na konferenciji za štampu 
iznijelo optužbu na račun Ministar-
stva kulture, koje je navodno kasno 
donijelo rješenje o arheološkom 
istraživanju tog lokaliteta. Zastupni-
ka je zanimalo i gdje će biti smje-
šteni predmeti koji budu nađeni na 
toj lokaciji.

Ministar kulture mr.sc. Božo Biš-
kupić napomenuo je da zbog arhe-
oloških istraživanja nije zaostao 
niti jedan infrastrukturni projekt u 
Hrvatskoj pa neće ni radovi na spo-
menutoj dionici autoceste Zagreb – 
Sisak. Arheolozi inače rade na ovom 
nalazištu još od kasne jeseni 2006. 
Budući da je riječ o staroj rimskoj 
cesti (Petovia – Siscia), nema sum-
nje da će se na tom lokalitetu naći 
brojni arheološki nalazi. Velikogori-
čani su trebali s tim računati i proši-
riti muzejski prostor jer u njihovom 
malom muzeju neće biti moguće 
smjestiti tu građu.

Zastupnik je bio zadovoljan ovim 
odgovorom.
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Za i protiv poreza na kapitalnu 
dobit

Dragica Zgrebec (SDP) je pod-
sjetila na činjenicu da ovih dana 
skupštine dioničara naših tvrtki, čiji 
su suvlasnici strane osobe ili tvrtke, 
donose odluke o godišnjem obra-
čunu i o isplatama dividende. Pri-
mjerice, strani vlasnici velikih firmi 
(Barr, Deutsche Telecom, Ericsson) 
isplatit će si ukupno 4,6 mlrd kuna 
dividende. Kada bi se ta dividen-
da oporezovala, kao što se to prak-
ticiralo do 2004. godine, državni i 
lokalni proračuni podebljali bi se za 
oko 690 mln kuna, tvrdi zastupnica 
(ta bi se sredstva mogla koristiti za 
sanaciju dijela troškova u zdravstvu, 
za socijalne namjene, itd.). Kako to 
da hrvatski građani moraju platiti 
porez na svaku kunu svoje plaće ili 
mirovine, iznad neoporezive osno-
vice, dok su vlasnici kapitala pošte-
đeni tog davanja, upitala je.

Nije istina da građani plaćaju 
porez na plaće jer to ide na trošak 
tvrtke, ustvrdio je ministar financi-
ja Ivan Šuker. Ukidanje destimuli-
rajućeg poreza na dividendu poka-
zalo se dobrim potezom, budući da 
su prihodi od tog poreza (plaćao se 
po stopi od 15 posto) bili višestruko 
manji od iznosa koji se danas priku-
pi od poreza na dobit (obračunava 
se po stopi od 20 posto). Primjerice, 
2003. godine država je iz tog izvo-
ra uprihodovala svega oko 4 mlrd. 
kuna, dok danas naplata poreza na 
dobit iznosi više od 9 mlrd. kuna. 
Uostalom, SDP je u predizbornoj 
kampanji predlagao uvođenje pore-
za na kapitalnu dobit, ali se građa-
ni, napose poslovni ljudi, nisu s tim 
složili.

Nezadovoljna odgovorom, zastu-
pnica je napomenula da se 70 posto 
anketiranih građana izjasnilo za uvo-
đenje poreza na kapitalnu dobit, koji 
se plaća i u većini europskih država. 
Ostala je pri tvrdnji da u Hrvatskoj 
nisu u ravnopravnom položaju gra-
đani koji žive od rada i oni koji žive 
od kapitala.

Beneficirani staž za pomorce

Ivu Grbića (HDZ) zanimalo je 
što će poduzeti resorno Ministarstvo 
da se ponovno uvede beneficirani 
radni staž za hrvatske pomorce.

Taj bi potez doista bio najbo-
lji završetak socijalne reforme koja 
je u tijeku, napomenuo je Božidar 
Kalmeta, ministar mora, prometa i 
infrastrukture. Naime, od 1. siječ-
nja ove godine svi hrvatski pomorci 
uvedeni su u jedinstveni zdravstveni, 
porezni i mirovinski sustav, a radi se 
i na pripremama za uvođenje benefi-
ciranog radnog staža. Naime, formi-
rana je posebna radna skupina koja 
bi trebala odvagnuti argumente za i 
protiv primjene tog modela. Daka-
ko, o tome će se provesti široke kon-
zultacije sa socijalnim partnerima i 
Gospodarsko-socijalnim vijećem, a 
o ishodu tih razgovora ovisi hoće li 
se krenuti u taj posao ili ne.

Zastupnik je bio zadovoljan 
odgovorom.

Poticajne mjere za poduzetnike

Ivanku Roksandić (HDZ) inte-
resirale su poticajne mjere sadrža-
ne u Vladinom programu poticanja 
malog i srednjeg poduzetništva za 
ovo mandatno razdoblje te kada će 
se raspisati natječaj za bespovratne 
potpore u 2008. i u kojem iznosu.

Odgovarajući na njeno pitanje, pot-
predsjednik Vlade, Damir Polančec, 
naveo je brojčane pokazatelje koji 
svjedoče o tome da se posljednjih 
godina malo i srednje poduzetništvo 
dokazalo kao najvitalniji dio našega 
gospodarstva. Napomenuo je da u tu 
kategoriju spada 99,4 posto svih regi-
striranih poduzetnika u Hrvatskoj te 
da u malim i srednjim tvrtkama radi 
više od 65 posto ukupno zaposlenih 
(te tvrtke ostvaruju 44 posto BDP-a 
Hrvatske i više od 40 posto izvoza). 
Jačanju tog sektora pridonijela je i 
realizacija niza poticajnih programa 
u posljednje četiri godine, napominje 
Polančec. Naime, u tom je razdoblju 
malim i srednjim tvrtkama plasirano 

4,9 mlrd. kredita, uz subvencionira-
nu kamatu od 2 posto (sredstva za tu 
namjenu osigurali su resorno Mini-
starstvo i županije). Osim toga, 560 
mln. kuna uloženo je u poduzetničku 
infrastrukturu, prije svega u oprema-
nje poduzetničkih zona, te u tzv. bes-
povratne potpore.

Vlada je nedavno donijela i Pro-
gram poticanja malih i srednjih 
poduzeća za razdoblje od 2008. do 
2013. godine koji je razmotrilo i 
Gospodarsko-socijalno vijeće (dobio 
je visoke ocjene socijalnih partnera). 
Temeljem tog programa, smjernica 
EU i sugestija poslodavaca izrađen 
je i operativni program za 2008. koji 
sljedeći tjedan ide na GSV, a potom 
Vladi na usvajanje. Po svemu sude-
ći, do sredine svibnja bit će raspisa-
ni natječaji za dodjelu bespovratnih 
potpora malim i srednjim poduzetni-
cima, zaključio je Polančec.

Zastupnica je bila zadovoljna 
odgovorom.

Prava osoba s invaliditetom

Vesna Škulić (SDP) je upozori-
la na to da ni jedan od 270 propi-
sa kojima su regulirana prava osoba 
s invaliditetom još nije usklađen 
s UN-ovom Konvencijom koju je 
Hrvatska potpisala i ratificirala prije 
više od jedne godine. Zanimalo ju 
je kada će se Vlada napokon početi 
baviti rješavanjem problema s koji-
ma se suočava ta populacija kroz 
zakonsku regulativu, a ne osniva-
njem radnih grupa i povjerenstava.

Ministarstvo obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti traj-
no vodi brigu o svim invalidima, 
naglasio je državni tajnik u tom 
Ministarstvu, Krunoslav Mesarić. 
O tome među ostalim, najbolje svje-
doči i činjenica da je odmah nakon 
donošenja zakona o pravima hrvat-
skih ratnih vojnih invalida, vraće-
no gotovo milijardu kuna duga koji 
je nastao u razdoblju od 2001. do 
2004. godine. Zakoni se permanen-
tno usklađuju s potrebama osoba s 
invaliditetom, tvrdi Mesarić. U pri-
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log tome spomenuo je da će već ove 
godine početi s radom pravobrani-
telj za tu populaciju (za smještaj i 
ekipiranje te institucije osigurano je 
2,5 mln. kuna). U proračunu je osi-
gurano i 15 mln. kuna kako bi 300 
najtežih invalida dobilo osobne asi-
stente. U okviru realizacije projekta 
rješavanja pristupačnosti osobama 
s invaliditetom, Ministarstvo je od 
2004. godine riješilo 45 prilagod-
bi u 33 lokalne, odnosno područne 
samouprave. Za tu je namjenu utro-
šeno blizu 15 mln. kuna, a ove godi-
ne osigurat će se dodatnih 2,3 mln. 
kuna, milijun kuna više nego lani.

Osobe s invaliditetom ne mogu 
živjeti od projekta do projekta, 
negodovala je zastupnica, nezado-
voljna odgovorom. Podsjetila je na 
činjenicu da se osobne invalidni-
ne nisu povećale od 2000. godine 
(mnogi preživljavaju s 270 do 1200 
kuna mjesečno), stopa zaposlenosti 
je niska, osobe s invaliditetom nisu 
oslobođene plaćanja PDV-a na uvoz 
automobila, itd.

Stipendiranje učenika i 
studenata

Zastupnik Niko Rebić (HDZ) 
svoje je pitanje uputio ministru zna-
nosti, obrazovanja i športa. Rezi-
mirajući dosadašnju situaciju oko 
dodjele studentskih stipendija, upi-
tao je kada Nacionalna zaklada za 
stipendiranje učenika i studenata 
započinje s radom.

Odgovarajući na postavljeno pita-
nje ministar dr.sc. Dragan Primo-
rac istaknuo je da u ovom trenutku 
nadležno ministarstvo financira oko 
10.000 raznih stipendija. Istovreme-
no se razvija novi model Nacional-
ne zaklade, po uzoru na SAD i neke 
europske države. Predviđeno je da 
bi prosječna visina stipendije izno-
sila oko 1.000 kuna, a zaklada bi se 
koristila za stipendiranje osnovnog, 
srednjeg i visokog obrazovanja, te 
doktorski studij. Ovaj će projekt vrlo 
brzo biti prezentiran hrvatskoj javno-
sti, zaključio je ministar Primorac.

Zastupnik Rebić u kratkom je 
komentaru izrazio zadovoljstvo ovom 
idejom i iznijetim obrazloženjem.

Reforme na području 
gospodarstva

Pitanje upućeno ministru financi-
ja Ivanu Šukeru, uputio je zastupnik 
dr.sc. Željko Jovanović (SDP). Upo-
zorio je da se na svakim novim izbo-
rima ciklički ponavlja najava premije-
ra Ive Sanadera o smanjivanju stope 
PDV-a. Zanima ga o kolikom bi se 
postotku moglo raditi, te je li nadležno 
ministarstvo spremno provesti nalog o 
smanjenju poreznih opterećenja.

Retrospektivno analizirajući gos-
podarska kretanja u posljednjih 
nekoliko godina, može se uoči-
ti da je došlo do smanjivanja stope 
PDV-a za određene proizvode i 
usluge, istaknuo je ministar financi-
ja Ivan Šuker. Pojedine zahvate na 
ovom području planiramo provoditi 
i dalje, a u ovom je trenutku utvrđe-
no pregovaračko stajalište oko pore-
zne politike. Hrvatska će provoditi 
gospodarske i porezne reforme i pri-
likom pristupanja EU. Situacija na 
ovom području gospodarstva bit će 
jasnija nakon utvrđivanja konkretnih 
zadataka i rokova koje treba obaviti 
u slijedećem periodu. Vlada je oba-
vila korisne razgovore sa sindikati-
ma i ostalim socijalnim partnerima, 
vezano uz Zakon o minimalnoj plaći 
– zaključio je ministar Šuker.

Zastupnik Jovanović nije bio 
zadovoljan odgovorom, ocjenjujući 
da se o konkretnim projektima i pro-
blemima govori metaforički, slično 
kao i prilikom odlučivanja o primje-
ni ZERP-a.

Podrška svim korisnim 
inicijativama

Zastupnik Boris Šprem (SDP) 
svoje je pitanje uputio predsjedniku 
Vlade, dr. sc. Ivi Sanaderu. Podsje-
tio je ujedno na inicijativu predsjed-
nika Republike Hrvatske Stjepana 
Mesića koji je nedavno s uglednim 

gospodarstvenicima i ekonomistima 
razgovarao o gospodarskim tema-
ma i otvorenim problemima u hrvat-
skom gospodarstvu. Zanima ga je li 
premijer otvoren prema mogućnosti 
sazivanja tematske sjednice Vlade 
na inicijativu predsjednika Mesića.

Premijer Sanader potvrdio je da 
je dosadašnja suradnja s predsjedni-
kom Mesićem bila izvanredna i unu-
tar ovlasti koje su uokvirene hrvat-
skim zakonodavstvom. To uosta-
lom potvrđuju i redoviti sastanci 
s Predsjednikom, kojima je nazo-
čan i predsjednik Hrvatskog sabo-
ra. Ozbiljno će razmotriti i podržati 
sve korisne inicijative koje se budu 
otvarale u tom krugu, zaključio je 
premijer Sanader.

Uvođenje suvremenog 
kartografskog sustava

Slijedeće pitanje uputio je zastu-
pnik Stjepan Fiolić, (HDZ) držav-
nom tajniku u Ministarstvu poljopri-
vrede, ribarstva i ruralnog razvoja. 
Zanima ga način uspostave i potreb-
na sredstva za realizaciju elpis-susta-
va, kojim se obavlja identifikacija 
zemljišnih čestica.

Državni tajnik Josip Kraljičković 
uvodno je pojasnio ovaj sustav kojim 
se grafički evidentiraju zemljišni 
resursi poljoprivrednika. On je ujed-
no u zemljama članicama Europske 
unije osnovica za isplatu potica-
ja poljoprivrednim proizvođačima. 
Za cjelokupno uvođenje sustava, 
potrebno je osvježiti kartografske 
podatke i nabaviti potrebnu opremu. 
Svi započeti poslovi odvijaju se po 
planu i očekujemo da će navedeni 
elpis-sustav uskoro biti instaliran i u 
Hrvatskoj, ocijenio je državni tajnik 
Kraljičković.

Zastupnik Fiolić bio je zadovoljan 
odgovorom.

Kakva je budućnost rafinerije 
u Rijeci?

Zastupnik Luka Denona (SDP) 
upozorio je da Hrvatska još uvijek 
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ima izuzetno visoki broj nezaposle-
nih. Osim toga, potrebno je uložiti 
dodatne napore kako bi se ohrabri-
lo izvozno orijentirano gospodar-
stvo. Upozorio je zatim i na neke 
konkretne probleme koji optereću-
ju razvoj i modernizaciju rafineriju 
INA-e u Rijeci, te uputio konkret-
no pitanje potpredsjedniku Vlade, 
Damiru Polančecu. Zanimaju ga, 
naime, razlozi zbog kojih je najav-
ljeno gašenje proizvodnje motornih 
ulja u kolovozu ove godine u riječ-
koj rafineriji.

Potpredsjednik Vlade Damir 
Polančec upozorio je da je ova Vlada 
donijela temeljne odluke kojima je 
započeta modernizacija rafinerija 
u Rijeci i Sisku. U međuvremenu 
su osigurana potrebna sredstva, jer 
će planirana modernizacija koštati 
više od milijardu eura. Zahvaljujući 
takvim potezima uskoro će se proi-
zvodi s palete Ininih rafinerija, moći 
nesmetano prodavati i u susjed-
nim zemljama jer će biti ispunjeni 
potrebni standardi. Istovremeno ne 
računamo na otpuštanje, već zapo-
šljavanje novih radnika, konstatirao 
je potpredsjednik Polančec.

Zastupnik Denona upozorio je da 
su najavljeni planovi dobri, ali nije 
siguran da će svi najavljeni poslovi 
biti realizirani i okončani do slijede-
će godine. Ukoliko se obistine naja-
ve MOL-a o preseljenju nekih pogo-
na, onda bi moglo doći do otpušta-
nja radnika, a sama proizvodnja 
doživjela bi stagnaciju.

Obuzdati poskupljenje 
sirovina, energenata i hrane

Zastupnik Zdravko Kelić (HSS) 
svoje pitanje uputio je potpredsjed-
niku Vlade, Damiru Polančecu. Pod-
sjetio je na aktualne nestašice hrane 
na svjetskom tržištu, te upozorio na 
opasnosti koje izviru zbog velikog 
rasta cijena u Našičkoj petrokemi-
ji. Zatražio je da se u svjetlu ovih 
podataka napravi analiza i odgovo-
ri koliko može poskupjeti hrana i na 
domaćem tržištu.

U odgovoru potpredsjednik 
Polančec podsjetio je na kronologi-
ju zbivanja oko poskupljenja nafte 
i primarnih kemijskih sirovina na 
svjetskom tržištu, upozoravajući da 
se ovakvi skokovi zrcale i na doma-
ćem tržištu. Vlada je učvrstila dobre 
odnose s upravom „Petrokemije”, te 
utvrdila da ukupna prosječna posku-
pljenja neće biti iznad 18 posto. 
Poskupljenja se ne mogu izbjeći, ali 
će naša umjetna gnojiva još uvijek 
biti najjeftinija u regiji, zaključio je 
Damir Polančec.

Zastupnik Kelić bio je zadovoljan 
odgovorom.

Nova kvaliteta bolničkog 
sustava

Nedjeljko Strikić (HDZ) uputio 
je pitanje ministru zdravstva Darku 
Milinoviću. Zamolio je ministra da 
pojasni novi način funkcioniranja 
bolničkih proračuna od 1. travnja 
ove godine temeljem određenih limi-
ta potrošnje, što bi trebalo pridonije-
ti većoj kvaliteti bolničkog sustava i 
prestanku poslovanja s gubicima.

Ministar Milinović rekao je da 
će kao ministar biti vrlo odlučan 
u svojoj odluci da bolnički sustav 
napokon počne dobro funkcionira-
ti. Naime, poznato je da je bolnič-
ki sustav najveći generator dugova 
u zdravstvenom sustavu općenito. 
Stoga se i pristupilo dogovoru i defi-
nirani su novi uvjeti poslovanja, a 
oni ravnatelji koji će generirati nove 
obveze bolnicama, morat će odstu-
piti, rekao je ministar. Ipak, naglasio 
je da ima puno povjerenje da će rav-
natelji bolnica znati voditi bolnički 
sustav po novodefiniranim uvjetima 
i na taj način ga stabilizirati.

Nedjeljko Strikić bio je zadovo-
ljan odgovorom.

Značaj pozivnice za NATO

Krešimir Gulić (HDZ) postavio 
je pitanje ministru vanjskih poslova 
i europskih integracija Gordanu Jan-
drokoviću da objasni što prioritetno 

Hrvatskoj znači pozivnica za član-
stvo u NATO-u, te koliko će ta činje-
nica utjecati na proces pristupanja 
Hrvatske EU, te njen utjecaj u regiji.

Ministar Jandroković odgovo-
rio je da je pozivnica koju je Hrvat-
ska dobila na summitu NATO-a u 
Bukureštu ključan korak u ostvare-
nju prvog od naša dva vanjskopo-
litička prioriteta, ulasku u NATO i 
EU. Ovom pozivnicom Hrvatska je 
na korak od ulaska od NATO, a ula-
skom u NATO Hrvatska dugotrajno 
rješava pitanje mira, sigurnosti i sta-
bilnosti, naglasio je ministar. Hrvat-
ska tako postaje dio jednog sustava 
kolektivne obrane i sigurnosti koji 
jamči zaštitu svake pojedine zemlje 
u slučaju bilo kakve agresije. To je 
sustav koji obuhvaća najsnažnije i 
najrazvijenije zemlje svijeta, a ujed-
no njegove zemlje članice dijele iste 
demokratske vrijednosti.

Što se pak ulaska u EU tiče, poziv-
nica za NATO nije presudna, ali je 
jako važna i svakako je dodatni ele-
ment koji će olakšati ulazak Hrvat-
ske u EU, rekao je ministar.

Naposljetku, rekao je, pozivni-
ca za NATO pozitivan je signal ne 
samo za nas nego i za cijelu regiju, 
jer se širenjem NATO-a širi i prostor 
stabilnosti i sigurnosti.

Zastupnik je bio zadovoljan odgo-
vorom.

Hrvatska brodogradnja

Marin Jurjević (SDP) postavio 
je pitanje potpredsjedniku Vlade 
Damiru Polančecu kako se izvršava 
obveza iz Sporazuma o stabilizaci-
ji i pridruživanju kojom se obvezu-
jemo na fazno smanjenje izravnih 
državnih subvencija brodogradnji, 
te najvažnije od svega, što će biti s 
radnicima u brodogradilištima kada 
prestanu državne subvencije, koliko 
će njih ostati bez posla i kako drža-
va misli zbrinuti te ljude. Konačno, 
postavio je pitanje u vezi s izjavom 
na HTV-u da će se ugasiti jedan 
hrvatski škver – radi li se o brodo-
gradilištu u Trogiru.
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rekao je da vjeruje da su svi svje-
sni važnosti hrvatske brodogradnje 
za ukupno hrvatsko gospodarstvo, 
jer hrvatska brodogradnja sudjelu-
je s više od 15% u ukupnom hrvat-
skome izvozu, a na svjetskom tržištu 
zauzima oko 0,8% tržišnog učešća, 
„što nije mali postotak”.

Napominje da je najproblematič-
nija strana naše brodogradnje ta da 
ni jedno od naših brodogradilišta ne 
posluje pozitivno, usprkos činjenici 
da su sve hrvatske Vlade podržavale 
i subvencionirale proizvodnju bro-
dova u Republici Hrvatskoj.

Rekao je da naš sustav potpora bro-
dogradnji još nije usuglašen sa susta-
vom potpora u EU, odnosno razina 
potpora u Hrvatskoj nije identična 
razini potpora u EU. Sukladno Spo-
razumu o stabilizaciji i pridruživanju 
postoje preuzete obveze i Vlada je 
„već lani, nakon što smo uputili prvi 
nacrt individualnih planova, zacrtala 
da će padati direktna subvencija, tj. 
potpora sa 10% od vrijednosti broda, 
pa bi 2015. godine trebala završiti na 
nuli”. Naglasio je da već ove godine 
potpora po brodu nije više 10% nego 
nešto iznad 7%.

Polančec je rekao da su sva brodo-
gradilišta predala individualne pla-
nove i Vlada RH ih analizira. No, 
neki ne dokazuju dugoročnu održi-
vost poduzeća, što je velik problem, 
„jer s istim oblikom i nivoom pot-
pora koji vrijedi u zemljama EU, mi 
ne možemo dokazati za neka brodo-
gradilišta da mogu pozitivno poslo-
vati”. Stoga će, nažalost, neka bro-
dogradilišta možda morati ići u pre-
namjenu, a neka možda i u potpuno 
drugačiju proizvodnju, konstatirao 
je Polančec. Ipak, obećava da pri-
tom neće biti otpuštanja ljudi i da će 
svi radnici biti zbrinuti.

Marin Jurjević rekao je da mu 
potpredsjednik Vlade nije konkret-
no odgovorio na pitanje oko „Bro-
dotrogira”. Ipak, izrazio je zadovolj-
stvo Polančecovom izjavom i njego-
vim obećanjem da nitko neće izgu-
biti posao.

Kakvoća zraka u Sisku

I Marijana Petir (HSS) posta-
vila je pitanje Damiru Polanče-
cu, potpredsjedniku Vlade. Zanima 
je u kom smjeru u ovom trenutku 
kreće modernizacija INA-rafineri-
je u Sisku, te što je do sada učinje-
no. Ističe da se situacija u Sisku u 
odnosu na prijašnje godine dodu-
še nešto promijenila nabolje, iako 
ni izdaleka nema mjesta zadovolj-
stvu kakvoćom zraka u tom gradu, 
koja je sada druge kategorije. Stoga 
postavlja pitanje mogu li se očekiva-
ti konkretna rješenja u vremenu kra-
ćem od onog što je predviđeno pro-
gramima modernizacije, jer građa-
ni grada Siska očekuju da kakvoća 
zraka dođe u prvu kategoriju, odno-
sno da i oni imaju iste uvjete kao i 
drugi stanovnici Hrvatske.

Damir Polančec rekao je da 
modernizaciji hrvatskih rafinerija 
nema alternative, i to iz dva razlo-
ga: onoga ekonomskoga, te ekološ-
koga. Prvi, ekonomski razlog, je 
da se u Hrvatskoj počne proizvo-
diti euro-dizele i euro-benzine i na 
taj način supstituira uvoz da imamo 
novi visokokvalitetan izvozni pro-
izvod. Drugi razlog zbog kojeg je 
pokrenut proces modernizacije rafi-
nerije svakako onaj ekološki – razlog 
zaštita okoliša.

Polančec je napomenuo da pro-
blem nisu financijska sredstva jer su 
ona osigurana, a hrvatska Vlada kao 
većinski vlasnik INA-e je odobrila 
zaduženje INA-e u visini dostatnoj 
za modernizaciju, već je problem u 
tome što kasni isporuka naručene 
tehnologije. Ipak, ustvrdio je da je 
temeljem dosadašnjih mjera moder-
nizacije, kvaliteta zraka u Sisku 
zamjetno bolja.

Druga faza trebala bi završiti naj-
kasnije do sredine 2011. godine, što 
je u skladu sa definiranim rokovima, 
ukoliko ne dođe do kašnjenja u ispo-
ruci tehnologije, rekao je Polančec.

Marijana Petir zahvalila je na 
odgovoru, izrazivši uvjerenje da će 
se zajedničkim naporima uspjeti u 

vrlo kratkom vremenu poboljšati 
kvaliteta zraka u Sisku.

Licenciranje u građevini

Ranko Ostojić (SDP) postavio 
je pitanje ministrici Marini Matulo-
vić-Dropulić, ministrici zaštite oko-
liša, prostornog uređenja i graditelj-
stva u kojem smjeru će se mijenjati 
Pravilnik o licenciranju građevin-
skih tvrtki koji postoji tek 23 dana, 
a već se najavljuju njegove izmje-
ne. Smatra da su upravo hrvatske 
građevinske tvrtke tim pravilnikom 
diskriminirane, jer on nije osigurao 
licenciranje koje preferira kvalitetu, 
već je bitan jedino broj uposlenika.

Ostojić kao problem iznosi preferi-
ranje stranih tvrtki nad domaćima, pa 
će tako „strana firma s jednim zapo-
slenikom imati pravo sudjelovati na 
natječaju, a Hrvatska će morati imati 
500 zaposlenika za isti posao”. Drži 
da je Pravilnik stoga usmjeren protiv 
tržišta i protiv malog poduzetništva.

Ministrica Matulović-Dropulić 
odgovorila je da se ne priprema-
ju nikakve izmjene Pravilnika, već 
će Vlada razgovarati sa Sindikatom 
graditelja i sa HUP-om nakon što se 
licence izdaju, ukoliko će oni imati 
neke primjedbe. Izrazila je uvjerenje 
da će dobiti licencu sve firme koje 
se zaista bave građevinarstvom, a ne 
preprodajom.

Ranko Ostojić (SDP) rekao je da 
mu ministrica nije precizno odgovo-
rila zašto se pravilnikom ne prefe-
rira kvaliteta, već je sve postavlje-
no na način da je bitan samo broj 
uposlenika. Još jednom postavio je 
pitanje zašto je potreban toliki broj 
ljudi, 500 zaposlenika, kada su u 
pitanju domaće tvrtke, a u isto vrije-
me stranoj tvrtki sa jednim zaposle-
nikom bit će dopušteno sudjelovanje 
na natječaju za isti posao.

Mjere sprečavanja pranja novca

Ingrid Antičević-Marinović 
(SDP) pitanje je uputila ministri-
ci pravosuđa Ani Lovrin vezano uz 



IHS
21. VII. 2008.

BROJ
482

21
AKTUALNO PRIJEPODNE

mjere suzbijanja korupcije. Osvrnu-
la se na prošlotjedno europsko izvje-
šće, u kojem se naša zemlja opisu-
je kao pravi raj za različite oblike 
manipulacija financijskim sredstvi-
ma koja su stečena ilegalnim putem, 
a zaključak tog Izvješća je da se u 
Hrvatskoj prljavi novac najčešće 
zarađuje zlouporabom položaja, tj. 
korupcijom.

Ministrica Lovrin rekla je da 
Izvješće ni izdaleka nije tako „crno”, 
već samo govori da su potrebna dalj-
nja poboljšanja. Prepoznati su napo-
ri koje je Hrvatska učinila na ovom 
području, posebno u sferi međuin-
stitucionalne suradnje da bi borba 
i sprečavanje pranja novca bili što 
učinkovitiji.

Ingrid Antičević-Marinović sma-
tra da treba poslušati dobronamjeran 
savjet koji dolazi iz Europe da se 
relativizira bankarska tajna, koja je 
kod nas gotovo apsolutna, pa na taj 
način stopira gotovo svaku istragu 
u otkrivanju traga prljavog novca. 
Stoga se „upravo zbog zakonskih 
ograničenja ništa ne čini da se spri-
ječi unos i iznos sumnjivih sred-
stava iz Hrvatske”, rekla je Antiče-
vić, dodajući da ministrica o ovome 
ništa nije rekla, jer Vlada očito nema 
namjeru ništa u tom smislu promi-
jeniti.

Privatizacija brodogradilišta 
Uljanik

Damir Kajin (IDS) pitao je na 
koji način Vlada RH planira pro-
vesti privatizaciju brodogradilišta 
Uljanik.

Potpredsjednik Vlade Damir 
Polančec kazao je da u procesu pri-
vatizacije Uljanika postoji problem 
pomorskog dobra koje ne može biti 
predmet privatizacije. Potrebno je 
organizirati okrugli stol uključuju-
ći sindikate, lokalnu i regionalnu 

samoupravu, te menadžment kako 
bi se pronašao najbolji model priva-
tizacije Uljanika.

Damir Kajin (IDS) nije bio zado-
voljan odgovorom.

Registar osuđenih osoba

Nedjeljka Klarić (HDZ) pitala je 
ministricu pravosuđa Anu Lovrin, 
da li je resorno ministarstvo tijelo 
koje bi radilo na uspostavi registra 
osuđenih osoba u području seksual-
nih delikata prema djeci.

Ministrica pravosuđa Ana Lovrin 
kazala je kako resorno ministarstvo 
nije nositelj spomenutog projekta, 
ali da je oformilo radnu grupu koja 
će raditi na kreaciji registra osuđe-
nih osoba u području seksualnih 
delikata prema djeci.

Zastupnica je bila zadovoljna 
odgovorom.

Uvoz pšenice

Dragutin Bodakoš (SDP) osvr-
nuvši se na stanje hrvatske poljo-
privrede, pitao je zašto je u proš-
loj godini izvezena pšenica u koli-
činama koje su mogle podmiriti 
2/3 godišnjih potreba Hrvatske (po 
niskoj cijeni), da bi se sada pšenica 
morala uvoziti po duplo višoj cijeni.

Potpredsjednik Vlade Damir 
Polančec kazao je kako se nakon 
izvoza pšenice nastupila suša te da je 
urod u žetvi bio daleko manji od oče-
kivanog i moralo se uvoziti, a cije-
na pšenice je počela rasti. Danas u 
Hrvatskoj nema dovoljnih količina 
pšenice, te je stoga i dozvoljen uvoz.

Dragutin Bodakoš (SDP) nije bio 
zadovoljan odgovorom.

Mirando Mrsić (SDP) uputio je 
pitanje ministru zdravstva Darku 
Milinoviću. Osvrnuo se na 2003. 
godinu kada su smijenjeni svi rav-
natelji bolnica jer su bolnice bile u 

gubitku, a 2007. godine gotovo sve 
hrvatske bolnice iskazale su gubitak, 
ali se ravnatelji ne smjenjuju, nego 
im se daju dodatna sredstva. „Kako 
tumačite činjenicu da se prije liječi-
lo manje bolesnika, da je broj bol-
ničkih dana bio manji, sada su liste 
čekanja sve duže, a bolnički prora-
čun je premašen za 20%”.

Ministar zdravstva Darko Mili-
nović kazao je kako se radi na refor-
mi zdravstvenog sustava, a pomaže 
se i županijama da riješe financijske 
probleme.

Mirando Mrsić (SDP) nije bio 
zadovoljan odgovorom.

Profesionalizacija Oružanih 
snaga Republike Hrvatske

Anđelko Mihalić (HDZ) uputio 
je pitanje ministru obrane Branku 
Vukeliću. „Kako resorno ministar-
stvo vidi rješenje problema privlače-
nja kvalitetnog osoblja i zadržavanja 
stručnih kadrova, s obzirom na pro-
fesionalizaciju Oružanih snaga RH i 
na konkurenciju civilne ponude rad-
nih mjesta”.

Ministar obrane Branko Vuke-
lić izložio je niz mjera kojima se 
žele stvoriti uvjeti da mladi i struč-
ni ljudi ulaze u Hrvatsku vojsku, a 
to su prije svega: povećanje plaća 
vojnicima, dočasnicima i časnicima; 
mogućnost školovanja uz rad; ško-
lovanje u inozemstvu; zdravstvena 
zaštita; te stambena politika.

Nevio Šetić (HDZ) pitao je kada 
će biti raspisan natječaj na teme-
lju kojeg mogu započeti radovi na 
novoj bolnici u Puli.

Ministar zdravstva Darko Milino-
vić kazao je da će tijekom lipnja i srp-
nja ove godine biti raspisan spome-
nuti natječaj, a u ovogodišnjem pro-
računu za prvu fazu projekta osigura-
no je 15 milijuna i 625.000 kuna.

Đ.K; J.Š; M.Ko; V.Ž; S.Š; I.Č.
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Hrvatski je sabor zaključio 
raspravu o ovom zakonskom 
aktu 29. travnja 2008. S obzirom 
na činjenicu da su se promijeni-
li određeni zakoni koji određuju 
status državnih službenika, odno-
sno državnih dužnosnika trebalo 
je kratkim intervencijama izmije-
niti i dopuniti Zakon o obvezama 
i pravima državnih dužnosnika. 
Ovim se zakonom, kako se čulo u 
raspravi na 4. sjednici Sabora, 
zapravo ažurira popis državnih 
dužnosnika, a shodno tome i nji-
hove obveze i prava za vrijeme 
obnašanja tih dužnosti.

O PRIJEDLOGU
U ime predlagatelja dodatno obra-

zloženje zakonskog prijedloga dao 
je zamjenik državnog tajnika Sre-
dišnjeg državnog ureda za upra-
vu, Pavao Matičić. Podsjetio je na 
Zakon o državnim službenicima 
kojim je propisano da na dan stu-
panja na dužnost Vlade nakon prvih 
parlamentarnih izbora položaji taj-
nika ministarstva, ravnatelja u mini-
starstvu, zamjenika tajnika Vlade, 
predstojnika ureda Vlade, zamjenika 
državnog tajnika Središnjeg držav-
nog ureda te zamjenika i pomoćnika 
ravnatelja državne upravne organi-

zacije, postaju radna mjesta državnih 
službenika, dok se dosadašnji polo-
žaji pomoćnika ministara ukidaju. 
Zakonom o izmjenama i dopunama 
Zakona o državnim službenicima 
propisani su koeficijenti složenosti 
poslova državnih službenika imeno-
vanih na ova radna mjesta, te je ove 
položaje potrebno brisati iz Zakona 
o obvezama i pravima državnih duž-
nosnika, budući da se njihove obve-
ze, prava i odgovornosti kao i način 
izračuna plaće te druga materijalna 
prava propisuju drugim aktima.

Prema Zakonu o pravobranitelju 
za osobe s invaliditetom, pravobrani-
telj za osobe s invaliditetom i njego-
vi zamjenici su dužnosnici Republi-
ke Hrvatske te se imenuju na vrijeme 
od osam godina (na prijedlog Vlade 
Republike Hrvatske imenuje ih i 
razrješava Hrvatski sabor) i mogu 
biti ponovno imenovani. S obzirom 
na tu činjenicu potrebno je dopuniti 
Zakon o obvezama i pravima držav-
nih dužnosnika na način da se pra-
vobranitelj za osobe s invaliditetom i 
njegovi zamjenici utvrde kao državni 
dužnosnici, odnosno da im se utvrde 
koeficijenti za izračun plaće.

Provedba Zakona iziskuje osigura-
nje dodatnih proračunskih sredstva u 
Državnom proračunu Republike Hrvat-
ske, potrebnih za osiguranje plaće pra-

vobranitelja za osobe s invaliditetom i 
njegovih zamjenika te stručne službe 
spomenutog pravobranitelja.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podu-

pro je donošenje ovoga Zakona, a 
njegovo prihvaćanje predložio je i 
Odbor za Ustav, Poslovnik i poli-
tički sustav.

RASPRAVA
Nakon izlaganja predstavnika 

predlagatelja, govorili su predstav-
nici klubova zastupnika parlamen-
tarnih stranaka. Predloženi zakon 
doprinosi sređivanju odnosa unutar 
državnih službi i Klub zastupni-
ka HDZ-a će podržati predložena 
zakonska rješenja, izvijestio je Kru-
noslav Markovinović. U ime Kluba 
zastupnika IDS-a govorio je Damir 
Kajin. Predloženim izmjenama i 
dopunama uvodi se više državnih 
dužnosnika (pravobranitelj za osobe 
s invaliditetom i njegovi zamjeni-
ci) ustvrdio je zastupnik, a osobno 
drži da bi državni dužnosnici trebali 
biti samo osobe koje imaju izborni 
legitimitet: predsjednik Republike 
Hrvatske, predsjednik i potpredsjed-
nici Hrvatskoga sabora, zastupnici 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH 
DUŽNOSNIKA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Nastavak profesionalizacije i 
depolitizacije državnih službenika

Prikaz rasprave
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u Hrvatskom saboru, predsjednik i 
članovi Vlade Republike Hrvatske, 
predsjednik, zamjenik predsjedni-
ka i suci Ustavnog suda Republike 
Hrvatske, glavni državni inspek-
tor, glavni državni revizor i njego-
vi zamjenici te pučki pravobranitelj. 
Ne dvoji da je apsolutno potreban 
pravobranitelj za osobe s invalidi-
tetom, ali ne, kaže, kao samostalan 
resor nego u sklopu pučkog pravo-
branitelja. Za zastupnika veći je pro-
blem osiguravanje pristojnih inva-
lidnina, napose izjednačavanje inva-
lida Domovinskog rata i invalida 
Narodnooslobodilačkog rata.

Boro Grubišić, predstavnik Kluba 
zastupnika HDSSB-a, je upozorio 
na inflaciju državnih dužnosnika. Da 

su kojim slučajem, kaže, umirovlje-
nici ostvarili bolji izborni rezultat na 
posljednjim parlamentarnim izbori-
ma imali bi više zastupnika u Hrvat-
skom saboru i vjerojatno tražili da se 
ustanovi institut pravobranitelja za 
umirovljenike. Iako je protiv pove-
ćanja broja državnih dužnosnika, 
drži kako je potreban pravobranitelj 
za osobe s invaliditetom, ali bi on 
trebao štiti, pratiti i promicati prava i 
interese također i invalida rada.

U pojedinačnoj raspravi su još 
sudjelovali: Nenad Stazić (SDP), 
Ivo Grbić (HDZ), Vedran Rožić 
(HDZ), Damir Sesvečan (HDZ) i 
Vladimir Ivković (HDZ).

Zaključno je Vladin predstavnik 
Pavao Matičić rekao da se ovim 

zakonskim aktom zaokružuje zako-
nodavna aktivnost vezana za depoli-
tizaciju i profesionalizaciju u držav-
noj upravi. Objasnio je još da se 
predloženim izmjenama i dopunama 
ne uvodi institut pravobranitelja za 
osobe s invaliditetom (to je već uči-
njeno istoimenim zakonom) nego se 
kao novi dužnosnici predlažu pravo-
branitelj za osobe s invaliditetom i 
njegovi zamjenici.

Zastupnici su 9. svibnja 2008. 
većinom glasova, sa 83 „za”, 3 
„suzdržana” i 30 „protiv”, hitnim 
postupkom, prihvatili Konačni 
prijedlog zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o obvezama i 
pravima državnih dužnosnika.

J.Š.

Na 4. sjednici 29. travnja 2008. 
Hrvatski je sabor zaključio 
raspravu o ovom zakonskom pri-
jedlogu. Niveliranjem ovog Zako-
na sustav upravnih pristojbi bit će 
usklađen s relevantnim pravnim 
instrumentima pravne stečevine 
EU, posebno na području viza. 
Ujedno se Zakon o upravnim pri-
stojbama usklađuje s više drugih 
zakona na način da se propisuju 
nove upravne pristojbe, odnosno 
povećavaju postojeće, a oslobađa-
ju se od naplate upravnih pristoj-
bi pojedini spisi i radnje.

O PRIJEDLOGU
Po riječima Ivice Buconjića, 

državnog tajnika Ministarstva unu-
tarnjih poslova, ovim se zakonskim 

aktom usklađuje Zakon o upravnim 
pristojbama sa Zakonom o oružju, 
Zakonom o strancima, Zakonom o 
azilu i Zakonom o eksplozivnim tva-
rima. Predloženim izmjenama Tari-
fe upravnih pristojbi provest će se 
usklađivanje Tarife upravnih pristoj-
bi s provedbenim propisima donese-
nim na temelju Zakona o ugostitelj-
skoj djelatnosti i Zakona o pružanju 
usluga u turizmu. U dijelu koji se 
odnosi na brisanje carinskih tarifa, 
provest će se usklađivanje Tarife s 
propisima EU. Europska komisi-
ja, naime, kontinuirano ukazuje na 
problem naplate svih pristojbi koje 
naplaćuje Carinska uprava, a koje 
nisu vezane uz dodatne usluge koje 
bi pružala carinska služba. Sporne 
su i upravne pristojbe koje Carinska 
uprava naplaćuje za spise i radnje iz 

svojeg djelokruga, sukladno Zako-
nu o upravnim pristojbama odnosno 
tarifnim brojevima 67. do 72. Tarife 
upravnih pristojbi. Stav je Komisi-
je da su pristojbe s jednakim učin-
kom na uvozne i izvozne carine te 
se njihovom naplatom krše odredbe 
članaka 19. i 20. Sporazuma o stabi-
lizaciji i pridruživanju kao i obveze 
iz članka VIII Općeg sporazuma o 
carinama i trgovini (GATT).

Predložene izmjene u Tarifi uprav-
nih pristojbi izravno utječu na pove-
ćanje prihoda Državnog proračuna u 
2008. godini. Planirani prihodi izno-
sili bi 29.403.000 kuna uzimajući u 
obzir propisivanje povećanih izno-
sa upravnih pristojbi u nadležnosti 
Ministarstva turizma, Ministarstva 
vanjskih poslova i europskih integra-
cija i MUP-a, dok se zbog ukidanja 

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

Podrška novinama u sustavu upravnih 
pristojbi
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carinskih pristojbi očekuje smanjenje 
prihoda Državnog proračuna u 2008. 
u iznosu od oko 40 milijuna kuna.

RADNA TIJELA
Donošenje Zakona poduprla 

su nadležna radna tijela. Matični 
Odbor za financije i državni pro-
račun, te Odbor za Ustav, Poslov-
nik i politički sustav i Odbor za 
europske integracije učinili su to 
bez primjedbi, a Odbor za zakono-
davstvo uz amandmanski prijedlog 
na članak 15. Konačnog prijedlo-
ga kojim se nomotehnički uređuje 
iz ričaj.

RASPRAVA
Po riječima Nevenke Majdenić, 

Klub zastupnika HDZ-a će podu-

prijeti donošenje Zakona i smatra 
kako nema ni jednog razloga da se 
otežava i produžava postupak njego-
va donošenja.

Po mišljenju Damira Kajina 
(govorio je u ime Kluba zastupni-
ka IDS-a) bilo bi oportuno kada 
bi se izjednačile gotovo sve uprav-
ne pristojbe iz članka 8. Konačnog 
prijedloga zakona (predlaže da to 
bude tisuću kuna), osim za uslu-
ge koje se pružaju u domaćinstvu. 
Upozorio je na neshvatljivo visoke 
iznose kazni za učinjene prekrša-
je po Prekršajnom zakonu i Zako-
nu o sigurnosti prometa na cesta-
ma te drugim zakonima, u odnosu 
na relativno niske pristojbe. Zastu-
pnik je za to da se utvrde nešto veće 
pristojbe od predloženih jer, kaže, 
nije puno dati 200 kuna koliko po 
Prijedlogu treba izdvojiti za rje-

šenje kojim se npr. utvrđuju mini-
malni uvjeti za ugostiteljske objek-
te koji se ne kategoriziraju (resto-
ran, gostionica, zdravljak, zalogaj-
nica, pizzeria, bistro, slastičarnica, 
objekt brze prehrane). S druge stra-
ne zalaže se za smanjivanje visokih 
kazni u Zakonu o sigurnosti prome-
ta na cestama, Prekršajnom i dru-
gim zakonima koje su u rasponu od 
20 do 50 tisuća kuna. Razlog – mali 
iznos pristojbe teško da netko može 
zlorabiti.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vao je samo zastupnik Ante Kulu-
šić (HDZ).

Hrvatski je sabor hitnim postup-
kom 9. svibnja 2008. donio ovaj 
Zakon (107 „za” i 3 „suzdržana”) 
zajedno s amandmanom Odbora 
za zakonodavstvo.

J.Š.

O ovom zakonskom prijedlogu 
Hrvatski je sabor zaključio raspra-
vu hitnim postupkom 23. travnja 
2008. Cilj je Memoranduma osigu-
rati sudjelovanje Republike Hrvat-
ske u programu MEDIA 2007. i 
svim njegovim aktivnostima u raz-
doblju od 2007. do 2013. godine.

O PRIJEDLOGU
Kako je uvodno obrazložio mini-

star kulture, mr. sc. Božo Bišku-
pić, potpisivanjem Memorandu-
ma otvara se mogućnost punoprav-
nog sudjelovanja hrvatskih redate-
lja, producenata, scenarista i osta-

lih fizičkih i pravnih osoba koje se 
bave audiovizualnim djelatnostima 
u Programu MEDIA, napose natje-
canja za financijska sredstva koja 
Europska komisija osigurava kroz 
Program za potporu produkciji, pro-
mociji i distribuciji europskih audi-
ovizualnih programa. Kroz Program 
MEDIA do 2013. sufinancirat će se 
brojne aktivnosti i to: obuka struč-
njaka, razvoj produkcijskih (pojedi-
nih i skupnih) projekata u području 
igranog, kreativno-dokumentarnog 
i animiranog filma, te u područ-
ju novih medija, distribucije kine-
matografskih i audiovizualnih pro-
grama, promicanje kinematografi-

je i audiovizualnih programa itd. 
U okviru Programa MEDIA mogu 
se sufinancirati hrvatski projekti i 
aktivnosti koje uključuju barem jed-
nog partnera od država članica EU, 
s tim da Hrvatska mora osnovati 
MEDIA Desk u suradnji sa Zajedni-
com i uplaćivati određeni financijski 
doprinos u korist proračuna Europ-
ske zajednice.

RADNA TIJELA
Predloženi zakon dobio je podršku 

nadležnih radnih tijela – matičnog 
Odbora za informiranje, informa-
tizaciju i medije; Odbora za zako-

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O 
RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE O SUDJELOVANJU 
REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU ZAJEDNICE MEDIA 2007. (2007-2013.)
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Financijska potpora zajedničkim 
projektima
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nodavstvo te Odbora za obrazova-
nje, znanost i kulturu.

RASPRAVA
Najprije je zastupnik dr. sc. Petar 

Selem prenio stavove Odbora za 
obrazovanje, znanost i kulturu, a 
Ivanka Roksandić izvijestila da 
Klub zastupnika HDZ-a podrža-
va Prijedlog. Isto je učinio i Goran 
Beus Richembergh u ime Kluba 
zastupnika HNS-a, iznoseći niz 
informacija koje pružaju pravni 
okvir za razumijevanje perspektive 
koju otvara Program MEDIA 2007., 
među ostalim, i hrvatskoj kinema-
tografiji. Za sudjelovanje u Progra-
mu, Hrvatska će svake godine upla-
ćivati financijski doprinos do 2013. 
u korist proračuna EU (ukupno oko 
800 tisuća eura), a prvi i osnov-
ni zadatak je postići takvu kvalite-
tu naših prijedloga da sredstva koja 
ćemo dobiti natrag barem dva tri 
puta premaše visinu unesenih sred-
stva.

Klub zastupnika SDP-a pridru-
žuje se davanju podrške Prijedlo-
gu, uz upozorenje da nije dovoljno 
samo pristupiti Programu MEDIA 
2007, nego je vrlo važno znati kori-
stiti se njime, rekao je dr. sc. Antun 
Vujić.

U pojedinačnoj raspravi sudjelova-
li su zastupnici: Suzana Bilić-Var-
dić (HDZ), dr. sc. Nevio Šetić 
(HDZ) i Željana Kalaš (HDZ), 
a u petominutnoj raspravi u ime 
Kluba zastupnika SDP-a govorio 
je Daniel Mondekar (SDP). Prije 
nego Hrvatska uđe u najavljenih 25 
program Zajednice MEDIA 2007. – 
što SDP podržava – trebalo bi pove-
ćati plaće djelatnicima koji rade na 
EU projektima i ugovorima (izra-
zio je nadu i u veće plaće djelatni-
ka MEDIA DESK-a), promovirati 
europsku strategiju u ovoj domeni i 
financijski potpomagati umrežava-
nje naših poduzeća u velike projek-
te, posebno poduzeća naših poduzet-
nika. Razlog – što više projekata ode 
iz privatnog sektora prema Europi 

više će ih biti odobreno i na taj će se 
način ne samo puniti državni prora-
čun, nego i nadmašiti uplaćena čla-
narina.

Završni osvrt dao je ministar Biš-
kupić. Zahvalio je svim zastupnici-
ma koji su sudjelovali u ovoj raspra-
vi. Ne treba se plašiti da Hrvatska 
neće, vrlo spretno, gdje god to može, 
povući sredstva za EU projekte, 
rekao je ministar, i tvrdnju potkrije-
pio jednom činjenicom. Hrvatska je, 
primjerice, u naš euro imidž uložila 
400 tisuća eura, a povukla oko mili-
jun eura.

U nastavku sjednice 25. travnja, 
uslijedilo je izjašnjavanje o pred-
loženom Zakonu. Većinom glasova 
(117 „za”, 1 „suzdržan”) donesen 
je Zakon o potvrđivanju Memo-
randuma o razumijevanju između 
Europske zajednice i Republike 
Hrvatske o sudjelovanju Republi-
ke Hrvatske u programu Zajed-
nice MEDIA 2007 (2007-2013.) u 
tekstu predlagatelja.

J.Š.

Hrvatski je sabor hitnim postup-
kom 25. travnja 2008. donio ovaj 
Zakon. Njime se potvrđuje Ugovor 
iz 2007. godine kojim se uređuju opći 
uvjeti za provedbu sektorskih pro-
grama, projekata i ostalih pojedinač-
nih aktivnosti financiranih iz danske 
bilateralne pomoći Hrvatskoj.

Nadležna radna tijela Hrvatsko-
ga sabora – Odbor za zakonodav-
stvo, Odbor za vanjsku politiku te 
Odbor za financije i državni pro-
račun – predložila su donošenje 
Zakona.

Na sjednici Hrvatskoga sabora 23. 
travnja prije rasprave o predloženom 
zakonu, odnosno Ugovoru, uvodno 
je zastupnicima govorio u ime pred-

lagatelja državni tajnik Ministarstva 
vanjskih poslova i europskih inte-
gracija Željko Kuprešak. Ugovor 
regulira, među ostalim, oslobađa-
nje od plaćanja PDV-a, carina, taksa 
roba i usluga osiguranih u okviru 
programa. U listopadu 2007. pot-
pisan je prvi provedbeni Ugovor 
između hrvatske Vlade i Kraljevine 
Danske u svezi s pristupnom pomoći 
za razdoblje od 2008. do 2010. godi-
ne, kojim se regulira druga faza pro-
jekta izgradnje kapaciteta u javnom 
sektoru, naveo je, među ostalim.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a, 
koji podržava predloženi zakon, 
mr.sc. Marija Pejčinović-Burić 
šire je govorila o bilateralnoj pomo-

ći stranih država koje Republika 
Hrvatska dobiva u pripremama za 
članstvo u Europskoj uniji. Ta pomoć 
je dosad imala prilično važnu ulogu, 
a sada se Hrvatska našla u pozici-
ji da zapravo od statusa zemlje pri-
mateljice pomoći prelazi u status 
zemlje koja polako počinje davati 
pomoć drugima. Sva pomoć koju je 
dosad Hrvatska primila od Kraljevi-
ne Danske kroz različite projekte u 
zadnjih petnaestak godina dala bi se 
podvesti pod „kapu” reforme držav-
ne uprave. Kroz danske projekte 
naučili smo „loviti ribu”, a primje-
rice, kroz projekt „Abeceda Europ-
ske unije” godišnje prolazi nekoli-
ko tisuća državnih službenika (sre-

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU 
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE DANSKE O OPĆIM UVJETIMA 
DANSKE BILATERALNE POMOĆI HRVATSKOJ
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
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dišnja, regionalna i lokalna uprava), 
navela je, među ostalim.

Klub zastupnika HNS-a podr-
žat će Prijedlog, izvijestio je dr.sc. 
Miljenko Dorić. No očekivao je, 
kaže, da će državni tajnik iznije-
ti podatke u vezi s tim Ugovorom. 
Zatražio je podatke o tome na što 
su utrošena sredstva po fazama pro-

grama jer je ključno vidjeti kako 
teče reforma javne uprave, rekao 
je, među ostalim, pitajući ujedno (s 
obzirom na odredbu u Ugovoru o 
tretiranju informacija s dužnom taj-
nošću) tko bi te informacije trebao 
znati ako ne zastupnici.

Državni tajnik Željko Kuprešak 
odgovorio je da će informaciju o 

svim utrošenim sredstvima koje smo 
primili od Danske dostaviti u pisa-
nom obliku, a ako postoji interes i 
za druge bilateralne pomoći.

Nakon toga rasprava je bila zaključena.
Hrvatski je sabor 25. travnja 

hitnim postupkom donio predlo-
ženi Zakon (118 „za”).

Đ.K.

Potvrđivanjem Dodatnog pro-
tokola Hrvatska se pridružuje 
krugu zemalja koje nastoje suzbi-
ti sve oblike kibernetičkog krimi-
nala. Potvrđivanje će zahtijevati 
dopunu kaznenog zakonodavstva 
RH, jer on ne sadrži kaznena djela 
iz Dodatnog protokola.

Važnost potvrđivanja predlože-
nog dokumenta je u tome da će se 
njime inkriminirati djela rasističke i 
ksenofobne naravi počinjena putem 
računalnih sustava. Hrvatski sabor 
je raspravljao o ovoj temi na 4. sjed-
nici 23. travnja.

O PRIJEDLOGU
U prikazu zakonskog Prijedloga 

poslužili smo se izlaganjem pred-
stavnika predlagatelja, državnog taj-
nika u Ministarstvu pravosuđa Dra-
žena Bošnjakovića. Rekao je da 
obveza ratifikacije Dodatnog pro-
tokola uz Konvenciju proizlazi iz 
poglavlja 25. pregovora – Pravda, 
sloboda i sigurnost, te je predviđena 
Nacionalnim programom za pristu-
panje RH u EU. Navedeni Dodatni 
protokol proširuje i dopunjava Kon-

venciju o kibernetičkom kriminalu 
koju je RH ratificirala i koja je stupi-
la na snagu u odnosu na Hrvatsku 1. 
srpnja 2004.g. Većina država članica 
Vijeća Europe stranke su Dodatnog 
protokola, a RH ga je potpisala 26. 
ožujka 2003. godine.

Dodatnim protokolom proširu-
je se područje Konvencije o kiber-
netičkom kriminalu i u odnosu na 
inkriminiranje djela rasističke i kse-
nofobne naravi počinjenih pomoću 
računalnih sustava, te mu je svrha 
omogućiti usklađivanje materijal-
no kaznenog prava država članica u 
borbi protiv propagiranja rasizma i 
ksenofobije putem interneta te omo-
gućiti međunarodnu suradnju na 
ovom području.

Potvrđivanjem Dodatnog proto-
kola Hrvatska će se pridružiti krugu 
država koje u okviru svog zakono-
davstva nastoje provoditi navedenu 
svrhu Dodatnog protokola, imajući 
u vidu osiguranje ravnoteže izme-
đu slobode izražavanja i djelotvorne 
borbe protiv rasizma i ksenofobije.

Potvrđivanje Dodatnog protoko-
la zahtijevat će dopunu kaznenog 
zakonodavstva RH, s obzirom na 

to da određena kaznena djela, kao 
što su: širenje rasnog i ksenofobnog 
materijala pomoću računalnih susta-
va, prijetnja motivirana rasizmom 
i ksenofobijom, uvreda motivirana 
prijetnjom i ksenofobijom – opisana 
u Dodatnom protokolu – nisu nave-
dena u Kaznenom zakonu RH.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podu-

pire donošenje ovoga Zakona i ne 
protivi se prijedlogu predlagate-
lja da se Zakon donese po hitnom 
postupku. Odbor za europske inte-
gracije jednoglasno predlaže dono-
šenje ovog Zakona, kao i Odbor za 
pravosuđe i Odbor za informira-
nje, informatizaciju i medije.

Članovi Odbora za ljudska prava 
i prava nacionalnih manjina kon-
statirali su da je često vrlo teško 
odrediti granicu između slobode 
izražavanja i nedopustivosti rasizma 
i ksenofobije. Međutim, izrazili su 
mišljenje da je potrebno inkrimini-
rati svako djelo kojim se propagira 
rasizam i ksenofobija, osobito kada 
je riječ o materijalima rasističke i 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA 
UZ KONVENCIJU O KIBERNETIČKOM KRIMINALU O INKRIMINIRANJU DJELA 
RASISTIČKE I KSENOFOBNE NARAVI POČINJENIH PUTEM RAČUNALNIH SUSTAVA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Dodatne mjere za suzbijanje 
kibernetičkog kriminala
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ksenofobne naravi koji se šire putem 
računalnih sustava. Nakon provede-
ne rasprave jednoglasno su odlučili 
predložiti Saboru donošenje ovoga 
Zakona.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi predstavnika 

predlagatelja Dražena Bošnjakovi-
ća, otpočela je rasprava po klubovi-
ma zastupnika. U ime Kluba zastu-
pnika HNS-a govorio je Goran 
Beus Richembergh. Klub podupire 
Prijedlog zakona, jer sadržaji kako 
Konvencije, tako i Protokol, nisu 
sporni.

Protokol treba prihvatiti u 
cijelosti

Ipak, Klub ulaže primjedbu na for-
mulaciju iz teksta Prijedloga gdje se 
najavljuje da će Vlada RH izraziti 
rezervu prema odredbi stavka 1. član-
ka 3. Dodatnog protokola, a koja se 
odnosi na inkriminiranje širenja rasnog 
i ksenofobnog materijala pomoću 
računalnih sustava kao kaznenog djela 
u Kaznenom zakonu RH, ako se time 
širi mržnja ili nasilje.

Klub smatra da Protokol treba pri-
hvatiti bez iskazivanja i stavljanja 
bilo kakvih rezervi, a u izmjena-
ma Kaznenoga zakona treba dobro 
i pametno formulirati nove inkrimi-
nacije, kako se ne bi prekršile grani-
ce slobode s jedne strane, a s druge 
strane kako bi se osiguralo da ovakve 
inkriminacije koje predviđa Dodatni 
protokol i Konvencija kao nešto što 
je europsko zakonodavstvo, svaka-
ko preuzima domaće zakonodavstvo 
i Kazneni zakon RH.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a 
govorio je Emil Tomljanović. 
Rekao je da njegov Klub daje punu 
podršku i podupire donošenje ovoga 
Zakona.

Ističe da su se upravo Konven-
cijom o kibernetičkom kriminalu 
stvorili međunarodno pravni temelji 
za suzbijanje teških oblika kaznenih 
djela koje prepoznajemo pod zajed-

ničkim nazivom tzv. kibernetički 
kriminal, kao poseban oblik nezako-
nitog protupravnog postupanja poči-
njenog putem računalnog sustava, a 
Dodatnim protokolom još se proši-
ruje djelokrug Konvencije. Tako se, 
među ostalim, propisuje kao kazne-
no djelo, ako je počinjeno namjerno 
i neopravdano: prijetnja motivirana 
rasizmom i ksenofobijom; uvreda 
motivirana rasizmom i ksenofobi-
jom; poricanje, bitno umanjivanje, 
odobravanje ili opravdavanje geno-
cida ili zločina protiv čovječnosti; 
pomaganje i poticanje počinjenja 
navedenih kaznenih djela.

Nema razloga za stvaranje 
rezervi

U ime Kluba zastupnika SDP-a 
govorio je Nenad Stazić. Rekao je 
da njegov Klub pozdravlja i podrža-
va prihvaćanje ovoga Zakona odno-
sno ratifikaciju Dodatnog protokola, 
jer je to Protokol koji govori o spre-
čavanju širenja ksenofobije i rasiz-
ma putem računalnih sustava.

Kao i Klub zastupnika HNS-a 
smatraju da nema razloga za stav-
ljanje (isticanje) rezerve na članak 
3. stavak 1., posebice kad predlaga-
telj kaže da ju ističe jer ta odredba 
već postoji u našem zakonodavstvu, 
točnije Kaznenom zakonu RH. „Pa 
zašto da mi ističemo rezervu prema 
nečemu što već postoji u našem 
zakonodavstvu, zašto se bunimo?”, 
pita Stazić. Izrazio je bojazan Kluba 
da se iza takve rezerve krije namje-
ra da se Protokol ne prihvati u svom 
stvarnom duhu, kako je predložen. 
Unatoč iznijetim zamjerkama, Klub 
zastupnika SDP-a će glasovati za 
potvrđivanje Dodatnog protokola.

U ime Kluba zastupnika SDSS-a 
govorio je Milorad Pupovac. Sma-
tra iznimno bitnim da se Proto-
kol ratificira i time postane temelj 
za dopunu, prije svega Krivičnog 
za kona.

Klub također drži da nema osnove 
za stavljanje rezerve spram odredbe 
članka 3. stavka 1. Protokola, jer bi 

to značilo da je Hrvatska spremna 
sankcionirati samo one slučajeve u 
kojima se direktno poziva na širenje 
mržnje ili širenje nasilja. Pupovac 
upozorava da postoji puno slučaje-
va koji potpadaju pod „tanku grani-
cu između širenja mržnje ili nasilja i 
onoga što netko neće takvim okarak-
terizirati” i da je baš problem u tome 
što dosta takvih slučajeva ima baš u 
elektronskoj komunikaciji, koja se 
još uvijek nedovoljno razumije kao 
područje javne komunikacije.

U svakom slučaju Klub je stava 
da Vlada RH treba ukloniti rezervu 
spram članka 3. stavka 1. Protokola, 
što će biti koncipirano i kao prijed-
log Kluba zastupnika SDSS-a.

U pojedinačnoj raspravi govori-
li su: Arsen Bauk (SDP) i Ingrid 
Antičević-Marinović (SDP).

U završnoj riječi državni tajnik 
Dražen Bošnjaković naglasio je 
da je stavljanje rezerve na članak 3. 
omogućeno samim člankom 3. Pro-
tokola. Naime, članak 3. stavak 2. 
Protokola kaže da stranka može pri-
držati pravo da ne zahtijeva kazne-
nu odgovornost u slučaju ako rasni i 
ksenofobni materijal zagovara, pro-
miče ili potiče diskriminaciju koja 
nije povezana s mržnjom ili nasi-
ljem, te ukoliko postoje drugi djelo-
tvorni pravni lijekovi. To se posebi-
ce odnosi na materijale kao što su 
npr. vic, karikatura i sl., koji u sebi 
sadrže određene elemente diskrimi-
nacije, ali ne bi trebali potpasti pod 
kaznenu zonu.

Predsjednik Bebić iznio je moguć-
nost da se glasovanje o ovom Prijed-
logu odgodi radi usuglašavanja sta-
vova klubova zastupnika. Ovime je 
zaključena rasprava.

Zastupnici su na 4. sjednici 
Hrvatskoga sabora, većinom gla-
sova, sa 107 glasova „za” i 4 „suz-
držana”, donijeli Zakon o potvrđi-
vanju Dodatnog protokola uz Kon-
venciju o kibernetičkom krimina-
lu o inkriminiranju djela rasistič-
ke i ksenofobne naravi počinjenih 
putem računalnih sustava.

S.Š.
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Zastupnici su na 4. sjedni-
ci Hrvatskoga sabora potvrdi-
li Sporazum između Hrvatske i 
Međunarodne agencije za atom-
sku energiju kojim se mijenja i 
dopunjuje Protokol uz Sporazum 
između RH i Međunarodne agen-
cije za atomsku energiju o primje-
ni garancija u vezi s Ugovorom o 
neširenju nuklearnog oružja.

O PRIJEDLOGU
U prikazu ovog Prijedloga poslu-

žili smo se izlaganjem predstavnika 
predlagatelja, ravnatelja Državnog 
zavoda za nuklearnu sigurnost Mati-
jaža Praha. Podsjetio je da je Hrvat-
ska potpisnica Ugovora o neširenju 
nuklearnog oružja, te članica Među-
narodne agencije za atomsku energi-
ju. Naime, međunarodna zajednica 
smatrala je da je potrebno uspostavi-
ti određeni verifikacijski sustav koji 
bi nadgledao kako države provode 
i izvršavaju obveze iz Ugovora. Ta 
zadaća povjerena je Međunarodnoj 
agenciji za atomsku energiju. Hrvat-
ska je, kao i mnoge druge države, 
1994.g. potpisala Sporazum s Među-
narodnom agencijom za atomsku 
energiju o primjeni garancija u vezi 
s Ugovorom o neširenju nuklearnog 
oružja, gdje se točno određuju obve-
ze država i aktivnosti koje država 
treba provoditi kako bi se osiguralo 
da se nuklearni materijal ne širi na 
nedozvoljeni način.

No, međunarodna zajednica pre-
poznala je da postoji određeni broj 
država koje na svom teritoriju nema-
ju nuklearnih postrojenja i zbog toga 
je ovom Ugovoru dodala Protokol o 
malim količinama koji omoguću-
je zemljama koje nemaju nuklear-
na postrojenja na svom teritoriju da 
jednostavnije izvršavaju svoje obve-
ze iz Ugovora. Posljednjih pak dese-
tak godina znatno je porasla opa-
snost od međunarodnog terorizma, i 
to njegovog najgoreg oblika, nukle-
arnog terorizma, pa je međunarodna 
zajednica 2005. na Vijeću guvernera 
Međunarodne agencije za atomsku 
energiju predložila svojim članica-
ma revidirati Protokol o malim koli-
činama, objašnjava Prah.

Obveza izvješćivanja

Revidirani Protokol o malim 
količinama donosi dodatne obveze 
zemljama, a to je u prvom redu obve-
za podnošenja inicijalnog izvješća o 
cjelokupnom nuklearnom materi-
jalu, i to onim elementima koji su 
bitni ili mogu sudjelovati u izradi 
nuklearnih oružja. Također, zemlje 
imaju obvezu radnog izvješćivanja o 
donošenju odluka o izgradnji nukle-
arnog postrojenja. Konačno, zemlje 
se ovim revidiranim Protokolom o 
malim količinama obvezuju prihva-
ćati specijalne inspekcije Međuna-
rodne agencije za atomsku energi-
ju. Prah je konstatirao da s tehničke, 

odnosno stručne strane, ne postoje 
nikakve prepreke da Hrvatska udo-
volji ovako izmijenjenim kriterijima, 
budući da postoji državno tijelo nad-
ležno za nuklearnu sigurnost odno-
sno kontrolu nuklearnog materijala, 
a to je Državni zavod za nuklearnu 
sigurnost, koji u potpunosti nadzire 
stanje nuklearnog materijala i djelat-
nosti u RH.

RADNA TIJELA
Članovi Odbora za vanjsku poli-

tiku u raspravi su ukazali na izni-
mnu važnost Sporazuma kojim se 
mijenja ranije sklopljen Protokol uz 
Sporazum između Hrvatske i Među-
narodne agencije za atomsku energi-
ju. Njime se Hrvatska obvezuje da će 
do vremena kada bude imala nukle-
arni materijal u posjedu, koristeći ga 
u miroljubivim nuklearnim djelatno-
stima na svom državnom području ili 
pod svojom jurisdikcijom bez obzira 
na količine, kao i odluci o izgradnji 
ili odobrenju izgradnje postrojenja 
u tu svrhu, unaprijed pravodobno 
izvještavati Međunarodnu agenciju 
za atomsku energiju.

Istaknuto je da će se provođenje 
ovog zakona odvijati kroz redov-
ne aktivnosti Državnog zavoda 
za nuklearnu sigurnost koji vodi 
detaljnu evidenciju o svim nuklear-
nim materijalima u Hrvatskoj, te je 
temeljem baze podataka koju vodi 
Državni zavod u potpunosti moguće 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU 
REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU KOJIM 
SE MIJENJA I DOPUNJUJE PROTOKOL UZ SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I 
MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU O PRIMJENI GARANCIJA U VEZI S 
UGOVOROM O NEŠIRENJU NUKLEARNOG ORUŽJA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Djelotvornija kontrola nuklearnog 
materijala
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udovoljiti zahtjevima koji za Hrvat-
sku proizlaze iz Sporazuma. Odbor 
je jednoglasno odlučio predložiti 
Saboru donošenje ovog zakona.

Odbor za zakonodavstvo podupi-
re donošenje ovoga Zakona i ne pro-
tivi se prijedlogu da se donese hit-
nim postupkom. Na tekst Konačnog 
prijedloga Odbor nema primjedbi.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi predstavni-

ka predlagatelja Matijaža Praha, 
izvješće Odbora za vanjsku politiku 
Hrvatskoga sabora podnio je njegov 
predsjednik Mario Zubović. Uslije-
dila je rasprava po klubovima zastu-
pnika. U ime Kluba zastupnika 
HDZ-a Krešimir Ćosić dao je punu 
potporu zakonskom prijedlogu, „jer 
on predstavlja doprinos zajedničkoj 
sigurnosti kroz kvalitetnije spreča-
vanje proliferacije nuklearnih mate-
rijala”.

Naime, sukladno određenim oba-
vještajnim procjenama i informaci-
jama nakon 11. rujna 2001. bilo je 
potrebno postrožiti postojeći Pro-
tokol o malim količinama, posebi-
ce u kontekstu izvješćivanja, rekao 
je Ćosić, te pobliže objasnio motive 
Međunarodne agencije za atomsku 
energiju (IAEA). Agencija je ocije-
nila da postoji objektivna potreba da 
se u odnosima s državama, s kojima 
je sklopljen Protokol uz Sporazum o 
primjeni garancija u vezi s Ugovo-
rom o neširenju nuklearnog oružja 
pristupi izmjeni odredaba Protokola 
uz Sporazum. Zaključeno je, naime, 
da u novim međunarodnim odno-
sima i okolnostima sporazum ne 
pruža dovoljne garancije za posti-
zanje visokih standarda kvalitete, tj. 

kontrole Ugovora o neširenju nukle-
arnog oružja.

Sporazum o izmjeni Protoko-
la sklopljen je razmjenom pisama 
Međunarodne agencije za atomsku 
energiju u prosincu 2005. i hrvatskog 
odgovora u siječnju ove godine.

Ćosić je zaključio da je Državni 
zavod za nuklearnu sigurnost, kao 
tijelo državne uprave zaduženo za 
nuklearnu sigurnost, u potpunosti 
spreman udovoljiti zahtjevima koji 
za Hrvatsku proizlaze iz Sporazuma.

U ime Kluba zastupnika HNS-a 
Miljenko Dorić (HNS) rekao je 
da Klub „apsolutno podržava” ovaj 
Prijedlog zakona. Ipak, osvrnuo se 
na datume razmjene pisama povo-
dom sklapanja Sporazuma o dopu-
ni Protokola, ustvrdivši da je hrvat-
skoj strani trebalo više od dvije 
godine da potpiše pismo, odnosno 
da da svoj potpis na Sporazum. To 
nije dobro, posebno što nakon takve 
zadrške nama taj Prijedlog zakona 
dolazi na klupe po hitnom postup-
ku”, zaključio je.

Veća kontrola nad 
miroljubivim nuklearnim 
aktivnostima

U ime Kluba zastupnika SDP-a 
govorio je Zdenko Franić (SDP). 
Rekao je da predloženi zakon pred-
viđa veću kontrolu nad miroljubivim 
nuklearnim aktivnostima, „posebice 
u kontekstu trenda povratka mnogih 
država EU i šireg okruženja nukle-
arnoj opciji”. Naime, prvotni Proto-
kol dopuštao je državama da posje-
duju određene količine nuklearnog, 
odnosno radiološkog materijala, a da 
o tome ne izvještavaju Agenciju, što 

je ubrzo prepoznato kao njegova sla-
bost, pa se pristupilo pooštravanju.

Budući da se radi o zakonu koji 
sublimira napore međunarodne zajed-
nice za sprečavanjem širenja oružja 
masovnog uništenja, Klub zastupnika 
SDP-a će ga svakako podržati, rekao 
je Franić. Međutim, pozivaju hrvatsku 
Vladu da razmisli o cjelovitom kon-
tekstu radiološke i nuklearne proble-
matike u Hrvatskoj, „kao i činjenici da 
imamo dva neobično komplementarna 
zavoda koja se bave istom ili sličnom 
problematikom”, misleći na Državni 
zavod za nuklearnu sigurnost i Držav-
ni zavod za zaštitu od zračenja.

U pojedinačnoj raspravi govori-
li su Zdenko Franić (SDP) i Mato 
Bilonjić (HDZ). Zaključno se zastu-
pnicima obratio Matijaž Prah. 
Rekao je da je bilo potrebno vrijeme 
da se uspostavi verifikacijski sustav 
i dostavi Međunarodnoj agenciji za 
atomsku energiju, inicijalno izvje-
šće o cjelokupnom inventaru nukle-
arnog materijala u Hrvatskoj. To je i 
razlog što Sporazum tek sada dolazi 
u Sabor na potvrdu. Dodao je da je 
Državni zavod za nuklearnu sigur-
nost osnovan i započeo s radom tek 
sredinom 2005. godine. Ovime je 
zaključena rasprava.

Zastupnici su na 4. sjednici 
Hrvatskoga sabora, 25. travnja 
2008. godine većinom glasova (116 
„za”, 1 „protiv”) donijeli Zakon 
o potvrđivanju Sporazuma izme-
đu RH i Međunarodne agencije za 
atomsku energiju kojim se mijenja 
i dopunjuje Protokol uz Sporazum 
između RH i Međunarodne agen-
cije za atomsku energiju o primje-
ni garancija u vezi s Ugovorom o 
neširenju nuklearnog oružja.

S.Š.
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Zastupnici su na 4. sjednici, 23. trav-
nja 2008. godine, hitnim postupkom, 
raspravljali o Prijedlogu i Konač-
nom prijedlogu zakona o potvrđiva-
nju Memoranduma o razumijevanju 
između Europske zajednice i Repu-
blike Hrvatske o sudjelovanju Repu-
blike Hrvatske u „Financijskom 
instrumentu za civilnu zaštitu”.

O PRIJEDLOGU
Prijedlog je dodatno obrazložio mini-

star unutarnjih poslova Berislav Ron-
čević. Istaknuo je da Republika Hrvat-
ska i Europska zajednica imaju obo-
strane interese za suradnju na područ-
ju sprječavanja, odnosno ublažavanja 
posljedica prirodnih i civilizacijskih 
katastrofa, posebno pri planiranju i 
provedbi mjera za zaštitu od potresa, 
poplava, požara, onečišćenja radiološ-
kih opasnosti i ostalih katastrofa. Da bi 
se regulirale te aktivnosti, pristupilo se i 
izradi ugovora kojemu je cilj da Repu-
blika Hrvatska stječe pravo na sredstva 
iz projekta sustava zaštite i spašavanja 
te za naknadu šteta od katastrofa.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo i 

Odbor za financije i državni spo-
razum nemaju primjedbi na predlo-
ženi zakon.

RASPRAVA
Prvi u raspravi, u ime Kluba zastu-

pnika SDP-a, govorio je Dino Kozle-
vac. Iako predloženi zakon spada u 

tzv. tehničke zakone, rekao je, sustav 
zaštite i spašavanja ima sve važniju 
ulogu, kako u Europskoj uniji tako 
i u Hrvatskoj. Sustav u Hrvatskoj 
posljednjih se godina izgrađuje dono-
šenjem Zakona o zaštiti i spašava-
nju, temeljem kojega je formirana i 
državna uprava kao nacionalno tijelo 
zaduženo za sustav zaštite i spašava-
nja. No, takav je sustav preglomazan, 
kaže, a došlo je i do preklapanja ovla-
sti, posebno na lokalnim razinama, pa 
zastupnik Kozlevac sugerira daljnju 
decentralizaciju sustava koja bi omo-
gućila efikasnije obavljanje zadata-
ka i brže reagiranje na nepredviđene 
situacije. Nadalje je napomenuo da bi 
Hrvatska trebala uložiti dodatne napo-
re kako bi u okviru fondova Europ-
ske unije osigurala što više sredstava 
za različite programe osposobljava-
nja članova organizacija koje se bave 
zaštitom ili spašavanjem u svojoj 
osnovnoj ili dopunskoj djelatnosti.

Zastupnik Zlatko Horvat, govorio 
je u ime Kluba zastupnika HNS-a. 
Uvodno je istaknuo kako je pozitiv-
no da Hrvatska i Europska zajednica 
ovim Zakonom uređuju svoju među-
sobnu suradnju na obostrani interes, 
te je najavio podršku Kluba zastu-
pnika HNS-a ovom zakonskom pri-
jedlogu. Kao dobru stvar, zastupnik 
je izdvojio financijski aspekt ugovo-
ra koji osigurava Hrvatsku u poten-
cijalno teškim situacijama. Zastupnik 
je izdvojio zamjerku na dosadašnje 
vođenje civilne zaštite u Hrvatskoj 
koja je zastarjela i puna nedorečenosti 
te je apelirao na nadležna ministarstva 
da pristupe rješavanju tog problema.

Slijedeći u raspravi govorio 
je zastupnik Kluba zastupnika 
HDZ-a Mato Bilonjić. Osvrnuvši 
se na osnovnu intenciju Prijedloga 
zakona, zastupnik je najavio potpo-
ru Kluba zastupnika HDZ-a. Dono-
šenjem Zakona još bolje će se uredi-
ti financijska strana civilne zaštite i 
sektor zaštite i spašavanja u cjelini.

Posljednji u raspravi po klubovi-
ma zastupnika, u ime Kluba zastu-
pnika HSS-a, govorio je zastupnik 
Stanko Grčić. Izdvojio je osnovni 
cilj Zakona, a to je pristupanje finan-
cijskom instrumentu za civilnu zašti-
tu, čime Republika Hrvatska stječe 
pravo na natjecanje za sredstva iz 
projekta sustava zaštite i spašava-
nja, te sredstva za naknadu šteta od 
katastrofe kada one nastupe. Memo-
randumom se uređuju i pitanja finan-
cijskih obveza sudjelovanja Republi-
ke Hrvatske u prevenciji katastrofa, 
području obavješćivanja te u surad-
nji na obrazovanju i obuci u zaštiti i 
spašavanju, u razmjeni znanstvenih i 
tehničkih informacija važnih za zašti-
tu od katastrofa. Zastupnik je najavio 
podržavanje Prijedloga zakona.

U pojedinačnoj raspravi govorili 
su zastupnici Šime Lučin (SDP) i 
Petar Mlinarić (HDZ).

Zastupnici su, 25. travnja 2008., 
većinom glasova (sa 118 glasova „za” 
i 1 „protiv”), donijeli Zakon o potvr-
đivanju Memoranduma o razumije-
vanju između Europske zajednice i 
Republike Hrvatske o sudjelovanju 
Republike Hrvatske u „Financijskom 
instrumentu za civilnu zaštitu”.

A. F.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O 
RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE O SUDJELOVANJU 
REPUBLIKE HRVATSKE U „FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU”
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Obostrani interes za suradnju na 
sprečavanju katastrofa
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Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić i 
predsjednik Kineske narodne političko-savjetodavne 
konferencije Ji Qinglin s izaslanstvom

(Zagreb, 13. svibnja 2008.) Predsjednik Bebić izra-
zio je zadovoljstvo razvojem bilateralne suradnje koja je 
uspješna i bez otvorenih pitanja te je istaknuo da zajed-
ničku izjavu o općoj suradnji dviju država (koja je potpi-
sana 2005., tijekom posjeta predsjednika Vlade Ive Sana-
dera Narodnoj Republici Kini) smatra značajnim doga-
đajem u međudržavnim odnosima Hrvatske i Kine.

Predsjednik Qinglin naglasio je važnost održavanja viso-
kog intenziteta međudržavnih posjeta na najvišoj razini kao 
i razvoj međugradske i međuregionalne suradnje. Izjavio je 
da posebno cijeni stav i potporu Hrvatskoga sabora i Vlade 
u odnosu na pitanja teritorijalne cjelovitosti i suvereniteta 
NR Kine kao i dobre rezultate dviju zemalja na multilate-
ralnom planu u okviru raznih međunarodnih institucija.

(Zagreb, 19. svibnja 2008.) U razgovoru je istaknu-
to zadovoljstvo političkim odnosima Hrvatske i Brazila 
koji su ocijenjeni kao prijateljski, te je obostrano izražena 
želja za daljnjim jačanjem bilateralnih odnosa, posebice 
na području gospodarstva.

Predsjednik Sabora Luka Bebić, brazilski zamjenik 
ministra poljoprivrede, stočarstva i prehrane Silas Bra-
sileiro i predsjednik parlamentarne skupine Nacionalnog 

kongresa Brazil-Hrvatska Moacir Micheletto su se složi-
li kako je veliki poticaj razvoju i učvršćenju prijateljskih 
hrvatsko-brazilskih odnosa ostvaren uspostavom parla-
mentarne suradnje, posebice na razini skupina prijatelj-
stava Hrvatskog sabora i brazilskog Nacionalnog kon-
gresa. Potvrđena je želja da se ta suradnja nastavi i u 
ovom sazivu Hrvatskog sabora.

Predsjednik Sabora Luka Bebić susreo se s 
ministrom vanjskih poslova Kanade Bernierom

(Zagreb, 20. svibnja 2008.) Predsjednik Sabora je u raz-
govoru s kanadskim ministrom vanjskih poslova izrazio 
zadovoljstvo političkim odnosima koji su u konstantnom 
usponu. Predsjednik Bebić je posebno istaknuo značaj odlu-
ke kanadske vlade o ukidanju viznog obrasca IMM5559, 
koji su hrvatski državljani ispunjavali uz zahtjev za kanad-
sku vizu, te je izrazio uvjerenje da će time biti omoguće-
na bolja komunikacija hrvatskih i kanadskih državljana na 
različitim područjima od zajedničkog interesa.

Kanadski je ministar Bernier izrazio zadovoljstvo poziv-
nicom Hrvatskoj za članstvo u NATO-u kao i spremnost 
Kanade da što prije ratificira Protokol o pristupanju. Ulazak 
Hrvatske u NATO će ojačati Savez, obrazložio je kanadski 
ministar koji je podržao ulazak Hrvatske u Europsku uniju 
i istaknuo ulogu Hrvatske u jugoistočnoj Europi.

Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Be bić i predsjednik Kineske 
narodne po li tič ko-sa vjetodavne konferencije Ji Qinglin Luka Bebić i ministar vanjskih poslova Kanade Bernier

Protokolarne aktivnosti
Predsjednika Hrvatskoga sabora
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SUSRETI S VELEPOSLANICIMA

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka 
Bebić održao je radni sastanak s iranskim 
veleposlanikom Fadaifardaom

(Zagreb, 7. svibnja 2008.) S iranskim veleposlanikom 
predsjednik Sabora je razgovarao o bilateralnim odno-
sima koji su dobri i bez otvorenih pitanja. Potvrđen je 
interes obiju strana za daljnjim razvijanjem gospodarske 
suradnje, kao i za razmjenom parlamentarnih posjeta na 
razini odbora i skupina prijateljstava.

Predsjednika Hrvatskog sabora Bebića zanimalo je 
iransko gledanje na situaciju na području Bliskog istoka. 
Istaknuo je kako Hrvatska, kao nestalna članica Vijeća 
sigurnosti UN-a, želi dati svoj doprinos uspostavi traj-
nog mira i stabilnosti, kao i smanjenju napetosti na svim 
svjetskim žarištima.

Hrvatska se intenzivno priprema za članstvo u NATO-u 
i Europskoj uniji s čijim članicama dijeli temeljne stavo-
ve glede uspostave mira u svijetu te ne negira pravo svake 
države da se nuklearnom energijom koristi u miroljubive 
svrhe, s obzirom na to da i Hrvatska sama u velikoj mjeri 
ovisi o tuđim izvorima energije, istaknuo je predsjednik 
Sabora i podržao sva nastojanja Irana koja idu u smjeru 
smirivanja situacije na Bliskom istoku.

Predsjednik Sabora Luka Bebić primio u 
nastupni posjet veleposlanicu Finske Ann-Marie 
Nyroos

(Zagreb, 9. svibnja 2008.) Predsjednik Sabora izrazio 
je zadovoljstvo bilateralnom suradnjom koja se uspješno 
odvija na različitim područjima od zajedničkog interesa, 
unatoč geografskoj udaljenosti dviju država. Posebno je 

istaknuo uspješnu parlamentarnu suradnju izrazivši želju 
da se ona nastavi istom dinamikom.

Finska je veleposlanica pohvalila vidljiv napredak koji 
je Hrvatska postigla u kratkom vremenu. Istaknula je 
kako se Finska zauzima za nastavak proširenja Europske 
unije, izrazivši čvrstu podršku svoje zemlje Hrvatskoj na 
tom putu, te ju je zanimalo kako napreduje proces uskla-
đivanja hrvatskog zakonodavstva s europskim i koja bi 
pregovaračka poglavlja, prema hrvatskim očekivanjima, 
mogla biti problematična.

Predsjednik Sabora Luka Bebić primio u 
nastupni posjet apostolskog nuncija Marija 
Roberta Cassarija

(Zagreb, 13. svibnja 2008.) Predsjednik Bebić izrazio 
je posebno zadovoljstvo da u Hrvatskom saboru može 
pozdraviti apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj 
mons. Marija Roberta Cassarija, trećeg nuncija od pro-
glašenja hrvatske neovisnosti. Naglasio je da su odnosi 
sa Svetom Stolicom tradicionalno vrlo dobri i bez otvo-
renih pitanja. Tri posjeta pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj, 
kao i dvojice tajnika za odnose s državama, potvrđuju 
kontinuitet, naklonost i prijateljstvo koje Sveta Stolica 
gaji prema Hrvatskoj, rekao je predsjednik Sabora.

Nuncij Cassari kazao je da su odnosi Republike Hrvat-
ske i Svete Stolice odlični te prenio pozdrave pape Bene-
dikta XVI. koji dobro poznaje Hrvatsku i „nosi je u srcu”. 
Sveta Stolica snažno podupire ulazak Republike Hrvat-
ske u Europsku uniju, mjesto Hrvatske je u europskoj 
obitelji, istaknuo je apostolski nuncij.

Luka Bebić u razgovoru s iranskim ve le poslanikom Mohammadom 
H. Fa dai fardaom

Predsjednik Sabora Luka Bebić prima u nastupni posjet apostol-
skog nuncija Marija Roberta Cassarija
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Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Neven 
Mimica primio crnogorskog veleposlanika 
Lukovca 

(Zagreb, 9. svibnja 2008.) Neven Mimica rekao je da 
Hrvatska podržava europske aspiracije Crne Gore, koja 
bi vrlo brzo mogla biti spremna za podnošenje aplikacije 
za članstvo u EU. Dogovoren je posjet potpredsjednika 
Hrvatskoga sabora Mimice i delegacije Odbora za europ-
ske integracije Hrvatskoga sabora crnogorskom parla-
mentu početkom lipnja. Cilj posjeta je prenošenje hrvat-
skih iskustava iz pregovaračkog procesa s EU, posebice 
parlamentarne dimenzije u tom procesu, a što očekuje 
i Crnu Goru. Tema razgovora bit će i uloga Odbora za 
europske integracije na planu usklađivanja nacionalnog 
zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te kako orga-
nizirati posao oko implementacije europskog zakonodav-
stva u domaći pravni sustav. Branko Lukovac rekao je da 
se u crnogorskom parlamentu upravo formira Savjet za 
europske integracije kao parlamentarno tijelo koje bi bilo 
zaduženo za proces europskih integracija. Napomenuo 
je da je jednoglasno usvojena i Deklaracija o europskim 
integracijama, a crnogorska vlada je pred utvrđivanjem 
strateškog dokumenta, Nacionalnog plana integracija.

Neven Mimica primio izaslanstvo Parlamentarne 
skupštine BiH 

(Zagreb, 12. svibnja 2008.) Potpredsjednik Hrvatsko-
ga sabora i predsjednik saborskog Odbora za europske 

integracije Neven Mimica i članovi Odbora primili su u 
Hrvatskome saboru delegaciju Zajedničkog povjerenstva 
za europske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i 
Hercegovine.

Bosna i Hercegovina je pred skorim potpisivanjem 
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s EU, pa je i cilj 
ovoga posjeta upoznavanje s hrvatskim iskustvima, koja 
su za BiH dragocjena, kao i mogućnost njihovog preuzi-
manja, istaknuli su članovi delegacije. Osobito su se zani-
mali za hrvatska iskustva iz vremena nakon potpisivanja 
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ulogu i pozici-
ju Odbora za europske integracije u procesu pregovora, 
kao i moguće oblike suradnje i pomoći koje je Hrvatska 
voljna pružiti susjednoj BiH. Delegacija BiH zanimala se 
i za dinamiku usklađivanja nacionalnog zakonodavstva 
s europskim, način uspostavljanja pravne infrastrukture 
i za obavljanje tih složenih poslova te tko uopće pokre-
će i daje inicijativu za usklađivanje zakona. Naglasili su 
da je opći stav i izbor svih triju konstitutivnih naroda u 
BiH da europskom putu nema alternative, što je potvrđe-
no i zajedničkom Rezolucijom o ubrzanom putu BiH u 
europske integracije koja je jednoglasno usvojena u oba 
doma parlamenta BiH.

Neven Mimica rekao je da je proces europskih inte-
gracija duboko unutarnjopolitički i reformski proces bez 
obzira na svoju vanjsku dimenziju. Vrlo pozitivnim oci-
jenio je postojanje konsenzusa u parlamentu BiH o pita-
nju europskih integracija, rekavši da je „odlično i presud-
no kada se Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji 

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Neven Mimica primio crno-
gorskog veleposlanika Lukovca

Neven Mimica u razgovoru s izaslanstvom Parlamentarne skupšti-
ne BiH

Protokolarne aktivnosti
saborskih dužnosnika
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traži izvršavanje političkih kriterija počne primjenjivati 
u kontekstu čvrstog parlamentarnog konsenzusa”. Mimi-
ca je rekao da je vrlo važno uspostaviti vlastitu pravnu 
infrastrukturu za poslove oko usklađivanja zakonodav-
stva, što je Hrvatska uspjela na način stipendiranja mla-
dih pravnika u inozemstvu koji su stekli odgovarajuća 
znanja iz ovoga područja i prenijeli ih u Hrvatsku.

Potpredsjednik Sabora Friščić primio mađarskog 
veleposlanika Györkösa 

(Zagreb, 16. svibnja 2008.) Potpredsjednik Friščić 
zahvalio je Mađarskoj na sveukupnoj pomoći koju je 
spremno pružala Hrvatskoj još od Domovinskoga rata 
sve do današnjeg vremena kada Hrvatska ubrzano kroči 
put europskih integracija, a Mađarska joj na tom putu 
daje svoju punu potporu. Tema razgovora bili su bilate-
ralni odnosi Hrvatske i Mađarske, s naglaskom na gos-
podarskoj suradnji i pristupanju Hrvatske euroatlant-
skim integracijama. Izražena je obostrana spremnost za 
još sadržajnijom međuparlamentarnom suradnjom dviju 
zemalja. Mađarski veleposlanik izrazio je snažnu potpo-
ru Mađarske nastojanjima Hrvatske da zaključi prego-
vore u 2009. godini, u mandatu ove Europske komisije. 
Ustvrdio je da Hrvatska nije ni financijski, a ni instituci-
onalni problem za Europsku uniju, već je jedino pitanje 
ono što bržih priprema Hrvatske za članstvo. Gospodar-
ska suradnja dviju zemalja ocijenjena je vrlo dobrom, a 
temelji se na zajedničkim projektima u mnogim područ-
jima, posebice: prometu, energetici, kulturi i zaštiti oko-
liša. Kao dva najvažnija područja suradnje prepoznati su 
energetika i izgradnja cestovne i željezničke infrastruktu-
re. Podcrtan je zajednički interes i za daljnjom prekogra-
ničnom suradnjom, koja ima presudan značaj za regije 
i očuvanje okoliša. Razgovaralo se o budućnosti europ-
ske poljoprivrede i zajedničkoj poljoprivrednoj politici 
EU, kojoj slijede reformski zahvati, a što će biti zadatak 
sljedeće Europske komisije, kao i o zajedničkoj energet-

skoj politici EU, s kojom se poljoprivredna politika nei-
zostavno veže.

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Neven 
Mimica primio je u posjet veleposlanika 
Islamske Republike Iran u Republici Hrvatskoj 
Mohammada H. Fadaifarda

(Zagreb, 19. svibnja 2008.) Odnosi dviju zemalja oci-
jenjeni su dobrima i bez otvorenih pitanja, a posebno je, 
kao pozitivan primjer, izdvojena bogata kulturna surad-
nja. Neven Mimica istaknuo je tradicionalno važnu ulogu 
parlamenata, koji kroz radna tijela i grupe prijateljstva, 
njeguju parlamentarnu diplomaciju i dinamiziraju bilate-
ralne odnose. Veleposlanik Mohammad H. Fadaifard upo-
znao je Nevena Mimicu s nastojanjima Islamske Repu-
blike Iran da svojim angažmanom doprinese mirovnom 
procesu na Bliskom istoku. Posebno je istaknuta važnost 
otvorenog razgovora i uključivanja svih zainteresiranih 
strana u proces kako bi se stabiliziralo ovo važno geo-
strateško područje. Neven Mimica je rekao kako Hrvat-
ska podupire sva nastojanja koja su usmjerena postizanju 
dugotrajnijeg mira na Bliskom istoku. U okviru razgovo-
ra o strategiji razvoja nuklearne energije, Neven Mimica 
istaknuo je kako su Hrvatska stajališta o ovom pitanju 
usklađena s vanjskom politikom Europske unije. Susret 
je zaključen dogovorom o daljnjem razvoju suradnje.

Neven Mimica razgovarao s delegiranim 
ministrom za europska pitanja Luksemburga 
Schmitom

(Zagreb, 28. svibnja 2008.) Na sastanku se razgovaralo 
o važnosti uloge Hrvatskoga sabora u pristupnim prego-
vorima za članstvo u Europskoj uniji, s posebnim osvr-

Potpredsjednik Sabora Friščić primio mađarskog veleposlanika 
Györkösa

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Neven Mimica i veleposlanik 
Islamske Republike Iran u Republici Hrvatskoj Mohammad H. 
Fadaifard
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tom na donošenje zakona koji se odnose na prilagodbu 
sa zakonodavstvom EU. Neven Mimica kao predsjednik 
Odbora za europske integracije upoznao je gosta i s ulo-
gom i zadaćom Odbora, kazavši kako u Hrvatskom sabo-
ru postoji politički konsenzus svih parlamentarnih stana-
ka oko europskih pitanja. Ministar Schmit kazao je kako 
je pristupanje Hrvatske Europskoj uniji vrlo važno za 
samu zemlju, ali isto tako predstavlja pozitivan znak za 
stabilnost cijele regije. Razgovaralo se i o reformama koje 
Hrvatska treba učiniti tijekom pregovaračkog procesa s 
EU te o mjerilima za otvaranje pregovaračkih poglavlja.

 Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Friščić 
primio zamjenicu ministra vanjskih poslova 
Arapske Republike Egipta Wafaau Bassim 

(Zagreb, 29. svibnja 2008.) Potpredsjednik Friščić 
prvotno je naglasio da Hrvatska iznimno cijeni podrš-

ku Egipta u trenucima priznanja Hrvatske na međuna-
rodnom planu 1992. godine, kao i potporu koju ju Egi-
pat dao hrvatskoj kandidaturi za mjesto nestalne članice 
Vijeća sigurnosti.

Obostrano je konstatirano da su bilateralni odnosi 
dviju zemalja tradicionalno vrlo dobri, prijateljski i bez 
otvorenih pitanja, pa ih takve treba njegovati i u buduć-
nosti. Naravno, interes za njihovim daljnjim jačanjem 
itekako je izražen s obje strane, a naglasak je na potica-
nju gospodarskih odnosa i veće robne razmjene. Među-
parlamentarne kontakte i suradnju srodnih parlamen-
tarnih odbora treba također u budućnosti jačati. Sugo-
vornici su razmijenili mišljenja o trenutačnim kriznim 
svjetskim žarištima te aktualnim odnosima u području 
jugoistočne Europe, a potpredsjednik Friščić upoznao 
je gošću s tijekom pregovaračkog procesa Hrvatske 
s EU. Rekao je da su dva temeljna cilja Hrvatske na 
međunarodnom planu ulazak u EU i NATO, a Hrvat-
ska je kao mediteranska zemlja zainteresirana i za jača-
nje suradnje sa svim zemljama Sredozemlja, pa je i to 
još jedan imperativ oko kojeg dvije zemlje mogu naći 
zajednički interes. Uzajamno je izraženo zanimanje za 
što skorijim stupanjem na snagu Sporazuma o izbjega-
vanju dvostrukog oporezivanja robe što će dosta pri-
pomoći gospodarstvenicima s jedne i druge strane te 
jačanju bilateralne gospodarske suradnje i robne raz-
mjene. Wafaau Bassim staknula je da Egipat snažno 
podržava buduće članstvo Hrvatske u EU, ponajprije 
jer ga smatra prirodnim savezom i prirodnim povezi-
vanjem. „Mi smo jako zainteresirani za vaše pristupa-
nje EU, jer ćemo tako dobiti još jednog prijatelja u EU 
koji nas razumije i podupire naše interese”, zaključila 
je Bassim.

Neven Mimica u razgovoru s delegiranim ministrom za europska 
pitanja Luksemburga Schmitom

SABORSKI DUŽNOSNICI

Dužnosnici Hrvatskoga sabora održali niz sastanaka 
s delegacijom Parlamentarne skupštine BiH 

(Zagreb, 12. i 13. svibnja 2008.) Predsjednica Naci-
onalnog odbora Vesna Pusić primila je u radni posjet 
delegaciju Zajedničkog povjerenstva za europske inte-
gracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 

Vesna Pusić upoznala je goste iz Bosne i Hercegovine 
s funkcijama i zadaćama Nacionalnog odbora. U uvod-
nom dijelu Pusić je kazala kako je Nacionalni odbor spe-
cifično tijelo u Saboru jer ne daje mišljenja na zakonske 
prijedloge, niti raspravlja o pojedinim zakonskim rje-
šenjima. Njegova osnovna uloga je praćenje pregovora 
Republike Hrvatske s Europskom unijom u ime Hrvat-
skoga sabora. Kazala je da je Odbor formiran početkom 
2005. godine kada je uspostavljen politički konsenzus 

svih parlamentarnih stranaka oko strateškog vanjskopo-
litičkog cilja, pristupanja Europskoj uniji. Predsjednica 
Nacionalnog Odbora istaknula je tri glavne djelatnosti 
Odbora u ovom mandatu, a to su: razmatranje pregova-
račkih stajališta, poštivanje zadanih rokova i organizira-
nje okruglih stolova otvorenih za medije. 

Članovi Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga 
sabora održali su, također, radni sastanak s delegacijom 
Zajedničkog povjerenstva za europske integracije Parla-
mentarne skupštine BiH. U ime vanjskopolitičkog odbora 
Hrvatskoga sabora sastanak je vodila Marija Pejčinović 
Burić koja je odmah na početku istaknula da je Hrvatska 
zainteresirana za unapređenje odnosa sa susjednom BiH 
na svim područjima. Ipak, konstatirala je da naglasak u 
budućoj suradnji treba staviti na intenziviranje gospodar-
skih odnosa, te veću suradnju oko euroatlantskih integra-
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cija. Izrazila je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom RH 
i BiH u multilateralnim forumima, ponudivši svesrdnu 
pomoć RH pristupu BiH euro-atlantskim integracijama.

Članovi BiH delegacije izjavili su da BiH želi još tješ-
nju suradnju s Hrvatskom na planu europskih integracija, 
naglasivši da će hrvatska „impresivna iskustva” iz pre-
govora biti vrlo korisna susjednoj BiH. Delegacija BiH 
izrazila je želju da ovo bude početak šire i sadržajnije 
suradnje dvaju parlamenata na planu europskih integra-
cija. Posebice su se zanimali za institucionalnu pripremu 
hrvatskoga parlamenta u procesu europskih integracija 
i pregovora, te podjelu zaduženja oko europskih inte-
gracija pojedinim saborskim odborima. Marija Pejčino-
vić Burić rekla je da je u Hrvatskome saboru izvršena 
institucionalna prilagodba koju je zahtijevao sam proces 
europskih integracija. Nadalje, promjenama Poslovni-
ka omogućeno je da svi prijedlozi zakona koji se tiču 
uskladbe sa europskom pravnom stečevinom idu u hitnu 
proceduru. Ocjenjivanje uskladbe hrvatskog zakonodav-
stva sa europskim je u ingerenciji Odbora za europske 
integracije, dok je Nacionalni odbor parlamentarno tijelo 
osnovano kao izraz postignutog konsenzusa svih parla-
mentarnih stranaka u Saboru po pitanju članstva Hrvat-
ske u EU, a zadatak mu je praćenje tijeka pregovora po 
svim pregovaračkim poglavljima. Razgovori su zaklju-
čeni zajedničkom porukom i konstatacijom da su europ-
ske integracije zajednička perspektiva zemalja regije, a 
promicanje takve zajedničke vizije prostor je upravo par-
lamentarnog rada i međuparlamentarnog dijaloga.

Delegacija Zajedničkog povjerenstva za europske inte-
gracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 
sastala se s predsjednikom Odbora za međuparlamen-
tarnu suradnju Miloradom Pupovcem. Središnje teme 
razgovora bile su odnosi dvaju parlamenata, osnaživanje 
njihove uloge u regionalnoj suradnji te proces pristupa-
nja Europskoj uniji. Referirajući se na jake veze između 
dvije zemlje Milorad Pupovac je rekao kako će Hrvatski 
sabor pružati punu potporu Bosni i Hercegovini na nje-
zinom putu prema euroatlantskim integracijama. U tom 
kontekstu posebno je istaknuta potreba konkretiziranja 
suradnje putem parlamentarnih odbora i izaslanstava. 
Milorad Pupovac upoznao je goste s načinom i područ-
jem rada Odbora za međuparlamentarnu suradnju koji 
predstavlja još jednu dimenziju jačanja parlamentarne 
diplomacije. 

Razgovarajući o pristupnim pregovorima za članstvo 
u EU, Milorad Pupovac identificirao je reforme pravo-
suđa i javne uprave te restrukturiranje brodogradnje i 
borbu protiv korupcije kao najveće izazove u budućem 
razdoblju. Ipak, dodao je, Hrvatska ima jasan put prema 
članstvu u EU oko kojeg postoji čvrst konsenzus svih 
parlamentarnih stranaka. Sugovornici su se složili da 
prava manjina i jačanje njihove uloge u društvu pridono-
se većim demokratskim standardima, posebno u zemlja-

ma naše regije. Predsjednik Odbora za međuparlamen-
tarnu suradnju Milorad Pupovac izrazio je zadovoljstvo 
razvojem toga procesa u Republici Hrvatskoj. Sastanak 
je zaključen dogovorom o daljnjoj suradnji.

Članovi Zajedničke komisije za administrativne poslo-
ve Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sasta-
li su se sa zastupnicima Hrvatskoga sabora iz Bosne 
i Hercegovine: Ivanom Bagarićem, Ivom Andrićem, 
Radom Bošnjakom, Goranom Marićem i Draganom 
Vukićem.

Zastupnici su razmijenili mišljenja o načinu i poseb-
nostima rada obaju parlamenata i mogućnostima dalj-
nje suradnje. Iako su odnosi izrazito dobri, u razgovoru 
je istaknuto kako postoji potreba intenzivnije razmijene 
iskustava kako bi se i kroz institucije parlamenata poja-
čao utjecaj na rješavanje poteškoća sa kojima se susre-
ću državljani susjednih zemalja u ostvarivanju nekih for-
malnih prava. Također, zaključeno je kako je potreban 
veći angažman zastupnika obaju parlamenata u posre-
dovanju u rješavanju preostalih otvorenih graničnih i 
pograničnih pitanja. Predsjednik Odbora za Hrvate izvan 
Republike Hrvatske Ivan Bagarić upoznao je goste s dje-
lokrugom rada ovog novoosnovanog radnog tijela, te s 
njegovim značajem za državljane Republike Hrvatske u 
inozemstvu, a posebno u susjednim državama. Zastupni-
ci Hrvatskoga sabora dali su punu podršku nastojanjima 
Bosne i Hercegovine da se što prije pridruži euroatlant-
skim integracijama, naglasivši kako je taj put nužan za 
čitavu regiju.

Predsjednica saborskog Odbora za izbor, imeno-
vanja i upravne poslove Nevenka Majdenić i članovi 
Odbora primili su u radni posjet delegaciju Zajedničke 
komisije za administrativne poslove Parlamentarne skup-
štine Bosne i Hercegovine, koju predvodi predsjedajući 
Komisije Remzija Kadrić.

Nevenka Majdenić ukratko je predstavila Odbor, nje-
gove nadležnosti i strukturu. Rekla je da je Odbor matič-
no tijelo za prava zastupnika, tijelo koje utvrđuje i Sabo-
ru podnosi prijedloge propisa o materijalnim pravima 
zastupnika u Saboru, donosi pojedinačna rješenja o stal-
noj novčanoj naknadi i drugim primanjima zastupnika, 
odnosno matično je radno tijelo u području radnih odno-
sa, plaća i drugih primanja dužnosnika. Odbor je zadu-
žen i za podnošenje prijedloga Saboru za imenovanje i 
razrješenje predsjednika, potpredsjednika i članova rad-
nih tijela Sabora.

Remzija Kadrić predstavio je Zajedničku komisiju oba 
doma BiH parlamenta, koja u svojoj nadležnosti ima rje-
šavanje statusnih pitanja zastupnika u Parlamentarnoj 
skupštini BiH, sve do rješenja o plaćama i naknadama za 
materijalne troškove zastupnika. Delegaciju iz BiH zani-
malo je postoje li sankcije za tzv. neposlušne zastupnike, 
tj. one koji ne sudjeluju u radu Sabora i njegovih radnih 
tijela i koji se ne odazivaju pozivima na sjednice, na što 
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im je odgovoreno da sankcija u Hrvatskome saboru za 
takve zastupnike nema, ali oni svakako podliježu sudu 
javnosti i u konačnici svojih birača. Jedno od pitanja bilo 
je ono zastupničke mirovine, potrebnih uvjeta za njeno 
ostvarivanje i načina njenog izračuna. Naposljetku, dele-
gaciju iz BiH zanimalo je postoji li kodeks ponašanja 
zastupnika u Hrvatskome saboru, na što im je odgovore-
no da su sva pravila ponašanja regulirana Poslovnikom 
Hrvatskoga sabora.

Dužnosnici Hrvatskoga sabora primili 
izaslanstvo Indonezijskog parlamenta 

(Zagreb, 27. svibnja 2008) Predsjednik Odbora za 
međuparlamentarnu suradnju Milorad Pupovac i 
članovi Odbora primili su Grupu za bilateralnu surad-
nju parlamenta Republike Indonezije predvođenu s gđom 
Trulyanti Habibie Sutrasno. Središnja tema sastanka bila 
je razvoj odnosa dviju zemalja, s posebnim naglaskom 
na jačanje parlamentarne diplomacije. Sugovornici su 
se složili da su obje zemlje, iako geografski udaljene, 
zainteresirane za jačanje suradnje. Predsjednik Odbora 
za međuparlamentarnu suradnju Milorad Pupovac upo-
znao je goste s radom Odbora, rekavši kako će uskoro 
biti osnovana i nova Hrvatsko-indonezijska međuparla-
mentarna skupina prijateljstva. Trulyanti Habibie Sutra-
sno predstavila je kandidaturu predsjednika Indonezij-
skog parlamenta za predsjedatelja Interparlamentarne 
unije, koju su nazočni zastupnici obećali uzeti u razma-
tranje. Zastupnik Tonino Picula upoznao je goste s vanj-
skopolitičkim prioritetima Hrvatske, naglasivši kako oni 
nikako ne isključuju jačanje suradnje s drugim zemlja-
ma, posebno u današnjem, globaliziranim svijetu. Raz-
mijenjena su mišljenja o izazovima s kojima se suočava 
međunarodna zajednica, a to su prije svega – nedostatak 
hrane i energenata. 

Predsjednik Odbora za gospodarstvo Dragan Kova-
čević informirao je goste o trenutačnom stanju pregovo-
ra Hrvatske s Europskom unijom, naglasivši kako zastu-
pnici Hrvatskoga sabora intenzivno rade na usklađivanju 
hrvatskoga zakonodavstava sa zakonodavstvom EU. Cilj 
Hrvatske je dovršiti pregovore do kraja 2009. godine, 
a ulazak u EU imat će i višestruke ekonomske koristi, 
kazao je Kovačević. 

Osvrnuo se i na nedavno dobivanje pozivnice za 
NATO, što također predstavlja važnu potvrdu i priznanje 
Republici Hrvatskoj na ostvarenom razvoju i strukturnim 
reformama u gospodarstvu. Trulyanti Habibie Sutrasno 
istaknula je vrlo dobru bilateralnu suradnju dviju zema-
lja, te dodala kako parlamentarna suradnja svakako može 
pridonijeti i boljoj gospodarskoj povezanosti Indonezije 
i Hrvatske. „Cilj današnjeg posjeta je prije svega i gos-
podarska suradnja u svrhu povećanja prosperiteta sta-
novništva obiju zemalja” kazala je Sutrasno. U nastavku 

se razgovaralo o svjetskoj energetskoj krizi i globalnom 
problemu poskupljenja hrane.

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatsko-
ga sabora Mario Zubović i članovi Odbora primili su 
u radni posjet Grupu za bilateralnu suradnju Parlamen-
ta Republike Indonezije. Mario Zubović apostrofirao je 
da Hrvatska želi s Indonezijom imati dobru suradnju na 
svim područjima, posebice na gospodarskom planu gdje 
je robna razmjena dvije zemlje još nedovoljna s obzi-
rom na mogućnosti. Iznio je glavne prioritete hrvatske 
vanjske politike, ulazak u EU i NATO savez, istaknuvši 
da je u Hrvatskom saboru po ovim pitanjima postignut 
puni parlamentarni konsenzus. Rekao je da Hrvatska 
želi razvijati dobrosusjedske odnose sa svim zemljama 
u svom okruženju, posebice u svjetlu jačanja europskih 
snaga u tim zemljama s perspektivom njihovog budućeg 
članstva u EU.

Članovi delegacije Indonezije naglasili su da indone-
zijski parlament želi intenzivirati suradnju s Hrvatskim 
saborom, u cilju poticanja i snaženja sveukupnih odno-
sa između dvije zemlje. Izrazili su nadu da će obostra-
na suradnja između Indonezije i Hrvatske rasti, a što će 
doprinijeti uspostavljanju partnerskih odnosa i podu-
piranja svjetskog mira. Jedna od tema razgovora bila 
je uloga parlamentarne diplomacije u međunarodnim 
odnosima, te potreba njenog jačanja u cilju boljeg spo-
razumijevanja među državama i narodima. Indonezija 
je kao i Hrvatska nestalna članica Vijeća sigurnosti i to 
je još jedno područje gdje dvije zemlje mogu pronaći 
zajednički interes za suradnju. Trulyanti Habibie Sutra-
sno, koja je predvodila indonezijsku delegaciju, iznijela 
je želju i molbu Indonezije da Hrvatska podupre kandi-
daturu predsjednika indonezijskog parlamenta za mje-
sto predsjedatelja Interparlamentarne unije 2008.–2011. 
godine. 

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario Zubović razgova-
rao s predstavnicima Parlamenta Republike Indonezije
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Mario Zubović primio luksemburškog 
delegiranog ministra za europska pitanja 
Nicholasa Schmita 

(Zagreb, 28. svibnja 2008.) Predsjednik Odbora za 
vanjsku politiku Mario Zubović osvrnuo se na prošlogo-
dišnje parlamentarne izbore u Hrvatskoj, konstituiranje 
novog saziva Sabora, a informirao je gosta i o zastuplje-
nosti pojedinih stranaka u Hrvatskom saboru. Podsjetio 
je na najvažnije vanjskopolitičke ciljeve za Hrvatsku, pri-
stupanje Europskoj uniji i NATO-u, kazavši kako očeku-
je da će pregovori s EU biti dovršeni do kraja 2009. godi-
ne. Mario Zubović naglasio je kako Hrvatski sabor ima 
iznimno važnu ulogu u cjelokupnom procesu pregovora s 
EU, a podsjetio je i na veliki broj zakona koje Sabor mora 
donijeti, a odnose se na usklađivanje sa zakonodavstvom 
Unije. Ministar Schmit podržao je Hrvatsku na njezinom 
putu prema Europskoj uniji, posebno istaknuvši važnost 
reformi koje je Hrvatska napravila za unapređenje demo-
kracije. U nastavku je bilo riječi i o aktualnom stanju u 
regiji s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu te 
položaj Hrvata koji žive u toj zemlji.

Mario Zubović primio zamjenicu ministra 
vanjskih poslova Egipta Wafaau Bassim 

(Zagreb, 29. svibnja 2008.) Predsjednik Odbora za 
vanjsku politiku Hrvatskoga sabora Mario Zubović 
primio je u radni posjet predstojnicu Ureda i zamjeni-
cu ministra vanjskih poslova Arapske Republike Egi-
pat Wafaau Bassim. U razgovoru je istaknuta obostra-
na želja za razvijanjem dobrih političkih i gospodarskih 
veza između dvije zemlje, a posebice je izražen interes 
za nastavkom parlamentarne suradnje na razini srodnih 
parlamentarnih odbora. Mario Zubović upoznao je viso-
ku gošću sa strukturom Hrvatskoga sabora u ovom sazi-
vu, te njegovom ulogom u procesu pregovora Hrvatske 
sa EU. Pritom je podcrtao da je hrvatska vanjska politi-
ka usmjerena na ulazak u punopravno članstvo Hrvat-
ske u EU i NATO-savez kao svoje glavne prioritete, a 
zadaća Hrvatskoga sabora u tom je poslu iznimno veli-
ka, posebice na planu uskladbe hrvatskoga zakonodav-
stva sa pravnom stečevinom EU. Zubović je rekao da je 
Hrvatskoj vrlo važna regionalna suradnja i dobri odnosi 
sa svim svojim susjedima, naglasivši da Hrvatska podu-
pire proeuropske snage u tim zemljama, jer smatra da 
sve one svoju perspektivu mogu naći unutar zajednič-
ke obitelji EU, ukoliko provedu proces demokratizacije 
i nužnih reformi.

Wafaau Bassim istaknula je da Arapska Republika Egi-
pat snažno podržava „vraćanje Hrvatske u krilo Europe” 
i želi Hrvatsku što prije vidjeti kao članicu EU, objašnja-
vajući to riječima da će „tada Egipat dobiti još jednog 
prijatelja i zagovornika svojih interesa u EU”. Tradici-
onalno dobri i prijateljski odnosi dvije zemlje imaju još 
jednu značajnu poveznicu i interes za suradnju, a to je 
povezivanje putem brige za Mediteran. Razmijenjena su 
mišljenja o svim aspektima mogućeg povezivanja, pose-
bice u cilju jačanja svjetskog mira i širenja zona sigur-
nosti i stabilnosti, za koje se zalažu jedna i druga država, 
svaka na svom području, te zajednički, podupirući jedna 
drugu.

Mario Zubović primio luksemburškog delegiranog ministra za 
europ ska pitanja Nicholasa Schmita

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA

Češki veleposlanik Kühnl izrazio potporu 
hrvatskom pristupanju Europskoj uniji 

(Zagreb, 7. svibnja 2008.) Mario Zubović izrazio je uvje-
renje da će se dinamika pregovora sa EU znatno ubrzati tije-
kom slovenskog i francuskog predsjedanja EU, a da će vri-
jeme češkog predsjedanja EU u prvoj polovici 2009. godine 
biti ključno za zatvaranje pregovora Hrvatske sa EU.

Češki veleposlanik naglasio je da Republika Češka 
snažno podržava hrvatske ambicije za što skorijim pri-

ključenjem NATO-u i EU. „Češka želi da Hrvatska zavr-
ši pregovore u vrijeme češkog predsjedanja, a najvažni-
jim drži otvaranje svih preostalih pregovaračkih poglav-
lja za vrijeme francuskog predsjedanja, što mislim da je 
realistično”, rekao je Kühnl. Parlamentarna suradnja u 
nadolazećim mjesecima još će se više pojačati, posebi-
ce kontakti srodnih parlamentarnih odbora koji se bave 
europskim pitanjima. „Možete biti sigurni da u češkom 
parlamentu neće biti nikakvih prepreka kako za ratifika-
ciju protokola o pristupanju Hrvatske NATO-u, tako i za 
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ratifikaciju sporazuma o pristupanju RH u EU”, izjavio 
je češki veleposlanik. 

Frano Matušić sastao se s ukrajinskim 
veleposlanikom Lubkivskijem 

(Zagreb, 14 svibnja 2008.) Voditelj Izaslanstva Hrvat-
skoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe 
Frano Matušić susreo se s veleposlanikom Republike 
Ukrajine Markijanom Lubkivskijem. Povod sastanku 
bila je predstojeća rasprava u Vijeću Europe kojom bi 
se trebalo potaknuti donošenje Rezolucije Vijeća Euro-
pe kojom bi se dostojno obilježila 75. obljetnica trage-
dije Holodomor u kojoj je, prema podacima iz Ukrajine, 
od gladi umrlo između 7 i 10 milijuna Ukrajinaca. Ta 
tragedija nije bila izazvana prirodnom nepogodom, već 
je bila rezultatom Staljinove planske politike, a čiji je 
cilj bio slabljenje Ukrajine kao političkog i ekonomskog 
subjekta. S tim u vezi, veleposlanik Lubkivskij, zamolio 
je da hrvatsko izaslanstvo u Vijeću Europe podrži dono-
šenje Rezolucije kojom bi se osudili ovi tragični doga-
đaji. Pored toga, veleposlanik je iskoristio priliku uputiti 
čestitku Hrvatskoj na njezinom predstojećem primanju 
u NATO i putu prema EU, te naglasio da Ukrajina na 
nedavnom sastanku NATO-a u Bukureštu, zbog protiv-
ljenja Rusije na žalost nije dobila zeleno svjetlo za pri-
stup ovoj organizaciji, ali da ima podršku i obećanje naj-
utjecajnijih zemalja Saveza za ulazak u članstvo. 

Voditelj Hrvatskoga izaslanstva u PSVE Frano Matu-
šić izrazio je želju da Ukrajina što brže ostvari napredak 
na svom putu u euroatlantske integracije u čemu uvijek 
može računati na pomoć i punu podršku Hrvatske. Tije-
kom razgovora spomenuto je da bi u posjet Hrvatskoj 

uskoro trebala stići i premijerka Ukrajine Julija Timo-
šenko, a bilo je riječi i o suradnji na gospodarskom i kul-
turnom planu. S tim u vezi, veleposlanik Ukrajine spo-
menuo je da će na jesenskom zagrebačkom velesajmu 
Ukrajina nastupiti kao zemlja partner Hrvatske.

Mario Zubović razgovarao s meksičkim 
veleposlanikom Rubiom Sánchezom 

(Zagreb, 27. svibnja 2008.) Predsjednik Odbora za 
vanjsku politiku Mario Zubović primio je veleposlanika 
Sjedinjenih Meksičkih Država u Republici Hrvatskoj (sa 
sjedištem u Budimpešti) Pedra Gonzálesa Rubia Sánche-
za. Ocijenivši odnose dviju zemalja dobrima, oba sugo-
vornika su se složila da suradnja između Hrvatske i Mek-
sika nije na onom stupnju intenziteta na kojem bi treba-
la biti. Kako bi parlamenti dviju zemalja mogli svojim 
kontaktima utjecati na razvoj trgovinskih ali i kulturnih 
odnosa, iniciran je dogovor o posjetu meksičkih zastu-
pnika Hrvatskom saboru. 

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario Zubo-
vić predstavio je sugovorniku vanjskopolitičke priorite-
te Hrvatske – ulazak u EU i NATO, objasnivši pritom i 
ulogu Hrvatskog sabora u tim procesima. Veleposlanik 
Gonzáles Rubio Sánchez upoznao je zastupnika o nasto-
janjima Meksika da postane strateški partner Europ-
ske unije, izrazivši nadu da će se taj događaj vremen-
ski poklopiti s pristupanjem Hrvatske EU. U okviru raz-
govora o stanju u regiji, Mario Zubović rekao je kako 
Hrvatska želi razvijati dobrosusjedske odnose sa svim 
zemljama, a posebno je zainteresirana za stanje u susjed-
noj Bosni i Hercegovini u kojoj su Hrvati jedan od tri 
konstitutivna naroda.

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario Zubović i češki ve-
leposlanik Kühnl

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario Zubović s meksič-
kim veleposlanikom Rubiom Sánchezom
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