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RAD SABORSKIH TIJELA

3. rujna 2008.

Nacionalni odbor
MIŠLJENJE NACIONALNOG ODBORA O PRI- •
JEDLOGU PREGOVARAČKOG STAJALIŠTA 
REPUBLIKE HRVATSKE ZA POGLAVLJE 11. 
„POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVITAK”
INFORMACIJA PREGOVARAČKE SKUPINE  •
O TIJEKU PREGOVARAČKOG PROCESA OD 
PROŠLE SJEDNICE NACIONALNOG ODBORA

4. rujna 2008.

Odbor za vanjsku politiku
Sjednica je zatvorena za javnost

16. rujna 2008.

Odbor za zakonodavstvo
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPO- •
RAZUMA O SUBREGIONALNOM PLANU INTER-
VENCIJA ZA SPRJEČAVANJE, SPREMNOST ZA I 
REAGIRANJE NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA 
JADRANSKOG MORA VEĆIH RAZMJERA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU 
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE CRNE 
GORE O SURADNJI U ZAŠTITI OD PRIRODNIH 
I CIVILIZACIJSKIH KATASTROFA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU IZMJENE I DOPUNE KON-
VENCIJE O PROCJENI UTJECAJA NA OKO-
LIŠ PREKO DRŽAVNIH GRANICA, SOFIJA, 27. 
VELJAČE 2001. I IZMJENE I DOPUNE KONVEN-
CIJE O PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ PREKO 
DRŽAVNIH GRANICA, CAVTAT, 4. LIPNJA 2004.
PRIJEDLOG I KONAČNI ZAKONA PRIJEDLOG  •
O DRŽAVNOM INSPEKTORATU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA I DOPUNAMA ZAKONA O ODVJETNIŠTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O KREDITNIM INSTITUCIJAMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O  •
INSTITUCIJAMA ZA ELEKTRONIČKI NOVAC
PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNIM DETEK- •
TIVIMA

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O KONAČNOSTI NAMIRE U PLATNIM SUSTA-
VIMA I SUSTAVIMA ZA NAMIRU FINANCIJ-
SKIH INSTRUMENATA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA 
UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ 
DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O AGENCIJI ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG 
PROMETA
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SKLADIŠNI- •
CI ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE – pred-
lagatelj: Klub zastupnika HSS-a i Klub zastupnika 
HDZ-a

Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O SKLADIŠNICI ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO 
BILJE
IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG ODBORA  •
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PRO-
SINCA 2007. GODINE
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORA- •
ČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. GODI-
NU, ZA PRVO POLUGODIŠTE 2008. GODINE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA 
UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ 
DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA
IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU S ROB- •
NIM ZALIHAMA ZA 2007. GODINU, S FINAN-
CIJSKIM POKAZATELJIMA

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, 
predlagatelj – Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O DRŽAVNOM INSPEKTORATU – predlagatelj 
Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA 
UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ 
DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA – predla-
gatelj – Vlada Republike Hrvatske

Rad saborskih tijela
rujan 2008.
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PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKO- •
NA O ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA REPU-
BLIKE HRVATSKE – predlagatelj – zastupnik Ante 
Kotromanović
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKO- •
NA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U 
OBNAŠANJU JAVNIH DUŽNOSTI – predlagatelj – 
zastupnik Dragutin Lesar
PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVOBRANITELJU ZA  •
UMIROVLJENIKE I STARIJE OSOBE – predlagatelj 
– Klub zastupnika HSLS-a i HSU-a
IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA  •
O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I UTROŠ-
KU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM 
PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. 
GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJI-
NA – predlagatelj – Vlada Republike Hrvatske

Odbor za gospodarstvo
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O DRŽAVNOM INSPEKTORATU
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTI- •
TU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2007. GODINU
IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU S ROB- •
NIM ZALIHAMA ZA 2007. GODINU S FINANCIJ-
SKIM POKAZATELJIMA

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O SANITARNOJ INSPEKCIJI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPLATKU NA SLJEPOĆU •

Odbor za pravosuđe
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA I DOPUNAMA ZAKONA O ODVJETNIŠTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O PRIVATNIM DETEKTIVIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA 
UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ 
DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA
IMENOVANJE SUDACA OPĆINSKIH SUDOVA U  •
REPUBLICI HRVATSKOJ-MIŠLJENJE ODBORA

Odbor za financije i državni proračun
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O KREDITNIM INSTITUCIJAMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O  •
INSTITUCIJAMA ZA ELEKTRONIČKI NOVAC
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O KONAČNOSTI NAMIRE U PLATNIM SUSTA-

VIMA I SUSTAVIMA ZA NAMIRU FINANCIJ-
SKIH INSTRUMENATA
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORA- •
ČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. GODI-
NU, ZA PRVO POLUGODIŠTE 2008. GODINE
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FINAN- •
CIJSKE AGENCIJE ZA 2007. GODINU – predlaga-
telj Nadzorni odbor FINA-e

Odbor za zaštitu okoliša
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA  •
O PROGLAŠENJU
ZAPADNOG DIJELA MEDVEDNICE PARKOM  •
PRIRODE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU 
VLADE RH I VLADE CRNE GORE O SURADNJI 
U ZAŠTITI OD PRIRODNIH I CIVILIZACIJSKIH 
KATASTROFA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU IZMJENE I DOPUNE KON-
VENCIJE O PROCJENI UTJECAJA NA OKO-
LIŠ PREKO DRŽAVNIH GRANICA, SOFIJA, 27. 
VELJAČE 2001. I IZMJENE I DOPUNE KONVEN-
CIJE O PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ PREKO 
DRŽAVNIH GRANICA, CAVTAT 4. LIPNJA 2004.
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SUBREGI-
ONALNOM PLANU INTERVENCIJA ZA SPRJE-
ČAVANJE, SPREMNOST ZA I REAGIRANJE NA 
IZNENADNA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG 
MORA VEĆIH RAZMJERA

17. rujna 2008.

Odbor za europske integracije
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA I DOPUNAMA ZAKONA O ODVJETNIŠTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O PRIVATNIM DETEKTIVIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU IZMJENE I DOPUNE KON-
VENCIJE O PROCJENI UTJECAJA NA OKO-
LIŠ PREKO DRŽAVNIH GRANICA, SOFIJA, 27. 
VELJAČE 2001. I IZMJENE I DOPUNE KONVEN-
CIJE O PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ PREKO 
DRŽAVNIH GRANICA, CAVTAT, 4. LIPNJA 2004.
PRIJEDLOG ZAKONA O KONAČNOSTI NAMI- •
RE U PLATNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ZA 
NAMIRU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O  •
INSTITUCIJAMA ZA ELEKTRONIČKI NOVAC
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O KREDITNIM INSTITUCIJAMA
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O DRŽAVNOM INSPEKTORATU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O AGENCIJI ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG 
PROMETA

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA  •
O PROGLAŠENJU ZAPADNOG DIJELA MED-
VEDNICE PARKOM PRIRODE

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O PRIVATNIM DETEKTIVIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU 
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE CRNE 
GORE O SURADNJI U ZAŠTITI OD PRIRODNIH 
I CIVILIZACIJSKIH KATASTROFA

Odbor za obranu
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SUBREGI-
ONALNOM PLANU INTERVENCIJA ZA SPRJE-
ČAVANJE, SPREMNOST ZA I REAGIRANJE NA 
IZNENADNA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG 
MORA VELIKIH RAZMJERA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZME-
ĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE 
CRNE GORE O SURADNJI U ZAŠTITI OD PRI-
RODNIH I CIVILIZACIJSKIH KATASTROFA

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI  •
ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADO-
VA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O DRŽAVNOM INSPEKTORATU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA 
UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ 
DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA

Odbor za zakonodavstvo
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O PRIVATNIM DETEKTIVIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA 
UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ 
DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O AGENCIJI ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG 
PROMETA (odgođeno)

18. rujna 2008.

Odbor za rad i socijalno partnerstvo
PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVOBRANITELJU  •
ZA UMIROVLJENIKE I STARIJE OSOBE
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA I DOPUNAMA ZAKONA O ODVJETNIŠTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O DRŽAVNOM INSPEKTORATU

Odbor za zakonodavstvo
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O PRIVATNIM DETEKTIVIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA 
UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ 
DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O AGENCIJI ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG 
PROMETA

Odbor za pomorstvo, promet i veze
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SUBREGI-
ONALNOM PLANU INTERVENCIJA ZA SPRJE-
ČAVANJE, SPREMNOST ZA I REAGIRANJE NA 
IZNENADNA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG 
MORA VEĆIH RAZMJERA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O AGENCIJI ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG 
PROMETA
Tematska sjednica  • Odbora za ravnopravnost spolova 
povodom obilježavanja 22. rujna – Nacionalnog dana 
borbe protiv nasilja nad ženama. Na sjednici će se pred-
staviti kampanja „Reci DA” Autonomne ženske kuće 
Zagreb u sklopu programa potpora Europske komisije 
CARDS 2004, u suradnji s gradom Zagrebom.

19. rujna 2008.

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IME- •
NOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA RATNE 
VETERANE HRVATSKOGA SABORA
UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVA- •
NJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA DRŽAV-
NE NAGRADE ZA ŠPORT „FRANJO BUČAR”;
PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O PRI- •
ZNAVANJU PRAVA NA MJESEČNU NOVČANU 
NAKNADU IMENOVANIM ČLANOVIMA RAD-
NIH TIJELA IZ REDA JAVNIH, ZNANSTVENIH I 
STRUČNIH DJELATNIKA;
VERIFIKACIJA DONESENIH RJEŠENJA O PRE- •
STANKU PRAVA NA NAKNADU PLAĆE NAKON 
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PRESTANKA OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE 
DUŽNOSTI U HRVATSKOM SABORU SAZIVA 
22. PROSINCA 2003.
OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA  •
IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA POMOR-
STVO, PROMET I VEZE HRVATSKOGA SABORA

Mandatno-imunitetno povjerenstvo
RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODO- •
BRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUP-
KA PROTIV ZASTUPNIKA STIPE GABRIĆA

22. rujna 2008.

Tematska sjednica Odbora za obitelj, mladež i šport 
pod nazivom: „Nasilje među mladima”.

23. rujna 2008.

Odbor za zakonodavstvo
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O  •
POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O SUGLA-
SNOSTI O INSTITUCIONALNOM OKVIRU INICI-
JATIVE ZA SPREMNOST I PREVENCIJU U KATA-
STROFAMA ZA JUGOISTOČNU EUROPU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) 
SAMOUPRAVI
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPU- •
NAMA ZAKONA O IZBORIMA OPĆINSKIH 
NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA, ŽUPANA I 
GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
GRADU ZAGREBU
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI DOPUNI  •
ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADO-
VA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ predlaga-
telj: Dragica Zgrebec, zastupnica u Hrvatskom saboru
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPLATKU NA SLJEPOĆU  •
– Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA  •
O KAZNENOM POSTUPKU, predlagatelj: Dragutin 
Lesar, zastupnik u Hrvatskom saboru
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA  •
O ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA REPUBLI-
KE HRVATSKE – predlagatelj: Ante Kotromanović, 
zastupnik u Hrvatskom saboru
PRIJEDLOG ZAKONA O LIJEČENJU NEPLODNO- •
STI I POSTUPCIMA OPLODNJE S BIOMEDICIN-
SKOM POMOĆI – predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPU- •
NAMA ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELAT-

NOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU Predlaga-
telj: Dragutin Lesar, zastupnik u Hrvatskom saboru
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKO- •
NA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U 
OBNAŠANJU JAVNIH DUŽNOSTI predlagatelj: 
Dragutin Lesar, zastupnik u Hrvatskom saboru;
PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVOBRANITELJU ZA  •
UMIROVLJENIKE I STARIJE OSOBE – predlaga-
telj: Klub zastupnika HSLS-a i HSU-a
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG 
ZAKONA – predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
PRIJEDLOG ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM  •
POSTUPKU

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Nacionalnog 
programa suzbijanja korupcije
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH  •
MJERA
PLAN RADA NACIONALNOG VIJEĆA DO KRAJA 2008. •

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O PRIMALJSTVU
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI  •
ZAKONA O MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOJ DJE-
LATNOSTI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O FIZIOTERAPEUTSKOJ DJELATNOSTI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O DOPUNAMA ZAKONA O LIJEČNIŠTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O DOPUNAMA ZAKONA O SESTRINSTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O  •
IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O LJEKARNIŠTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O DOPUNAMA ZAKONA O STOMATOLOŠKOJ 
DJELATNOSTI

Odbor za pravosuđe
PRIJEDLOG ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM  •
POSTUPKU

24. rujna 2008.

Odbor za zakonodavstvo
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O PRIMALJSTVU
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PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI  •
ZAKONA O MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOJ DJE-
LATNOSTI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O FIZIOTERAPEUTSKOJ DJELATNOSTI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O DOPUNAMA ZAKONA O LIJEČNIŠTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O DOPUNAMA ZAKONA O SESTRINSTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O  •
IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O LJEKAR NIŠTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O DOPUNAMA ZAKONA O STOMATOLOŠKOJ 
DJELATNOSTI
PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU „NACI- •
ONALNOG DANA OBOLJELIH OD EPILEPSIJE”, 
predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Odbor za ravnopravnost spolova
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O DRŽAVNOM INSPEKTORATU
PRIJEDLOG ZAKONA O LIJEČENJU NEPLOD- •
NOSTI I POSTUPCIMA OPLODNJE S BIOMEDI-
CINSKOM POMOĆI

Odbor za obranu
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA  •
O ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA REPUBLI-
KE HRVATSKE
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRAVILNIKU O  •
JEDINSTVENOM REGISTRU HRVATSKIH BRA-
NITELJA DOMOVINSKOG RATA

Sjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ODLAGANJU  •
PREDMETA U PISMOHRANU POVJERENSTVA 
(PREDMETI BIVŠIH DUŽNOSNIKA)
PRIJEDLOG SADRŽAJA I OBLIKA IMOVINSKE  •
KARTICE DUŽNOSNIKA
PRIJAVA SUKOBA INTERESA DUŽNOSNIKA •

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA  •
VISOKO OBRAZOVANJE U 2007. GODINI I PRO-
JEKCIJA MREŽE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA U 
REPUBLICI HRVATSKOJ

Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORA- •
ČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. GODI-
NU, ZA PRVO POLUGODIŠTE 2008. GODINE
IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG ODBORA  •
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSIN-
CA 2007. GODINE

PRIJEDLOG NACIONALNE STRATEGIJE KEMIJ- •
SKE SIGURNOSTI

Odbor za europske integracije
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O PRIMALJSTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MEDI-
CINSKO-BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O FIZIOTERAPEUTSKOJ DJELATNOSTI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O DOPUNAMA ZAKONA O LIJEČNIŠTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O DOPUNAMA ZAKONA O SESTRINSTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O  •
IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O LJEKAR NIŠTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O DOPUNAMA ZAKONA O STOMATOLOŠKOJ 
DJELATNOSTI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O ARHITEKTONSKIM I INŽENJERSKIM 
POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA U PROSTOR-
NOM UREĐENJU I GRADNJI
PRIJEDLOG ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM  •
POSTUPKU
PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU GEO- •
DETSKE DJELATNOSTI

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRA- •
TEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA 
ZLOPORABE OPOJNIH DROGA U REPUBLICI 
HRVATSKOJ ZA 2007. GODINU
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG  •
ODVJETNIŠTVA U 2007. GODINI
IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA  •
O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O  •
INSTITUCIJAMA ZA ELEKTRONIČKI NOVAC
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA  •
UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE 
NOVINSKE AGENCIJE

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) 
SAMOUPRAVI
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
IZBORIMA OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADO-
NAČELNIKA, ŽUPANA I GRADONAČELNIKA 
GRADA ZAGREBA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
GRADU ZAGREBU

Odbor za obitelj, mladež i šport
IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRA- •
TEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA 
ZLOPORABE OPOJNIH DROGA U REPUBLICI 
HRVATSKOJ ZA 2007. GODINU
PRIJEDLOG ZAKONA O LIJEČENJU NEPLOD- •
NOSTI I POSTUPCIMA OPLODNJE S BIOMEDI-
CINSKOM POMOĆI

Nacionalni odbor
(Sjednica je zatvorena za javnost.)

25. rujna 2008.

Sjednica Odbora za vanjsku politiku. Sjednica je  •
zatvorena za javnost
Pripremni sastanak Zajedničkog parlamentarnog  •
odbora RH-EU

Odbor za rad i socijalno partnerstvo
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJE- •
NIKA I ZAMJENICE PRAVOBRANITELJICE ZA 
OSOBE S INVALIDITETOM
IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOGA  •
ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2007.

Odbor za zakonodavstvo
PRIJEDLOG ZAKONA O ARHITEKTONSKIM I  •
INŽENJERSKIM POSLOVIMA I DJELATNOSTI-
MA U PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU GEO- •
DETSKE DJELATNOSTI

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) 
SAMOUPRAVI – predlagatelj Vlada Republike 
Hrvatske
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZA KONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
IZ BORIMA OPĆINSKIH NA ČEL NI KA, GRADO-

NAČELNIKA, ŽUPANA I GRADONAČELNIKA 
GRADA ZAGREBA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O  •
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADU 
ZAGREBU – predlagatelj Vlada Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKO- •
NA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I 
UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAV-
NOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 
2007. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH 
MANJINA – predlagatelj Vlada Republike Hrvatske.

26. rujna 2008.

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRA- •
TEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA 
ZLOPORABE OPOJNIH DROGA U REPUBLICI 
HRVATSKOJ ZA 2007. GODINU

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE  •
ČLANA STATISTIČKOG SAVJETA REPUBLIKE 
HRVATSKE IZ REDA ZASTUPNIKA HRVATSKO-
GA SABORA
VERIFIKACIJA DONESENIH RJEŠENJA O PRI- •
ZNAVANJU PRAVA NA MJESEČNU NOVČA-
NU NAKNADU IMENOVANIM ČLANOVIMA 
ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKO-
GA SABORA

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRA- •
TEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA 
ZLOPORABE OPOJNIH DROGA U REPUBLICI 
HRVATSKOJ ZA 2007. GODINU
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG  •
ODVJETNIŠTVA U 2007. GODINI
IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA  •
O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA

30. rujna 2008.

Odbor za ratne veterane
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA  •
O ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA REPUBLI-
KE HRVATSKE (PREDLAGATELJ ZASTUPNIK 
ANTE KOTROMANOVIĆ)
INICIJATIVA UDRUGE MALOLJETNIH DRAGO- •
VOLJACA DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE 
ZA DOPUNU ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH 
BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLA-
NOVA NJIHOVIH OBITELJI
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DNEVNI RED

Predsjednik Hrvatskog sabora 
Luka Bebić otvorio je 6. sjednicu 
pozdravivši sve zastupnike, premije-
ra i predstavnike Vlade RH. Upoznao 
je nazočne da je usvojen zapisnik 5. 
sjednice, nakon čega se pristupilo 
utvrđivanju dnevnog reda 6. sjedni-
ce. Predsjednik Luka Bebić rekao je 
da u Konačni prijedlog dnevnog reda 
uvrstio 4 nove točke i to: 29, 30, 31. 
i 32. Predsjednik Hrvatskog sabo-
ra također je napomenuo da su pod 
točkama 10, 13, 15, 29, 30, 31. i 32. 
navedeni zakoni za koje se predlaže 
hitni postupak. Predsjednik Hrvat-
skog sabora upitao je ima li primjed-
bi na primjenu hitnog postupka kod 
predloženih zakona.

Zastupnik Boris Šprem (SDP) 
dao je prigovor na primjenu hitnog 
postupka za Prijedlog zakona o pri-
vatnim detektivima.

Predsjednik Luka Bebić rekao je 
kako je Vlada prihvatila prijedlog 
zastupnika Borisa Šprema te će Pri-
jedlog zakona o privatnim detektivi-
ma biti upućen u redovitu proceduru.

Pristupilo se glasovanju. Zastupni-
ci su većinom glasova prihvatili pri-

mjenu hitnog postupka kod donoše-
nja zakona: Zakona o potvrđivanju 
Sporazuma između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Crne Gore o surad-
nji u zaštiti od prirodnih i civiliza-
cijskih katastrofa (123 glasa „za” i 1 
„suzdržan”), Zakona o potvrđivanju 
Sporazuma o subregionalnom planu 
intervencija za sprječavanje, spre-
mnost za i reagiranje na iznenadna 
onečišćenja Jadranskoga mora većih 
razmjera (jednoglasno 124 glasa 
„za”), Zakona o ovlasti Vlade Repu-
blike Hrvatske da uredbama ure-
đuje pojedina pitanja iz djelokruga 
Hrvatskoga sabora (103 glasa „za” i 
21 „protiv”), Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o lokalnoj regio-
nalnoj (područnoj) i samoupravi (120 
glasova „za”, 3 „protiv” i 1 „suzdr-
žan”), Zakona o izmjenama i dopu-
nama Zakona o izborima općinskih 
načelnika, gradonačelnika, župana i 
gradonačelnika grada Zagreba (117 
glasova „za”, 2 „protiv” i 5 „suzdr-
žanih”), Zakona o izmjenama i dopu-
nama Zakona o Gradu Zagrebu (121 
glas „za” i 3 „suzdržana”), Zakona o 
potvrđivanju Memoranduma o sugla-

snosti o institucionalnom okviru ini-
cijative za spremnost i prevenciju u 
katastrofama za jugoistočnu Europu 
(jednoglasno 124 glasa „za”).

Predsjednik Sabora utvrdio je da 
je u dnevni red uvršteno i 11 zakona 
koji se usklađuju s propisima Europ-
ske unije i nose oznaku P.Z.E., a od 
kojih 9 ulazi u proceduru po hitnom 
postupku. O primjeni hitnog postup-
ka se ne glasuje. Ti akti uvršteni su 
u Prijedlog dnevnog reda pod toč-
kama 12, 14, 19, 20, 21, 22. i 28. 
Točka 12. uz suglasnost Vlade RH 
ide u dva čitanja.

Pisanih prigovora na dnevni red 
nije bilo. Predsjednik Hrvatsko-
ga sabora Luka Bebić rekao je da 
se, sukladno članku 203. stavak 5. 
Poslovnika, prigovor sada može dati 
samo na točke koje nije sadržavao 
prijedlog dnevnog reda upućen uz 
poziv za sjednicu.

Kako nije bilo prigovora, pred-
sjednik je objavio da je utvrđen 
dnevni red onako kako je predložen 
u Konačnom prijedlogu dnevnog 
reda s utvrđenim izmjenama.

I.Č.

PRIKAZ RADA:
–  6. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA ODRŽANE 17, 18, 19, 24, 25. I 26. RUJNA TE 1, 2, 3, 15, 

16, 17, 22, 23, 24, 29, 30. I 31. LISTOPADA 2008.
– SVEČANE SJEDNICE 7. LISTOPADA POVODOM DANA NEOVISNOSTI 8. LISTOPADA

Utvrđivanje dnevnog reda

AKTUALNO PRIJEPODNE –
P R I J E D L O G  I  K O N A Č - –
NI PRIJEDLOG ZAKONA O 
POTVRĐIVANJU SPORAZU-
MA IZMEĐU REPUBLIKE 
HRVATSKE I EUROJUSTA
K O N A Č N I  P R I J E D L O G  –
ZA KONA O IZMJENAMA 
I DOPUNAMA ZAKONA O 
SUDOVIMA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- –
NA O IZMJENAMA I DOPU-
NAMA ZAKONA O ZAŠTITI 
PUČANSTVA OD ZARAZNIH 
BOLESTI
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- –
NA O SANITARNOJ INSPEK-
CIJI
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- –
NA O POTVRĐIVANJU SPORA-

ZUMA IZMEĐU VLADE REPU-
BLIKE HRVATSKE I VLADE 
FRANCUSKE REPUBLIKE O 
POLICIJSKOJ SURADNJI
IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG  –
PRAVOBRANITELJA ZA 2007. 
GODINU – predlagatelj Pučki 
pravobranitelj
IZVJEŠĆE O UČINCIMA PRO- –
VEDBE ZAKONA O OTOCIMA 

Dnevni red
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U 2007. GODINI – predlagatelj 
Vlada RH
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- –
NA O SKLADIŠNICI ZA ŽITA-
RICE I INDUSTRIJSKO BILJE 
– predlagatelj Klub zastupnika 
HSS-a i Klub zastupnika HDZ-a
PRIJEDLOG ZAKONA O  –
IZMJENAMA ZAKONA O 
PROGLAŠENJU ZAPADNOG 
DIJELA MEDVEDNICE PAR-
KOM PRIRODE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O OVLASTI 
VLADE REPUBLIKE HRVAT-
SKE DA UREDBAMA URE-
ĐUJE POJEDINA PITANJA IZ 
DJELOKRUGA HRVATSKOGA 
SABORA
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- –
NA O IZMJENAMA I DOPU-
NAMA ZAKONA O ODVJET-
NIŠTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O PRIVAT-
NIM DETEKTIVIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O POTVR-
Đ I VA N J U  S P O R A Z U M A 
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE 
HRVATSKE I VLADE CRNE 
GORE O SURADNJI U ZAŠTI-
TI OD PRIRODNIH I CIVILI-
ZACIJSKIH KATASTROFA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O POTVR-
ĐIVANJU IZMJENE I DOPU-
NE KONVENCIJE O PROCJE-
NI UTJECAJA NA OKOLIŠ 
PREKO DRŽAVNIH GRANI-
CA, SOFIJA, 27. VELJAČE 
2001. I IZMJENE I DOPUNE 
KONVENCIJE O PROCJE-
NI UTJECAJA NA OKOLIŠ 
PREKO DRŽAVNIH GRANI-
CA, CAVTAT 4. LIPNJA 2004.
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O POTVR-
ĐIVANJU SPORAZUMA O 
SUBREGIONALNOM PLANU 
INTERVENCIJA ZA SPRJE-
ČAVANJE, SPREMNOST ZA I 
REAGIRANJE NA IZNENAD-
NA ONEČIŠĆENJA JADRAN-

SKOG MORA VEĆIH RAZ-
MJERA
PRIJEDLOG GODIŠNJEG  –
OBRAČUNA DRŽAVNOG 
PRORAČUNA REPUBLIKE 
HRVATSKE ZA 2007. GODINU
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVAT- –
SKE NARODNE BANKE ZA 
2007. GODINU – predlagatelj 
Hrvatska narodna banka
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  –
D R Ž AV N O G  P R O R A Č U -
NA REPUBLIKE HRVATSKE 
ZA 2008. GODINU, ZA PRVO 
POLUGODIŠTE 2008. GODINE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O KONAČ-
NOSTI NAMIRE U PLATNIM 
SUSTAVIMA I SUSTAVIMA 
ZA NAMIRU FINANCIJSKIH 
INSTRUMENATA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O INSTI-
TUCIJAMA ZA ELEKTRONIČ-
KI NOVAC
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O KREDIT-
NIM INSTITUCIJAMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O DRŽAV-
NOM INSPEKTORATU
IZVJEŠĆE O SUDJELOVA- –
NJU PRIPADNIKA ORUŽA-
NIH SNAGA REPUBLIKE 
HRVATSKE U MIROVNOJ 
MISIJI U AFGANISTANU 
(ISAF), ZA RAZDOBLJE OD 1. 
SRPNJA 2007. DO 31. OŽUJKA 
2008. GODINE
IZVJEŠĆE O RADU DRŽAV- –
NE KOMISIJE ZA KONTROLU 
POSTUPAKA JAVNE NABAVE 
ZA 2007. GODINU – predlaga-
telj Državna komisija za kontrolu 
postupaka javne nabave
IZVJEŠĆE O STANJU I  –
UPRAVLJANJU S ROBNIM 
ZALIHAMA ZA 2007. GODI-
NU, S FINANCIJSKIM POKA-
ZATELJIMA – predlagatelj 
Vlada RH
IZVJEŠĆE O PROVEDBI  –
NACIONALNE STRATEGIJE 
I AKCIJSKOG PLANA SUZBI-

JANJA ZLOUPORABE OPOJ-
NIH DROGA U REPUBLICI 
HRVATSKOJ ZA 2007. GODI-
NU – predlagatelj Vlada RH
IZVJEŠĆE O RADU NACIO- –
NALNOG ODBORA ZA RAZ-
DOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 
31. PROSINCA 2007. GODINE 
– podnositelj Nacionalni odbor
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O AGEN-
CIJI ZA SIGURNOST ŽELJE-
ZNIČKOG PROMETA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKO-
NA O LOKALNOJ I PODRUČ-
NOJ (REGIONALNOJ) SAMO-
UPRAVI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKO-
NA O IZBORIMA OPĆINSKIH 
NAČELNIKA, GRADONAČEL-
NIKA, ŽUPANA I GRADONA-
ČELNIKA GRADA ZAGREBA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKO-
NA O GRADU ZAGREBU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O POTVR-
ĐIVANJU MEMORANDUMA O 
SUGLASNOSTI O INSTITUCI-
ONALNOM OKVIRU INICIJA-
TIVE ZA SPREMNOST I PRE-
VENCIJU U KATASTROFAMA 
ZA JUGOISTOČNU EUROPU
PRIJEDLOG ZAKONA O  –
IZMJENI I DOPUNI ZAKO-
NA O PODRUČJIMA ŽUPA-
NIJA, GRADOVA I OPĆINA 
U REPUBLICI HRVATSKOJ – 
predlagateljica zastupnica Dra-
gica Zgrebec
PRIJEDLOG ZAKONA O SPR- –
JEČAVANJU ZLOSTAVLJA-
NJA NA RADU – predlagatelj 
Klub zastupnika SDP-a
PRIJEDLOG ZAKONA O  –
DOPLATKU NA SLJEPOĆU 
– predlagatelj Odbor za ljudska 
prava i prava nacionalnih manji-
na Hrvatskoga sabora
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PRIJEDLOG ZAKONA O DOPU- –
NAMA ZAKONA O KAZNE-
NOM POSTUPKU – predlagatelj 
zastupnik Dragutin Lesar
PRIJEDLOG ZAKONA O  –
DOPUNAMA ZAKONA O 
ODLIKOVANJIMA I PRIZNA-
NJIMA REPUBLIKE HRVAT-
SKE – predlagatelj zastupnik 
Ante Kotromanović
PRIJEDLOG ZAKONA O  –
LIJEČENJU NEPLODNOSTI 
I POSTUPCIMA OPLODNJE 
S BIOMEDICINSKOM POMO-
ĆI – predlagatelj Klub zastupni-
ka SDP-a
PRIJEDLOG ZAKONA O  –
IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ZAKONA O ZNANSTVENOJ 
DJELATNOSTI I VISOKOM 
OBRAZOVANJU – predlagatelj 
zastupnik Dragutin Lesar
PRIJEDLOG ZAKONA O  –
DOPUNAMA ZAKONA O SPR-
JEČAVANJU SUKOBA INTE-
RESA U OBNAŠANJU JAV-
NIH DUŽNOSTI – predlagatelj 
zastupnik Dragutin Lesar
PRIJEDLOG ZAKONA O PRA- –
VOBRANITELJU ZA UMIROV-
LJENIKE I STARIJE OSOBE 
– predlagatelj Klub zastupnika 
HSLS-a i HSU-a
PRIJEDLOG ZAKONA O  –
IZMJENAMA I DOPUNAMA 
OVRŠNOG ZAKONA – predla-
gatelj Klub zastupnika SDP-a
P R I J E D L O G  Z A K L J U Č - –
KA O PRAVILNIKU O VISI-
NI GODIŠNJE NAKNADE ZA 
UPORABU JAVNIH CESTA 
ŠTO SE PLAĆA PRI REGI-
STRACIJI MOTORNIH I PRI-
KLJUČNIH VOZILA – predla-
gatelj Klub zastupnika HNS-a
PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O  –
ODLUCI O VISINI NAKNADE 
ZA PROSTORE KOJE KORI-
STE OBJEKTI ZA PROIZVOD-
NJU ELEKTRIČNE ENERGI-
JE – predlagatelj Klub zastupni-
ka HNS-a
PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O  –
PRAVILNIKU O JEDINSTVE-

NOM REGISTRU HRVATSKIH 
BRANITELJA DOMOVIN-
SKOG RATA – predlagatelj Klub 
zastupnika HNS-a
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZR- –
JEŠENJU ČLANA UPRAVNOG 
VIJEĆA HRVATSKE IZVJE-
ŠTAJNE NOVINSKE AGENCI-
JE – predlagatelj Vlada RH
PRIJEDLOG ODLUKE O IME- –
NOVANJU ČLANA UPRAVNOG 
VIJEĆA HRVATSKE IZVJE-
ŠTAJNE NOVINSKE AGENCI-
JE – predlagatelj Vlada RH
PRIJEDLOG KANDIDATA ZA  –
IZBOR ČLANA DRŽAVNOG 
SUDBENOG VIJEĆA – predla-
gatelj Odbor za pravosuđe Hrvat-
skoga sabora
IZVJEŠĆE O RADU ZA 2007.  –
GODINU NACIONALNOG 
VIJEĆA ZA ZNANOST REPU-
BLIKE HRVATSKE – podnosi-
telj Nacionalno vijeće za znanost 
Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE O RADU NACIO- –
NALNOG VIJEĆA ZA VISO-
KO OBRAZOVANJE U 2007. 
GODINI – podnositelj Nacional-
no vijeće za visoko obrazovanje 
Republike Hrvatske
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU  –
UPRAVNOG VIJEĆA HINE OD 
1.SVIBNJA 2007. DO 30. TRAV-
NJA 2008. GODINE – predlaga-
telj Upravno vijeće HINE
GODIŠNJE IZVJEŠĆE NACI- –
ONALNE ZAKLADE ZA ZNA-
NOST, VISOKO ŠKOLSTVO I 
TEHNOLOGIJSKI RAZVOJ 
REPUBLIKE HRVATSKE – 
predlagatelj Nacionalna zaklada 
za znanost, visoko školstvo i teh-
nologijski razvoj RH
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O  –
RADU ZA 2007. GODINU 
AGENCIJE ZA ZAŠTITU 
OSOBNIH PODATAKA – pred-
lagatelj Agencija za zaštitu osob-
nih podataka
IZVJEŠĆE O RADU I POSLO- –
VANJU HRVATSKOG ZAVO-
DA ZA MIROVINSKO OSIGU-
RANJE ZA 2007. – predlagatelj 

Hrvatski zavod za mirovinsko 
osiguranje;
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O  –
RADU DRŽAVNIH ODVJET-
NIŠTVA U 2007. GODINI – 
predlagatelj Državno odvjetniš-
tvo Republike Hrvatske
GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA  –
2007. HRVATSKE AGENCIJE 
ZA NADZOR FINANCIJSKIH 
USLUGA – podnositelj izvješća 
Hrvatska agencija za nadzor 
financijskih usluga
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O  –
RA DU AGENCIJE ZA ZAŠTITU 
TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 
2007. GODINU
IZVJEŠĆE MINISTRA UNU- –
TARNJIH POSLOVA O OBAV-
L J A N J U  P O L I C I J S K I H 
POSLOVA
IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU  –
USTAVNOG ZAKONA O PRAVI-
MA NACIONALNIH MANJINA I 
UTROŠKU SREDSTAVA OSIGU-
RANIH U DRŽAVNOM PRORA-
ČUNU REPUBLIKE HRVATSKE 
ZA 2007. GODINU ZA POTRE-
BE NACIONALNIH MANJINA 
– predlagatelj Vlada RH
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O  –
POSLOVANJU FINANCIJSKE 
AGENCIJE ZA 2007. GODINU 
– predlagatelj Nadzorni odbor 
FINE
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O  –
RA DU NACIONALNE ZAKLA-
DE ZA RAZVOJ CIVILNOG 
DRUŠTVA ZA 2007. GODINU, 
sa sažetkom – predlagatelj Naci-
onalna zaklada za razvoj civilnog 
društva
PRIJEDLOG NACIONAL- –
NE STRATEGIJE KEMIJSKE 
SIGURNOSTI – predlagatelj 
Vlada RH
PRIJEDLOG ODLUKE O PRO- –
GLAŠENJU „NACIONALNOG 
DANA OBOLJELIH OD EPILEP-
SIJE” – predlagatelj Vlada RH
IZVJEŠĆE MANDATNO-IMU- –
NITETNOG POVJERENSTVA
IZVJEŠĆE MANDATNO-IMU- –
NITETNOG POVJERENSTVA 
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O ZAHTJEVU ZA DAVANJE 
ODOBRENJA ZA POKRETANJE 
KAZNENOG POSTUPKA PROTIV 
STIPE GABRIĆA, ZASTUPNIKA 
U HRVATSKOM SABORU
IZBOR, IMENOVANJA I  –
RAZRJEŠENJA.
PRIJEDLOG ODLUKE O IME- –
NOVANJU ČLANOVA ODBO-
RA ZA RATNE VETERANE 
HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O IME- –
NOVANJU PREDSJEDNIKA I 
ČLANOVA ODBORA DRŽAV-
NE NAGRADE ZA ŠPORT 
„FRANJO BUČAR”

Dopuna dnevnoga reda 19. 
rujna 2008.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O PRI-
MALJSTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NAMA I DOPUNI ZAKONA 
O MEDICINSKO-BIOKEMIJ-
SKOJ DJELATNOSTI

PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O FIZIOTE-
RAPEUTSKOJ DJELATNOSTI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O DOPUNA-
MA ZAKONA O LIJEČNIŠTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O DOPUNA-
MA ZAKONA O SESTRINSTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O IZMJE-
NI I DOPUNI ZAKONA O LJE-
KARNIŠTVU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRI- –
JEDLOG ZAKONA O DOPU-
NAMA ZAKONA O STOMATO-
LOŠKOJ DJELATNOSTI
P R I J E D L O G  Z A K O N A  –
O  O P Ć E M  U P R AV N O M 
POSTUPKU
PRIJEDLOG ZAKONA O  –
ARHITEKTONSKIM I INŽE-
NJERSKIM POSLOVIMA I 
DJELATNOSTIMA U PRO-
STORNOM UREĐENJU I 
GRADNJI
PRIJEDLOG ZAKONA O  –
OBAVLJANJU GEODETSKE 
DJELATNOSTI
PRIJEDLOZI ODLUKA O RAZR- –
JEŠENJU DOSADAŠNJEG I O 
IMENOVANJU NOVOG ČLANA 

UPRAVNOG VIJEĆA HRVAT-
SKE ENERGETSKE REGULA-
TORNE AGENCIJE
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ  –
REVIZIJI FINANCIJSKIH 
IZVJEŠTAJA I POSLOVANJA 
POLITIČKIH STRANAKA I 
NEZAVISNIH ZASTUPNIKA 
ZA 2007
PRIJEDLOG ODLUKE O IME- –
NOVANJU ZAMJENIKA I 
ZAMJENICE PRAVOBRANI-
TELJICE ZA OSOBE S INVA-
LIDITETOM
PRIJEDLOZI ODLUKA O  –
RAZRJEŠENJU DOSADAŠ-
N J E G  P R E D S J E D N I K A , 
ZAMJENICE PREDSJEDNI-
KA I ČLANOVA I O IMENO-
VANJU NOVE PREDSJEDNI-
CE, ZAMJENICE PREDSJED-
NICE I ČLANOVA DRŽAVNE 
KOMISIJE ZA KONTROLU 
POSTUPKA JAVNE NABAVE
PRIJEDLOZI ODLUKA O  –
RAZRJEŠENJU DOSADAŠ-
NJE PREDSJEDNICE I DIJE-
LA ČLANOVA I O IMENOVA-
NJU NOVE PREDSJEDNICE I 
DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA 
ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJE-
CANJA
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Aktualno prijepodne

Na 6. sjednici u terminu rezervi-
ranom za „Aktualno prijepodne” 
zastupnici su postavili brojna pita-
nja premijeru i pojedinim člano-
vima Vlade. Pitanja su se odnosila 
na aktualne političke i gospodar-
ske teme, ali i na probleme iz sva-
kodnevnog života. Primjerice – o 
međunarodnom ugledu Hrvatske u 
rasvjetljavanju smaknuća hrvatskih 
emigranata u Njemačkoj, o porastu 
uvoza prehrambenih proizvoda, 
problemima proizvodnog pogona 
Tvornice kamene vune „Rockwo-
ol” u Pićanu, o dugoročnoj energet-
skoj strategiji Republike Hrvatske, 
otkupu stanova na kojima postoji 
stanarsko pravo, o saborskim miro-
vinama, nabavci skupocjenih lije-
kova te mnoga druga.

Pravna pomoć u kaznenim 
postupcima

Anto Đapić (HSP) obratio se pre-
mijeru Ivi Sanaderu. Rekao je da je 
jedan od glavnih izazova u pristup-
nim pregovorima koje Hrvatska vodi 
za članstvo u EU reforma hrvat-
skog pravosuđa. Istovremeno, Viši 
zemaljski sud u Münchenu utvrdio je 
da, iako Hrvatsku i Njemačku veže 
međusobni Ugovor o pružanju prav-
ne pomoći u kaznenim postupcima, 
Hrvatska se dosada pokazala „apso-
lutno nekooperativnom”. Taj stav je 
njemački sud zauzeo nakon izricanja 
osuđujuće presude za ubojstvo Stjepa-
na Đurekovića, gdje je njemački sud 
utvrdio da Hrvatska usprkos objektiv-

nim mogućnostima koje je imala, nije 
pružila svu potrebnu pravnu pomoć, 
ne samo u ovom slučaju, već i u 
rasvjetljavanju cijele serije smaknuća 
hrvatskih emigranata u Njemačkoj od 
1968. do 1990. godine.

Đapić je postavio pitanje što 
Vlada RH misli poduzetih u vezi s 
tim i tko je odgovoran za nanošenje 
štete međunarodnom ugledu Hrvat-
ske u procesu pred Visokim zemalj-
skim sudom u Münchenu.

Premijer Sanader odgovorio je da 
je upoznat s tim stavom njemačkog 
suda. Naglasio je da Hrvatska poma-
že ne samo zbog bilateralnog spora-
zuma koji ju obvezuje, već i poradi 
vlastite obveze da se svi komunistički 
zločini sankcioniraju. Stav je hrvat-
ske Vlade da se svaki zločin mora 
sankcionirati, bez obzira kada se on 
dogodio i s koje strane. „Pravosud-
na tijela bi trebala raditi svoj posao i 
surađivati i s njemačkim institucija-
ma i sa svima drugima, a ministrica 
već istražuje gdje nije bilo suradnje”. 
Međutim, napominje da u Hrvatskoj 
postoji trodioba vlasti i da se izvršna 
vlast i hrvatska Vlada ne može mije-
šati u odluke pravosudne vlasti.

Đapić je izrazio uvjerenje da će se 
hrvatsko pravosuđe uključiti u pro-
cesuiranje zločina počinjenih nad 
hrvatskom emigracijom.

Stopa pokrivenosti uvoza izvozom

Miljenko Dorić (HNS) uputio 
je pitanje ministru poljoprivrede, 
ribarstva i ruralnog razvoja Božida-

ru Pankretiću. Osvrnuo se na tabli-
cu poljoprivredne razmjene iz koje 
je razvidno da je Hrvatska u prvih 5 
mjeseci prošle godine izvezla hrane 
i poljoprivrednih proizvoda u vrijed-
nosti 343 milijuna eura, dok je uvoz 
u istom razdoblju iznosio čak 600 
milijuna eura, što znači da je pokri-
venost uvoza izvozom lani iznosila 
56%. U prvih 5 mjeseci ove godi-
ne stanje se promijenilo, izvoz raste 
1,6%, ali raste i uvoz 14,8%, što 
znači da uvoz raste 9 puta brže od 
izvoza, a pokrivenost uvoza izvo-
zom iznosi tek 50%, što je najniža 
stopa u povijesti države, kritičan je 
Dorić. Postavio je pitanje razmišlja 
li ministar o ostavci, s obzirom na 
sadašnje podatke koji su u suprot-
nosti s proklamiranim ciljevima iz 
Vladina programa.

Ministar Pankretić odgovorio je 
da su mediji plasirali istraživanja 
temeljena na „problematičnoj meto-
dologiji”, pa su i ti podaci dosta 
nepouzdani. Ustvrdio je da je u prvih 
6 mjeseci ove godine u usporedbi sa 
prvih 6 mjeseci prošle 2007. godine, 
uvoz količinski porastao za 2,3%, 
ali je u tom istom vremenu financij-
ski porastao za 36,7%.

„Moramo znati zbog čega se to 
događa. Naime, porast cijena pre-
hrambenih proizvoda na svjetskom 
tržištu u nekim segmentima je goto-
vo i 100%”, što je pak, najdirektnije 
utjecalo na financijski porast uvoza, 
objašnjava Pankretić.

Miljenko Dorić nije bio zadovo-
ljan i zatražio je pismeni odgovor.
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Dodatna mjerenja u Pićanu

Marijana Petir (HSS) uputila 
je pitanje ministrici zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i graditeljstva 
Marini Matulović-Dropulić, veza-
no uz probleme proizvodnog pogo-
na tvornice Kamene vune Rockwo-
ol u Pićanu. Naime, mnoge ekološke 
udruge i lokalno stanovništvo uputi-
li su pritužbe i traže obustavu rada 
tvornice, posebice zbog zdravstve-
nih tegoba koje osjeća stanovništvo, 
a dovodi ih u vezu s radom tvornice. 
„Sumnjajući u ispravnost mjerenja 
koje „Rockwoll” prezentira u javno-
sti, ekološke udruge provele su vla-
stita mjerenja koja su pokazala da 
su vrijednosti drugačije od službeno 
prezentiranih”, rekla je Petir i posta-
vila pitanje ministrici hoće li Mini-
starstvo u koordinaciji s drugim 
ministarstvima uputiti inspekcijske 
ekipe na teren kako bi se saznala 
prava istina o „Rockwoolu”.

Marina Matulović-Dropulić pod-
sjetila je da je 2002. godine donesen 
prostorni plan županije, 2005. godine 
donesen je prostorni plan Pićana, kao 
i urbanistički plan uređenja industrij-
ske zone. Na sve te planove ni jedna 
udruga nije uputila ni jednu primjed-
bu, a obavljane su javne rasprave 
povodom svih planova. Napravlje-
na je studija utjecaja na okoliš, koja 
je također bila na javnoj raspravi i 
uvidu mjesec dana, za koje vrijeme 
ni jedna jedina primjedba također nije 
bila upućena. Tvrtka je zatim dobila 
lokacijsku i građevinsku dozvolu, na 
koje također nije upućena ni jedna 
žalba. Tvornica je sagrađena i kre-
nuo je probni pogon. No, utvrđene su 
određene nepravilnosti, inspekcija je 
zaustavila probni pogon, a nakon što 
su nepravilnosti otklonjene, odobren 
je ponovni rad. Ministrica je istaknu-
la da je u tvornici smješteno pet auto-
matskih mjernih postaja, čija mjere-
nja kontinuirano prati Ministarstvo 
zaštite okoliša. Zabrinjava ju nepo-
vjerenje u stručnjake koji su ovlašte-
ni provoditi službena mjerenja. Ipak, 
obećala je da će Ministarstvo orga-

nizirati dodatna mjerenja kako bi se 
stanovništvo umirilo, jer cilj je sva-
kako zakonit rad tvornice.

Marijana Petir još jednom uputila 
je zamolbu ministrici da se provedu 
neovisna mjerenja i da sve inspek-
cijske službe koordinirano izađu na 
teren, prvenstveno zbog nepovjere-
nja stanovnika tog kraja.

Izrada energetske strategije 
RH 2008–2020.

Krešimir Ćosić (HDZ) uputio 
je pitanje potpredsjedniku Vlade 
Damiru Polančecu da kaže nešto 
više o ulozi i mjestu svog ministar-
stva u sveukupnoj energetskoj vanj-
skoj politici Republike Hrvatske, 
posebno u kontekstu skorih raspra-
va o energetskoj strategiji Republike 
Hrvatske.

Damir Polančec odgovorio je 
da Ministarstvo gospodarstva, rada 
i poduzetništva u ovome trenutku 
koordinira izradu izuzetno važnog 
dokumenta, Energetske strategije 
Republike Hrvatske za period od 
2008. do 2020. godine.

Metodologija za izradu energet-
ske strategije predviđa u prvoj fazi 
donošenje „Zelene knjige” kao pod-
loge za javnu raspravu. Polančec je 
naveo tri cilja koja se moraju osigu-
rati, a to su kontinuitet i sigurnost u 
opskrbi energentima, konkurentnost 
i dugoročna održivost energetskog 
sustava RH te posljedično poveća-
na konkurentnost hrvatskoga gos-
podarstva. Da bi se to moglo osigu-
rati, mora se težiti samodostatnosti 
u proizvodnji električne energije, 
osigurati nove dobavne pravce pa i 
sigurnost opskrbe plinom i naftom.

Kada se uzmu u obzir potrebe do 
2020. godine, bit će potrebno gotovo 
udvostručiti danas instalirane kapa-
citete za proizvodnju električne ener-
gije, naglasio je Polančec. Procjena 
nužnih investicija u energetski sek-
tor kreće se od 10 milijardi EUR-a 
minimalno u slijedećih 12 godina, od 
čega 4 i pol milijarde treba uložiti u 
elektroenergetski sektor.

Kako ostvariti pravo otkupa?

Ratko Gajica (SDSS) postavio 
je pitanje ministru obrane Branku 
Vukeliću, zašto Ministarstvo obra-
ne ne poštuje pravomoćnu sudsku 
presudu, vezano uz prava na otkup 
stanova bivših nosioca stanarskih 
prava, a koji su nasilno istjerani iz 
stanova.

Branko Vukelić odgovorio je da 
je točno da je Ministarstvo obrane 
provodilo postupke otkaza stanar-
skog prava onima koji nisu koristili 
stan duže od 6 mjeseci iz neopravda-
nih razloga. Svi ti kojima je otkaza-
no stanarsko pravo mogli su pokre-
nuti sudski postupak za povrat sta-
narskog prava, a po njegovom okon-
čanju, ukoliko je presuda povoljna 
po njih, oni time stječu pravo na 
otkup stana u skladu sa Zakonom 
o otkupu stanova na kojima postoji 
stanarsko pravo. Ukoliko je taj stan 
u međuvremenu nekome prodan, 
tada je potrebno pokrenuti postupak 
raskida tog kupoprodajnog ugovora 
i ukoliko taj postupak sudski zavr-
ši u korist onoga kome je vraćeno 
stanarsko pravo, tada Ministarstvo 
obrane postupa po presudi.

Ratko Gajica zatražio je pisani 
odgovor ministra.

Što s mirovinama saborskih 
zastupnika?

Zoran Milanović (SDP) postavio 
je pitanje premijeru Ivi Sanaderu na 
temu saborskih i ministarskih miro-
vina. Rekao je da je sustav povla-
štenih zastupničkih i ministarskih 
mirovina koji je na snazi u Hrvat-
skoj najpovlašteniji sustav u Europi. 
Takav sustav imanentan je nepravdi 
prema većini hrvatske populacije.

Premijer Ivo Sanader odgovorio 
je da nije dobro primijeniti nače-
lo uravnilovke. U svakom slučaju 
smatra da treba razmotriti to pitanje, 
no, napominje, „ukoliko mi sami ne 
poštujemo naše institucije i izabra-
ne zastupnike, onda ne poštujemo ni 
nas same ni našu državu”.
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Zoran Milanović izjavio je da nije 
zadovoljan odgovorom premijera.

Skraćena procedura nabave 
skupih lijekova

Nedjeljka Klarić (HDZ) svoje 
pitanje uputila je ministru zdravstva 
i socijalne skrbi Darku Milinoviću – 
što je Ministarstvo zdravstva i soci-
jalne skrbi napravilo nabavke oko 
skupocjenih lijekova.

Darko Milinović odgovorio je da 
je to pitanje otvoreno pred Vladom i 
da je zaključeno da će tijekom svog 
četverogodišnjeg mandata Vlada taj 
problem riješiti. Sa zadovoljstvom 
je konstatirao da je taj problem već 
riješen u prvih 8 mjeseci mandata 
Vlade. Naime, Vlada RH je odlučila 
skratiti proceduru nabave posebno 
skupog lijeka i ona više ne traje mje-
secima. Dapače, procedura nabav-
ke skupog lijeka ne može biti duža 
od 2 do 3 tjedna od momenta kada 
zahtjev dođe u HZZO, odnosno od 
momenta kada struka kaže da je taj 
lijek potreban, rekao je ministar. 
Također, sredstva za nabavku poseb-
no skupih lijekova povećana su za 
100% i ta stavka će u idućem prora-
čunu iznositi 400 milijuna kuna.

Nedjeljka Klarić bila je zadovolj-
na odgovorom ministra zdravstva.

Cijena naftnih derivata

Ranko Ostojić (SDP) pitao je 
hoće li Vlada RH spustiti cijene naf-
tnih derivata, s obzirom na to da je 
na svjetskom tržištu barel nafte pao 
na 92 dolara.

Potpredsjednik Vlade RH Damir 
Polančec kazao je kako Vlada radi 
pritisak na smanjenje cijena naftnih 
derivata.

Ranko Ostojić nije bio zadovo-
ljan odgovorom.

Bilogorsko-podravski ipsilon

Karmela Caparin (HDZ) pita-
la je je li prikupljena sva potreb-
na projektna dokumentacija i kada 

će se nastaviti izgradnja Bilogor-
sko-podravskog ipsilona.

Ministar mora, prometa i infra-
strukture Božidar Kalmeta kazao 
je kako je u tijeku izrada projek-
tne dokumentacije, a očekuje se da 
će u prvom kvartalu 2009. godine 
započeti izgradnja ipsilona u oba 
pravca.

Karmela Caparin bila je zado-
voljna odgovorom.

Malogranični prijelazi

Šemso Tanković (SDAH; zastu-
pnik albanske, bošnjačke, crno-
gorske, makedonske i sloven-
ske nacionalne manjine) pitao je 
može li se uskoro očekivati aktivira-
nje malograničnih prijelaza koji su 
nekad bili poveznica građana Hrvat-
ske i Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Vlade dr.sc. Ivo Sana-
der kazao je kako sporazum između 
Hrvatske i BiH, o pograničnom pro-
metu koji je stupio na snagu 2005. 
regulira aktiviranje malograničnih 
prijelaza dviju susjednih država.

Šemso Tanković bio je zadovo-
ljan odgovorom.

Mjere za ublažavanje inflacije

Zvonimir Mršić (SDP) osvrnuvši 
se na visoku inflaciju u Hrvatskoj, 
pitao je na koji način umirovljenik u 
Hrvatskoj može preživjeti s prosječ-
nom mirovinom.

Potpreds jednica  Vlade  RH 
Jadranka Kosor podsjetila je da 
je Vlada RH priznala i započela 
s isplatom duga umirovljenicima. 
Vlada i dalje poduzima konkretne 
mjere poput dogovora oko snižava-
nja cijena pojedinih artikala.

Zvonimir Mršić (SDP) nije bio 
zadovoljan odgovorom.

Otkupna cijena mandarina

Stipo Gabrić (HSS), osvrnuvši se 
na dogovorenu otkupnu cijenu man-
darina od 2 kune i 40 lipa, istaknuo 
je kako proizvođači mandarina nisu 

zadovoljni s cijenom, te će nastojati 
zaštititi svoje interese.

Ministar poljoprivrede Božidar 
Pankretić kazao je da je Ministar-
stvo otvoreno za razgovore s pro-
izvođačima mandarina, te da će 
nastojati pomoći koliko je u okviri-
ma njihovih mogućnosti.

Stipo Gabrić nije bio zadovoljan 
odgovorom.

Plinofikacija Općine Erdut

Vladimir Šišljagić (HDSSB) 
pitao je što Vlada RH kani učiniti da 
stanovnici općine Erdut dobiju plin.

Potpredsjednik Vlade RH Damir 
Polančec kazao je kako će obaviti 
sve potrebne razgovore i konzultaci-
je s predstavnicima lokalne samou-
prave i predstavnicima tvrtke Plina-
cro, kako bi što prije izgradili magi-
stralni vod.

Vladimir Šišljagić bio je zadovo-
ljan odgovorom.

Naknada za veterinarske 
preglede

Branko Kutija (HDZ) uputio je 
pitanje ministru Pankretiću. „Česti su 
upiti naših stočara oko visine nakna-
de za veterinarske preglede koji opte-
rećuju njihov proračun. Što je do sada 
učinjeno da se ti troškovi smanje”.

Ministar poljoprivrede Božidar 
Pankretić kazao je da je 1. rujna 
2008. godine stupio na snagu Pravil-
nik o veterinarskim pregledima živih 
životinja. Pravilnikom se obvezuje 
veterinarske stanice koje su dobile 
koncesiju da pregledaju pojedinačno 
gospodarstvo, utvrde činjenično sta-
nje, savjetuju stočare, a troškove pre-
uzima Ministarstvo. Na taj način sto-
čari su oslobođeni dodatnih troškova.

Branko Kutija bio je zadovoljan 
odgovorom.

Jačanje vojne industrije

Ivan Šantek (HDZ) pitao je mini-
stra obrane što Ministarstvo čini za 
jačanje vojne industrije u Hrvatskoj 
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i uključivanje domaćih proizvođača 
u projekte Ministarstva.

Ministar obrane Branko Vukelić 
odgovorio je da je hrvatska vojna 
industrija u proteklih šest godi-
na izvezla proizvoda u vrijedno-
sti 1,25 milijardi kuna. Naš je cilj 
udvostručiti izvoz jer su mogućno-
sti naše vojne industrije veće. Želi-
mo u tom okviru i osposobiti hrvat-
ske kompanije, a u realizaciji će se 
naći i Sisačko-moslavačka županija 
iz koje dolazi zastupnik, uvjeren je 
ministar.

Zastupnik je bio zadovoljan 
odgovorom.

Gdje je trošarina na naftne 
derivate?

Pozivajući se na pisanje jednog 
ozbiljnog našeg tjednika o šteti od 
nekoliko milijardi nanesenoj Držav-
nom proračunu zbog nepravilno-
sti i nelogičnosti u naplati trošari-
na na naftne derivate, Goran Beus 
Richembergh (HNS), pitao je gdje 
je spomenuta trošarina. Što ćete uči-
niti da se otklone sumnje koje izrav-
no inkriminiraju Vaše najbliže surad-
nike, pitao je potpredsjednika Vlade 
Republike Hrvatske i ministra gos-
podarstva, rada i poduzetništva.

Potpredsjednik Vlade Republike 
Hrvatske i ministar Damir Polan-
čec odgovorio je da ne treba robo-
vati onome što objave mediji jer 
postoje službeni podaci Ministar-
stva financija i Ministarstva gospo-
darstva. Kompletnu analizu dostavit 
će zastupniku. Inače, jedan od pro-
pusta u spomenutom članku je i što 
govori o nenaplaćenim trošarinama 
na loživo ulje, a na njega se ne pla-
ćaju trošarine.

Zastupnik je rekao da ga baš 
zanima pisani odgovor.

Turistička sezona iznad 
očekivanja

Kako nam je turizam ove godine 
napunio državnu blagajnu, pitao je 
Jerko Rošin (HDZ) ministra turizma.

Ministar turizma Damir Bajs 
odgovorio je da je ovogodišnja turi-
stička sezona iznad naših očekiva-
nja. Sezona, u čiju je pripremu ulo-
ženo 6 milijardi kuna, još nije goto-
va. Vlada i Ministarstvo rade na 
tome da se produži. Za prvih osam 
mjeseci zabilježeno je 8,7 miliju-
na turista u našoj zemlji ili 3 posto 
više nego u istom razdoblju prošle 
godine, s nešto manje od 50 mili-
juna noćenja. Hrvatski je turizam 
napravio iskorak u kvaliteti. Podaci 
govore da turisti dolaze u kvalitetni-
je smještajne kapacitete. Imamo 67 
hotela s 4 zvjezdice više i 6 hotela s 
5 zvjezdica više, čekanja na trajekte 
su manja itd.

Zastupnik je zahvalio na odgovo-
ru te preporučio da Strategija turiz-
ma bude jasnija i svima dostupnija.

Božićnice za umirovljenike?

Kada će Vlada Republike Hrvat-
ske imenovati stručnu grupu za 
izradu zakonskog okvira za ispla-
tu božićnica za sve umirovljenike u 
2008. godini te predložiti način rje-
šavanja mirovina koje su umirov-
ljenici stekli u drugim republika-
ma bivše SFRJ, pitanje je Silvana 
Hrelje (HSU). Te obveze utvrđene 
su koalicijskim sporazumom u pro-
sincu 2007. između HSU i HDZ-a, 
podsjetio je.

Predsjednik Vlade Republike 
Hrvatske dr.sc. Ivo Sanader u svom 
je odgovoru najprije podsjetio da u 
HDZ-u i u Vladi vrlo dobro znaju 
što su dogovorili s koalicijskim par-
tnerom i da se drže svojih dogovo-
ra. Istaknuo je kao zajednički uspjeh 
vraćanje duga umirovljenicima 
(nekim kategorijama se još uvijek 
vraća) i rješavanje jaza između sta-
rih i novih umirovljenika. Za mirovi-
ne koje hrvatski državljani imaju iz 
bivših jugoslavenskih republika for-
mirat će se povjerenstvo koje će brzo 
napraviti analizu tih mirovina. Za 
najugroženije pokrenut će se meha-
nizam za dodatak na mirovinu koji 
hrvatski proračun može podnijeti.

Što se tiče božićnica vidjet ćemo 
kako i može li se riješiti. Novac za 
to nije predviđen državnim proraču-
nom za ovu godinu, kazao dr.sc. Ivo 
Sanader.

Zastupnik je bio djelomično 
zadovoljan odgovorom. Nije zado-
voljan jer u Koalicijskom sporazu-
mu stoji da će se božićnica umirov-
ljenicima isplatiti iz imovine Hrvat-
skoga zavoda za mirovinsko osigu-
ranje.

Javna sigurnost

Igor Dragovan (SDP) osvrnuo 
se na sustav javne sigurnosti: broj 
poginulih na cestama alarmantno 
raste, djeca stradavaju od premlaći-
vanja na ulici, roditelji strahuju, tu 
su pokušaji ubojstva Miljuša, Rađe-
novića. Krivci se rijetko pronala-
ze, mijenjaju se načelnici Policijske 
uprave zagrebačke. No, nije kriva 
policija zbog ovako mršavih rezul-
tata već oni koji politički upravljaju 
sustavom, naveo je. Pitao je mini-
stra unutarnjih poslova zna li još 
kojeg europskog ministra unutarnjih 
poslova koji je kao on pod istra-
gom i u čijem su resoru takav kaos i 
bijedni rezultati.

Ministar unutarnjih poslova Beri-
slav Rončević odgovorio je da Beri-
slav Rončević nije pod istragom i da 
će pitanje protumačiti isključivo kao 
vid političke borbe. Službena stati-
stika govori o padu kriminaliteta u 
Republici Hrvatskoj po svim ele-
mentima, osim gospodarskoga kri-
minaliteta. On je u proteklih osam 
mjeseci ove godine u porastu za 28,9 
posto. Hrvatska policija radi i radit 
će sve dok ne pronađe počinitelje i 
naručitelje djela u slučaju Miljuš i 
Rađenović, a i nesretno preminulog 
mladića Luke Ritza.

Zastupnik je odgovorio da bi o 
stanju sigurnosti trebalo što prije raz-
govarati, a ne kao što je predviđeno 
tek pod 58. točkom dnevnog reda 
ove sjednice. Svima je u interesu da 
se građani Hrvatske osjećaju sigurni-
je i da budu sigurniji za svoju djecu.
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AKTUALNO PRIJEPODNE

Sanacija crkve Sv. Jurja na 
Bregu

Koji su bili uzroci urušavanja jedne 
od najljepših crkava u Međimurju, 
Crkve sv. Jurja na Bregu u istoime-
noj općini i kada se očekuje potpuna 
sanacija, pitanje je Vladimira Ivko-
vića (HDZ) ministru kulture.

Ministar kulture dr.sc. Božo Biš-
kupić potvrdio je da je urušavanjem 
tornja i oštećenjem same spomenute 
crkve velika šteta učinjena hrvatskoj 
kulturnoj baštini, posebno Međimur-
ju. Stručnjaci ministarstava kulture i 
graditeljstva napravit će procjenu za 
definitivnu sanaciju, a Vlada je odo-
brila hitna sredstva za čišćenje i nat-
krivanje crkve. Za deset dana imat 
ćemo i odgovor koji su razlozi uru-
šavanja, rekao je ministar.

Ured za procjenu propisa

Daniel Mondekar (SDP) pitao 
je potpredsjednika Vlade i ministra 
gospodarstva, rada i poduzetništva 
zašto Vladin Ured za koordinaciju 
procjene učinka propisa nije u funk-
ciji, iako je osnovan prije 14 mjese-
ci. Je li to namjerno da bi se izbjegao 
javni nadzor, ili nedostaje sposob-
nosti. Smatra da Ured nije u funk-
ciji jer se određeni akti, koji nemaju 
veze sa zdravom pameću, više ne bi 
mogli donositi na zatvorenim i tele-
fonskim sjednicama.

Potpredsjednik Vlade Republi-
ke Hrvatske i ministar gospodarstva, 
rada i poduzetništva Damir Polančec 
odgovorio je da pitanje nije u nad-
ležnosti njegovog Ministarstva. No, 
svaki propis i zakon koji donosi Vlada 
prati i obrazac fiskalnog učinka.

Zastupnik je pitao zar nikome u 
Vladi nije neugodno da taj proces 
još traje.

Privatizacija „Uljanika”

Zašto Vlada „srlja” u privatizaci-
ju uspješnog hrvatskog brodogradi-
lišta „Uljanik” – upitao je premijera 
Boris Miletić (IDS).

Predsjednik Vlade, dr.sc Ivo Sana-
der, opovrgnuo je njegovu tvrdnju 
da Vlada trpa sva brodogradilišta u 
isti koš. Ne samo da to ne činimo, 
nego hvalimo upravu i škverane 
„Uljanika” koji dobro rade, o čemu 
svjedoči i činjenica da zadnje dvije 
godine ne primaju subvencije. Vlada 
nikamo ne srlja, ali država ne treba 
biti vlasnik određenih gospodarskih 
subjekata. Stoga ćemo, zajedno s 
lokalnim i regionalnim jedinicama 
dogovoriti na koji način će se ići u 
proces privatizacije „Uljanika”. Kao 
što danas dobro posluju bez države, 
ne vidim razloga da privatizirana 
tvrtka sutra radi slabije, zaključio je 
premijer.

Zahvalivši na odgovoru, zastu-
pnik je rekao kako očekuje da Grad 
Pula bude aktivno uključen u taj pro-
ces, budući da je spomenuto Brodo-
gradilište glavni gospodarski pokre-
tač toga kraja.

Uvođenje državne mature

Ivanku Roksandić (HDZ) je 
zanimalo što je poduzelo resorno 
ministarstvo na informiranju učeni-
ka o uvođenju državne mature.

Želimir Janjić, državni tajnik u 
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i 
športa, izvijestio je zastupnike da je 
realizirano sve što je resorni ministar 
proljetos obećao stručnoj javnosti i 
učenicima. Naime, sredinom srpnja 
Hrvatski sabor je donio novi Zakon 
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj 
i srednjoj školi (stupio je na snagu 
2. kolovoza ove godine). Dva dana 
kasnije ministar je potpisao Pra-
vilnik o polaganju državne mature 
kojim su definirana sva sporna pita-
nja (taj dokument je dostupan na web 
stranicama Ministarstva, Nacional-
nog centra za vanjsko vrednovanje 
obrazovanja i „Narodnih novina”). 
Radi što bolje informiranosti uče-
nika školama je poslana i posebna 
brošura u kojoj su objavljeni izvodi 
iz Zakona, pojašnjen postupak pri-
stupanja državnoj maturi i dr. Od 
početka ove školske godine ekipe 

Ministarstva obilaze srednje škole u 
Republici Hrvatskoj gdje prezentira-
ju projekt državne mature te odgo-
varaju na pitanja budućih maturana-
ta (taj će posao biti gotov za dese-
tak dana). Iako će se državna matura 
prvi put polagati tek za dvije godine, 
sve pripreme treba napraviti na vri-
jeme, kaže Janjić. Naime, riječ je o 
jednom od najvažnijih projekata u 
ovom sektoru čija bi realizacija, kao 
i uvođenje vanjskoga vrednovanja u 
naš školski sustav, trebala poboljša-
ti kvalitetu obrazovanja i omogućiti 
da što veći postotak učenika upiše i 
završi studij u što kraćem roku.

Zastupnica je bila vrlo zadovolj-
na odgovorom. Kako reče, uvođenje 
državne mature je ne samo povijesni 
trenutak za naše škole, nego i jedna 
od značajnih antikorupcijskih mjera 
ove Vlade u području obrazovanja.

Stimuliranje izvoza

Što Vlada i resorno Ministarstvo 
namjeravaju poduzeti na stimuli-
ranju ulaganja u izvozne djelatno-
sti, upitao je Ivan Hanžek (SDP). 
Napomenuo je da su i bivša i sadaš-
nja Vlada najavile izvoznu ofenzi-
vu, a unatoč tome pokrivenost uvoza 
izvozom pala je sa 47 na 43 posto.

Potpredsjednik Vlade i ministar 
gospodarstva, rada i poduzetništva 
Damir Polančec rekao je da Vlada 
poduzima niz aktivnosti koje bi u 
dužem vremenskom periodu treba-
le popraviti sliku vanjskotrgovin-
ske bilance (krajem srpnja pokrive-
nost uvoza izvozom iznosila je 45,7 
posto). Primjerice, za program poti-
canja razvoja malih i srednjih podu-
zeća (ostvaruju oko 40 posto izvo-
za izravno i oko 20 posto kroz bro-
dogradnju) ove godine je osigurano 
350 mln. kuna bespovratnih potpo-
ra, uključujući i subvencioniranje 
kamata na kredite. Naime, Hrvatska 
banka za obnovu i razvoj plasira-
la je takvim poduzećima više od 5 
milijardi kredita. Prvi put osigurane 
su i izravne potpore radno intenziv-
nim gospodarskim granama (tekstil-
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na, kožarska i obućarska industrija) 
koje su pod pritiskom konkurencije 
s Dalekog istoka. Paralelno se pro-
vodi i restrukturiranje brodogradnje, 
a osmišljava se i novi program poti-
canja i sufinanciranja infrastruktu-
re u poduzetničkim zonama, prven-
stveno u onima gdje će se proizvodi-
ti za izvoz. Stabilizacijom i zaustav-
ljanjem inflacije dogodit će se pro-
mjena i u tom segmentu, tako da će 
2009. godine pokazatelji o kojima je 
riječ zacijelo biti daleko povoljniji 
nego danas, zaključio je Polančec.

Zastupnik se nije izjasnio o odgo-
voru, već je zatražio da ga se pisme-
no informira o efektima spomenutih 
poticajnih mjera.

Autocesta do Dubrovnika

Dubravka Šuica (HDZ), gra-
donačelnica Dubrovnika, zahvalila 
je predsjedniku Vlade i Hrvatskim 
cestama na donošenju povijesne 
odluke da se započne s projektira-
njem dionice ceste od Dubrovnika 
prema Dolima. Time ste nas dodat-
no učvrstili u uvjerenju da će auto-
cesta stići do Dubrovnika, ali izgle-
da da javnost nije dovoljno upozna-
ta s detaljima tog projekta, tako da 
građani nerijetko brkaju brzu cestu i 
autocestu, rekla je zastupnica. Zani-
malo ju je i hoće li Pelješki most biti 
u funkciji te autoceste.

Premijer Sanader je pojasnio da 
je prvobitno bilo u planu da cesta od 
Splita ide dalje prema Šestanovcu, 
od Šestanovca do Ravče i od Ravče 
do Ploča. Vlada je odlučila da se 
paralelno s tim započne i s izgrad-
njom dionice Osojnik-Doli (lokacij-
ska dozvola bi trebala biti gotova do 
siječnja, što znači da bi radovi mogli 
započeti u proljeće). Do kraja godi-
ne trebale bi biti završene još dvije 
dionice autoceste Split–Dubrovnik – 
ona od Šestanovca do Ravče, duga 
40 km, te dionica od čvora Ploče do 
Grada Ploče(9 km). U istom razdo-
blju očekuje se i završetak punog 
profila autoceste Rijeka – Zagreb, a 
do ožujka iduće godine i drugi dio 

Slavonike (Đakovo – Osijek). Prema 
procjeni resornog ministra i struč-
njaka, do kraja 2009. trebala bi biti 
gotova i dionica Ravče – Ploče (duga 
dvadesetak km), a već se projektira i 
dionica Ploče – Opuzen. Mi u Hrvat-
skoj možemo biti ponosni jer smo u 
Europi, među ostalim, stekli ugled i 
gradnjom autocesta, a gdje god prođe 
autocesta ožive i gospodarske aktiv-
nosti, naglasio je premijer.

Zastupnica je izjavila da je odu-
ševljena odgovorom.

Nabava opreme za 
radioterapiju

Poznata je stvar da su za radiote-
rapiju karcinoma u Republici Hrvat-
skoj duge liste čekanja te da je opre-
ma zastarjela, konstatirao je Boris 
Matković (HDZ) te upitao: „Što 
poduzima resorno Ministarstvo da 
bi se popravilo takvo stanje?”.

Točno je da oboljeli od karcinoma 
nerijetko čekaju na radiološku terapiju 
i do 3 mjeseca, iako je ta vrsta terapije 
najučinkovitija u prvih 4 do 5 tjedana, 
potvrdio je mr.sc. Darko Milinović, 
ministar zdravstva i socijalne skrbi. 
Stoga Ministarstvo priprema projekt 
nabave opreme vrijedne oko 500 mln. 
kuna koji će vrlo brzo ići u realizaci-
ju odnosno u proceduru Vlade RH. Iz 
tih sredstava planirana je do prolje-
ća iduće godine nabavka 9 linearnih 
akceleratora, što bi trebalo pripomoći 
dostupnosti zdravstvene usluge paci-
jentima (zadnjih petnaestak godina 
nabavljena su svega 4 takva uređaja).

Zastupnik je bio zadovoljan 
odgovorom.

Jačanje gospodarske diplomacije

Mr.sc. Marija Pejčinović Burić 
uputila je svoje pitanje ministru 
vanjskih poslova i europskih inte-
gracija. Zanimalo ju je kako je u 
novom preustroju njegovog Mini-
starstva zamišljena pozicija tzv. gos-
podarske diplomacije, odnosno na 
koji način bi hrvatska diplomacija 
trebala pomoći našim izvoznicima.

Odgovarajući na to pitanje ministar 
Gordan Jandroković je istaknuo da 
je jačanje gospodarske komponente 
hrvatske diplomacije jedan od njiho-
vih prioriteta u predstojećem razdo-
blju. O tome – kaže – svjedoči i činje-
nica da su preustrojem Ministarstva, 
koji je prihvatila i Vlada RH, unu-
tar svake uprave oformili odjel koji 
će se isključivo baviti gospodarskim 
pitanjima. To je važno i stoga što su 
hrvatske kompanije i poduzeća sve 
aktivniji na stranim tržištima, pogo-
tovo na prostoru jugoistočne Europe, 
napominje Jandroković. Naglasio 
je da Ministarstvo želi konkretnim 
mjerama pomagati tim subjektima 
izravno na terenu te da su se odlu-
čili za individualni pristup. Stoga će 
– kaže – osobno razgovarati s pred-
sjednicima uprava vodećih hrvatskih 
kompanija, izvoznicima, investito-
rima i svima koji rade na međuna-
rodnim tržištima radi konzultacije 
o mjerama koje trebaju poduzimati 
naša diplomatsko-konzularna pred-
stavništva. Nije točno da su naše 
kompanije, pogotovo veće, nezado-
voljno aktivnošću hrvatske diploma-
cije, tvrdi ministar. Naime, pojedini 
veleposlanici su im zaista na usluzi, 
„otvaraju im vrata” i pozorno prate 
da ne bi došle u diskriminirajući 
položaj na stranom tržištu. Međutim, 
to još uvijek nije dovoljno, pa mora-
mo unaprijediti rad hrvatske diplo-
macije. Stoga ćemo ovih dana posla-
ti naputak u diplomatsko-konzularnu 
mrežu sa zahtjevom za pojačanom 
aktivnošću hrvatskih veleposlanika 
i, po potrebi, imenovanjem gospo-
darskih savjetnika. Na kraju je spo-
menuo i preporuku Ministarstva da 
se pojednostavni postupak izdavanja 
viza strancima koji žele investirati u 
Hrvatsku.

Zastupnica je bila iznimno zado-
voljna ovim odgovorom.

Kampanja protiv tjelesnog 
kažnjavanja djece

Željana Kalaš (HDZ) podsjetila 
je na nedavno održanu Međunarodnu 
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konferenciju Vijeća Europe u Zagre-
bu, u okviru koje je pokrenuta i kam-
panja protiv tjelesnog kažnjavanja 
djece. Zatražila je da resorna ministri-
ca pojasni koja je uloga Ministarstva 
obitelji, branitelja i međugeneracijske 
solidarnosti u toj kampanji, traje li 
ona i dalje te koji je njezin cilj.

Na početku svog odgovora 
Jadranka Kosor, potpredsjednica 
Vlade i ministrica obitelji, branite-
lja i međugeneracijske solidarnosti, 
izrazila je zadovoljstvo činjenicom 
što je spomenuta kampanja pokre-
nuta upravo u našoj zemlji. To znači 
da je Vijeće Europe ponovo odabra-
lo Hrvatsku kao zemlju partnera, 
kao i prilikom pokretanja kampanje 
za borbu protiv nasilja nad ženama i 
dr. Kao što govori naziv te kampanje 
cilj je ukidanje tjelesnog kažnjava-
nja djece u cijeloj Europi (slijedom 
preporuke glavnog tajnika UN-a 
koji je 2009. godinu proglasio godi-
nom potpunog ukidanja svih obli-
ka kažnjavanja djece). Hrvatska je 
jedna od rijetkih zemalja koja je to 
načelo u potpunosti ugradila u svoje 
zakonodavstvo, naglašava Kosor. 
Budući da praksa nerijetko odudara 
od zakona, pokrenut ćemo i nacio-
nalnu kampanju kako bismo dodat-
no senzibilizirali javnost, prije svega 
roditelje i odgajatelje, na tu proble-
matiku. To ćemo učiniti prije svega 
kroz mrežu naših obiteljskih centa-
ra koje smo osnovali gotovo u svim 
županijama, putem medija i na druge 
načine. Naša kampanja će obuhvati-
ti niz aktivnosti i bit će predstavlje-
na na poseban način. Pozvat ćemo 
i lokalne jedinice da se uključe u 
te aktivnosti sa svojim projektima, 
zaključila je gospođa Kosor.

Zastupnica je bila zadovoljna 
odgovorom.

Financiranje skloništa za žene 
žrtve nasilja

Suzana Bilić-Vardić (HDZ) upo-
zorila je na jumbo plakate iz kojih se 
poručuje kako i koliko Vlada izdvaja 
za svoj vozni park, a istovremeno ne 

izdvaja niti kune za sklonište za žene 
žrtve nasilja. S tim u svezi zatražila 
je očitovanje resorne ministrice.

Potpredsjednica Vlade i ministri-
ca obitelji, branitelja i međugenera-
cijske solidarnosti Jadranka Kosor 
pozdravila je i podržala kampanju 
Autonomne ženske kuće Zagreb 
„Reci DA” kojoj je cilj zajedničko 
i sustavno financiranje skloništa za 
žene žrtve nasilja – po 30% iz držav-
nog, županijskih i gradskih proračuna 
te 10% iz drugih izvora. Ministarstvo 
na čijem je čelu, kaže, dalo je gotovo 
9 milijuna kuna za tu svrhu, a Vlada 
čak nekoliko puta financijski interve-
nirala u kriznim situacijama (sa oko 
5 milijuna kuna financirala je ure-
đenje nove lokacije za sklonište za 
žene u Zagrebu). Također je pokrenu-
la i financira programe zapošljavanja 
žena žrtava nasilja. Vlada razumije 
problem, ali nema mehanizam kojim 
može prisiliti gradove i županije da se 
uključe u njegovo rješavanje, zaklju-
čila je potpredsjednica Kosor.

Zastupnica je zahvalila na iscr-
pnom odgovoru i pohvalila dosa-
dašnja nastojanja Vlade i resornog 
ministarstva na zaštiti žena od nasi-
lja u obitelji.

Fond skupih lijekova

Kod usvajanja ovogodišnjeg Držav-
nog proračuna HDZ je, kaže dr. sc. 
Željko Jovanović (SDP), ignorirao 
njegovo upozorenje da predviđenih 
200 milijuna kuna nije dostatno za 
Fond skupih lijekova za liječenje teš-
kih i rijetkih bolesti, napose prijedlog 
o povećanju iznosa na 350 milijuna 
kuna kako bi najteži bolesnici imali 
primjerenu terapiju. Sve što je slijedilo 
posljedica je te odluke, tvrdi zastupnik. 
„Osjećate li osobnu odgovornost što 
se uskratili pravo najtežim pacijentima 
da dobiju kvalitetnu terapiju i smanjili 
im šansu da žive dulje i kvalitetnije, a 
njihovim obiteljima patnju”, upitao je 
zastupnik ministra zdravstva.

„Fond skupih lijekova svake godi-
ne financijski buja, upravo zbog 
takvih kao vi, koji pripadate lobiju 

pa imate korist u povećanju sredsta-
va za Fond”, odgovorio mu je mini-
star mr. sc. Darko Milinović.

Nezadovoljan, zastupnik je zatražio 
pisani odgovor na postavljeno pitanje.

Društvo znanja

Zoran Vinković (SDP) prozvao je 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
športa i ministra za neuspjeh u provo-
đenju HNOS-a, ustvrdivši da učenici 
i dalje moraju plaćati prijevoz koji je 
znatno skuplji od običnog prijevoza 
pa se postavlja pitanje pranja novca 
unutar Ministarstva. Ni školske torbe 
nisu lakše, kao što je obećano, neviđe-
na blamaža bila je s državnom matu-
rom, spolni odgoj nije uveden u škole 
itd. Interesiralo ga je shvaća li Vlada 
da se društvo znanja neće ostvariti 
radom ovakvog ministarstva?

Potpredsjednica Vlade Jadran-
ka Kosor rekla je kako je zastu-
pnik izrekao niz objeda na račun 
Ministarstva i ministra. Ustvrdila 
je da društvo znanja ostaje jedan od 
temeljnih stupova programa Vlade. 
Od dosadašnjih projekata izdvoji-
la je projekt besplatnih udžbenika 
za obitelji s osmero i više djece, a 
Vlada će, kaže, proširiti projekt na 
sve učenike obuhvaćene obvezatnim 
školovanjem. Samo u ovoj godini 
za besplatne udžbenike izdvojeno je 
oko 400 milijuna kuna. Zastupnika 
je uputila da se, ako ima saznanja 
o pranju novca, obrati USKOK-u, 
Državnom odvjetništvu i drugim 
nadležnim državnim tijelima.

Zastupnik se prošetao sa škol-
skom torbom do saborske govorni-
ce, a predsjednik Hrvatskoga sabora 
Luka Bebić pozvao ga je da se vrati 
na svoje mjesto i podsjetio da takav 
postupak zastupnika nije u skladu s 
Poslovnikom.

Novi kapaciteti u zatvorskom 
sustavu

Postoje li neki novi projekti i 
mjere za rješavanje problema pre-
kapacitiranosti smještajnih kapaci-
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teta u zatvorskom sustavu Republi-
ke Hrvatske, zanimalo je Anđelka 
Mihalića (HDZ).

Zakon o izvršavanju kazne zatvo-
ra iz 2001. uvažio je najviše europ-
ske standarde za zatvorski sustav, 
ali za njegovo provođenje nisu bila 
osigurana sredstva, odgovorila je 
ministrica Ana Lovrin. Sada je u 
proračunu osigurano 36 milijuna 
kuna za kapitalna ulaganja u zatvor-
ski sustav, a 2006. kada je, kaže, 
preuzela Ministarstvo, bilo je tek 
milijun kuna. Ukazala je na projek-
te koji su u pripremi ili provedbi, a 
tiču se proširenja postojećih zatvo-
ra i kaznionica (kaznionica u Glini, 
zatvorska bolnica u Zagrebu i zatvo-
ri u Zagrebu i Varaždinu te kaznio-
nica i zatvor u Šibeniku). Projekti-
ma koji su u tijeku osigurat će se 
otprilike 800 mjesta u zatvorima, a 
projektima koji su tek u fazi pripre-
me (kaznionica i zatvor u Šibeniku) 
oko 400 zatvorskih i 200 pritvorskih 
mjesta. Ministarstvo provodi i niz 
mjera kojim bi se rasteretio zatvor-
ski sustav (projekt „Probacije” poti-
če smanjenje broja pritvorenika tako 
da se umjesto pritvora izriču alterna-
tivne kazne).

Zastupnik je bio zadovoljan 
odgovorom.

Antiinflatorni program

Ingrid Antičević-Marinović 
(SDP) pitala je ministra gospo-
darstva, rada i poduzetništva gdje 
je obećani antiinflatorni program 
Vlade Republike Hrvatske.

Potpredsjednik Vlade Republike 
Hrvatske Damir Polančec odgovo-
rio je da inflacija u Hrvatskoj nije 
generirana povećanom potražnjom, 
nego vanjskim čimbenicima (rast 
cijena nafte, naftnih derivata i žita-
rica na svjetskom tržištu) i rastom 
cijene kapitala. Da se Vlada Repu-
blike Hrvatske nije pripremala i 
promišljala za nadolazeći val infla-
cije danas bi ona bila puno veća od 
postojeće. S tim u svezi Polančec je 
naveo neke mjere. U prosincu lani 

Vlada je npr. sa 450 milijuna kuna 
dodatnih sredstava iz državnog pro-
računa sanirala negativne posljedice 
suše, u srpnju lani uvela plivajuće 
trošarine na naftu i naftne derivate, 
a u prvoj polovice ove godine uopće 
nije dizala cijenu električne energije 
i plina.

Zanijekao je da je bilo govora o 
osnivanju nekakvog financijskog 
tima stručnjaka koji bi sačinio anti-
inflatorni program. „Imamo dovolj-
no kompetencije i znanja i znamo se 
boriti s inflacijom”, poručio je pot-
predsjednik Polančec.

Zastupnica je reagirala podatkom 
da je aktualna vlast 2003. naslijedi-
la inflaciju od 2%, ljetos je bila već 
8,4%, ali je za najsiromašnije građa-
ne ona iznosi 20%. Potonje građane 
ne zanima demagogija da je Vlada 
unaprijed razmišljala o inflaciji već 
bolji život, zaključila je zastupnica.

Reforma zdravstvenog sustava

Dr. sc. Mirando Mrsić (SDP) 
podsjetio je ministra zdravstva i 
socijalne skrbi na početak njegova 
mandata kada je kao osnovni motiv 
za preuzimanje resora naveo stabili-
zaciju zdravstvenog sustava i provo-
đenje ozbiljne zdravstvene reforme. 
Umjesto da djeluje ministar razmi-
šlja o novim potezima, kaže zastu-
pnik, i stoga ga pita nije li vrijeme 
da nešto konkretno i učini.

Reforma zdravstvenog sustava 
stalan je proces, odgovorio je mini-
star Darko Milinović. Do 1. trav-
nja 2008. bolnički je sustav mjeseč-
no stvarao 100 milijuna kuna duga, 
sada više ne stvara novi dug, pače 
od 1. travnja naovamo taj dug pada. 
Nije li to stabilizacija zdravstvenog 
sustava, pita ministar. Ministar i dalje 
ostaje kod ranijeg svog stava da će 
smijeniti ravnatelje koji nisu znali 
odgovoriti na nove uvjete poslova-
nja, a uskoro će se voditi rasprava 
o poslovanju bolnica. Demagogi-
jom je proglasio priče o ukidanju 
biokemijskih laboratorija ustvrdivši 
da je riječ samo o domovima zdrav-

lja koji nemaju takve laboratorije. 
U takvom domu zdravlja pacijent 
će izvaditi krv, krv će se deponira-
ti, a zatim organizirano prevoziti na 
analizu pa pacijent neće morati ići s 
jednog kraja grada na drugi, nego će 
to umjesto njega činiti organizirana 
služba, zaključio je ministar.

Sustav vam se raspada i vrijeme je 
da pokrenete reforme, a ne samo da 
se bavite reformom dijela tog susta-
va, poručio mu je zastupnik.

Neće se smanjiti radnička 
prava

Boris Kunst (HDZ) postavio je 
pitanje ministru gospodarstva, rada 
i poduzetništva. Zanimalo ga je što 
radnici mogu očekivati od usklađi-
vanja našeg radnog zakonodavstva s 
direktivama Europske unije, i hoće 
li to biti na štetu radnog zakono-
davstva, poput neplaćene stanke za 
ručak ili ograničavanja godišnjeg 
odmora.

Potpredsjednik Vlade Damir 
Polančec odbacio je bojazan da će 
se u postupku prilagodbe hrvatskog 
zakonodavstva europskom smanji-
ti radnička prava, ustvrdivši da će, 
naprotiv, biti čak određenih prošire-
nja radničkih prava. Naglasio je da 
će se broj dopuštenih prekovreme-
nih sati u tjednu smanjiti sa sadaš-
njih deset sati na osam, a godišnji 
odmor produljiti s minimalnih 18 na 
24 radna dana. Poslodavci će rad-
nicima koji odlaze iz tvrtke mora-
ti omogućiti da iskoriste godišnji 
odmor ili će im ga platiti.

Zastupnik Kunst bio je zadovo-
ljan odgovorom a i činjenicom da 
neće doći do smanjivanja radničkih 
prava.

Ulazak Republike Hrvatske u 
punopravno članstvo NATO 
saveza

Zastupnik Mato Bilonjić (HDZ) 
zatražio je od ministra vanjskih 
poslova i europskih integracija Gor-
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dana Jandrokovića da navede naj-
važnije političke aktivnosti koje 
prethode prijemu Republike Hrvat-
ske u NATO-savez. Zanima ga ujed-
no kada se planira ulazak Hrvatske u 
punopravno članstvo.

Ministar Goran Jandroković oci-
jenio je da se ulaskom u NATO-savez 
otvara nova stranica hrvatske povi-
jesti. Istovremeno nas očekuju novi 
izazovi, uključujući i sudjelovanje u 
mirovnim operacijama. Započeo je i 
proces ratifikacije u parlamentima, a 
susjedna Mađarska već je ratificirala 
protokol o prijemu Hrvatske u član-
stvo. Ostale ratifikacije svih 26 čla-
nica bit će obavljene u slijedećih 6 
do 7 mjeseci – zaključio je ministar 
Jandroković. Naglasio je da je član-
stvo u NATO-savezu najbolji odgo-
vor i jamstvo za sigurnost i jamstvo 
za sigurnost hrvatskih građana.

Zastupnik Mato Bilonjić bio je 
zadovoljan odgovorom, dodajući da je 
ovakvim ishodom zadovoljna i velika 
većina građana Republike Hrvatske.

Radno vrijeme trgovina u 
Hrvatskoj

Zastupnik mr.sc. Marin Jurjević 
(SDP) svoje je pitanje uputio pot-
predsjedniku Vlade, Damiru Polan-
čecu. Zanima ga tko stoji iza inici-
jative o promjeni radnog vremena 
trgovina, što je ovoga ljeta dovelo 
do dosta nesporazuma, a pogotovo 
u turističkim područjima Republike 
Hrvatske.

Potpredsjednik Polančec u svom 
je odgovoru podsjetio na kronolo-
giju donošenja Zakona o trgovini. 
U donošenju ovoga zakonskog akta 
sudjelovali su i predstavnici stru-
ke, sindikata i poslodavaca, uz dva 
provedena čitanja u Saboru. Kada 
su uočene slabe točke došlo je do 
produženja radnog vremena, što je 
predviđeno i unutar prihvaćenog 
zakonskog teksta. Zastupnik Jur-
jević u svom je komentaru podsje-
tio da je upravo zastupnica Dragica 
Zgrebec (SDP) svojedobno upozo-
ravala na potrebu dužeg radnog vre-

mena u vrijeme turističke sezone. 
Ujedno smatra da se promjene ne bi 
smjele donositi na dosadašnji način, 
jer se time ne štiti dignitet zakono-
davnog tijela.

Hrvatska na začelju po 
uvjetima poslovanja

Zastupnik Mario Habek (SDP) 
svoje je pitanje uputio potpredsjed-
niku Vlade, Damiru Polančecu. 
Upozorio je na loš plasman Hrvatske 
koja je zauzela tek 106. mjesto na 
svjetskoj listi koja ocjenjuje moguć-
nosti i slobodu poslovanja svih čla-
nica. Smatra da su iznijeti rezultati 
porazni, jer se nalazimo u društvu 
Bangladeša i Svazilanda, pa čak iza 
Slovenije, Crne Gore, Rumunjske 
i Bugarske. Zatražio je komentar o 
tim rezultatima koje je nazvao i oci-
jenio katastrofalnima.

Odgovorio je potpredsjednik 
Vlade i ministar gospodarstva, rada 
i poduzetništva, Damir Polančec. 
Osvrnuo se i na istraživanje, ocjenju-
jući da svi rezultati vezani uz poslo-
vanje u Hrvatskoj nisu prezentirani, 
ocjenjujući ujedno da je provedena 
anketa poprilično manjkava. Iz vla-
stitog poslovnog iskustva zna velik 
broj ljudi i ulagača koji žele poslova-
ti unutar Republike Hrvatske, jer su 
u brojnim zemljama uvjeti za izda-
vanje dozvola i zakonodavna infra-
struktura složeniji nego kod nas.

U svom dodatnom osvrtu zastu-
pnik Habek konstatirao je da rezul-
tati ove ankete ipak jasno i nedvo-
smisleno upozoravaju da reforme 
vezane uz lakše poslovanje nisu 
dobro provedene. U pravnom i gos-
podarskom sustavu vlada kaos koji 
graniči s katastrofom, zaključio je 
na kraju komentara.

Hrvatska se integrira u 
europske prometne koridore

Zastupnik Tomislav Ivić (HDZ) 
uputio je pitanje ministru Božida-
ru Kalmeti. Zanima ga kakva je 
dinamika radova na trasi cestovnog 

koridora 5C koji ide od Budimpešte 
do Ploča, a djelomično povezuje i 
područja u Republici Hrvatskoj.

Na postavljeno pitanje iscrpno je 
odgovorio ministar mora prometa i 
infrastrukture, Božidar Kalmeta. 
Navodeći rokove dovršetka radova 
pojedinih dionica, istaknuo je da će 
svi poslovi biti dovršeni u predvi-
đenom roku, uključujući i posljed-
nju dionicu između Osijeka i Belog 
Manastira.

Zastupnik Tomislav Ivić bio je 
zadovoljan iznijetim odgovorom.

Rast inflacije

Zastupnik Nenad Stazić (SDP) 
svoje pitanje postavio je potpred-
sjedniku Vlade i ministru gospodar-
stva, rada i poduzetništva, Dami-
ru Polančecu. Iznoseći posljednje 
statističke podatke o porastu infla-
cije, konstatirao je da je Hrvatska 
sve siromašnija, a bogati se samo 
uzak krug ljudi. Pojedinci su toliko 
bogati da kupuju skupocjene jahte, 
a s druge strane sve veći broj ljudi 
doslovno gladuje. Ocijenio je da je 
za nastalu ekonomsku situaciju i sve 
veću socijalnu neosjetljivost osobno 
odgovoran i potpredsjednik Polan-
čec, jer se cijela situacija prelama 
upravo na resoru gospodarstva.

Odlučno odbacujući iznijete 
opservacije zastupnika Stazića, pot-
predsjednik Polančec podsjetio je 
još jednom na globalna gospodar-
ska kretanja koja značajno utječu i 
na domaću ekonomsku scenu. Takve 
ocjene iznose i utjecajni svjetski 
analitičari, a određena stopa inflaci-
je zabilježena je i u članicama EU. 
Istaknuo je da je nezaposlenost u 
Republici Hrvatskoj značajno sma-
njena, a ova Vlada je riješila dug 
umirovljenicima za kojega je ranija, 
koalicijska Vlada, tvrdila da uopće 
ne postoji. Podaci najbolje govo-
re o socijalnoj osjetljivosti sadašnje 
izvršne vlasti, zaključio je potpred-
sjednik Polančec.

Zastupnik nije bio je zadovo-
ljan odgovorom, konstatirajući da 
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zastupnici moraju procjenjivati rad 
izvršne vlasti, a ne obrnuto. Dodao 
je ujedno da nije dobio odgovor o 
enormnom bogaćenju pojedinaca 
koji se izgleda nalaze pod zaštitom 
ove Vlade.

Poticaji i kapitalna ulaganja u 
poljoprivredi

Zastupnica Dragica Zgrebec 
(SDP) upozorila je da svake godi-
ne raste iznos poticaja i potpore za 
poljoprivrednu proizvodnju. Upitala 
je ministra poljoprivrede, ribarstva 
i ruralnog razvoja, mr.sc. Božidara 
Pankretića kako je moguće da isto-
vremeno proizvodnja stagnira, uz 
rast uvoza i eksploziju cijene hrane. 

Iznijela je zatim i brojčane vrijedno-
sti koje upozoravaju da je manjak 
u robnoj razmjeni poljoprivrednih 
proizvoda povećan u prvom polugo-
dištu za čak 34 posto. Zatražila je da 
se objasne navedene proturječnosti i 
razlozi sve većeg uvoza hrane.

Ocjenjujući da iznijeti podaci nisu 
relevantni, ministar Pankretić, ista-
knuo je da se sustav potpora ne može 
povezivati s tekućom proizvodnjom, 
jer se sredstva značajnim dijelom 
usmjeravaju u kapitalne investici-
je i infrastrukturu. Globalno tržište 
reflektira se i na domaću proizvod-
nju, a takva se situacija može oče-
kivati i u slijedećem periodu. Ocije-
nio je da je cilj stvoriti konkurentnog 
poljoprivrednog proizvođača. Da bi 

se došlo do takve situacije, potrebna 
su kontinuirana i velika ulaganja u 
modernizaciju proizvodnje. U svom 
komentaru zastupnica Zgrebec upo-
zorila je da se poslužila podacima 
Državnog zavoda za statistiku, koje 
je ocijenila vjerodostojnima. Ne pro-
tivi se sustavu kapitalnih potpora, 
ali upozorila je da se poticaji ne bi 
trebali upotrebljavati kao socijalna 
kategorija. Još ima situacija da se 
potpore daju za preživljavanje malih 
seoskih gospodarstava koja nisu u 
stanju zadovoljiti postavljene stan-
darde u poljoprivrednoj proizvodnji.

To je bilo posljednje pitanje, i 
odgovor, čime je završeno „Aktual-
no prijepodne.”

S.Š; I.Č; Đ.K; J.Š; M.Ko; V.Ž.
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REFORMA ZDRAVSTVA

Predloženim zakonima naše se 
zakonodavstvo usklađuje sa zako-
nodavstvom Europske unije u 
dijelu sigurnosti radnika na radu 
i pravo nastana osoba i slobode 
pružanja usluga.

Hrvatski je sabor o njima 
raspravljao 26. rujna 2008. godine.

O PRIJEDLOZIMA
Radi učinkovitog praćenja sigur-

nosti na radu i zaštite radnika na 
radu sadašnji Hrvatski zavod za 
medicinu rada mijenja djelokrug i 
naziv u Hrvatski zavod za zaštitu 
zdravlja i sigurnost na radu. Zavod 
bi obavljao i poslove praćenja sta-
nja i unapređenja sigurnosti na radu, 
istraživanje rizika glede ozljeda na 
radu i profesionalnih bolesti.

Direktiva Europskog parlamenta 
Vijeća Europske unije iz 2005. o pri-
znavanju stručnih kvalifikacija tako-
đer zahtijeva izmjenu našeg zako-
nodavstva. Naime, u svim državama 
Europske unije postoje profesije koje 
imaju istovjetan način stjecanja struč-

nosti i automatsko priznavanje. To 
znači da državljanin jedne države čla-
nice, koji je prošao taj sustav školova-
nja, ima pravo raditi u istim uvjetima i 
na isti način u bilo kojoj državi Europ-
ske unije. I to bilo u svojstvu zaposle-
ne osobe ili osobe koja samostalno 
obavlja profesionalnu djelatnost.

Uz primjenu propisa koji uređuju rad 
stranaca u Republici Hrvatskoj liječni-
cima, stomatolozima i drugim zdrav-
stvenim radnicima iz zemalja članica 
Europske unije omogućava se rad u 
Republici Hrvatskoj bez pripravničkog 
staža i položenog stručnog ispita. Mora-
ju poznavati hrvatski jezik najmanje na 
razini koja je potrebna za nesmetanu i 
nužnu komunikaciju s pacijentom.

Uvažava se posebnost vremena i pro-
cesa pristupanja Republike Hrvatske 
Europskoj uniji. Predloženi zakoni tre-
bali bi stupiti na snagu danom pristupa-
nja Republike Hrvatske europskoj uniji.

RADNA TIJELA
Nadležna radna tijela – Odbor za 

zakonodavstvo, Odbor za zdrav-

stvo i socijalnu skrb i Odbor za 
rad i socijalno partnerstvo razmo-
trila su predložene zakone i predlo-
žila Hrvatskom saboru da ih done-
se. Odbor za zakonodavstvo podnio 
je amandmane nomotehničke nara-
vi (predlagatelj prihvatio). Odbor 
za europske integracije utvrdio je 
da su predloženi zakoni usklađeni s 
pravnim stečevinom Europske unije 
te da ispunjavaju obveze iz Sporazu-
ma o stabilizaciji i pridruživanju.

RASPRAVA

Promjene i u sustavu obrazovanja

Na sjednici Hrvatskoga sabora 
u ime Kluba zastupnika HDZ-a 
dr.sc. Andrija Hebrang predložio 
je – što je prihvaćeno – objedinjenu 
raspravu o predloženim zakonima 
jer uređuju ista pitanja.

U ime predlagatelja uvodno je 
govorio državni tajnik u Ministarstvu 
zdravstva i socijalne skrbi Ante Zvo-
nimir Golem. Široj javnosti treba 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI; PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O 
IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MEDICINSKOJ–BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI; 
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O LIJEČNIŠTVU; 
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SESTRINSTVU; 
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O 
LJEKARNIŠTVU; PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O 
STOMATOLOŠKOJ DJELATNOSTI
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Priznaju se inozemne obrazovne kvalifikacije

Prikaz rasprave
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reći da će biti promjena i u sustavu 
školovanja i obrazovanja za te profe-
sije. Ukinut će se pripravnički staž i 
stručni ispit za liječnike, stomatologe 
i druge zdravstvene radnike i premje-
stit će se u sustav stjecanja stručnih 
kvalifikacija tijekom redovnog ško-
lovanja. Znači, u tom dijelu postići će 
se ravnopravnost hrvatskih građana i 
građana Europske unije.

Klub zastupnika SDP-a podr-
žat će predložene zakone, izvijestio 
je Mirando Mrsić. Osvrnuo se na 
stanje u zdravstvu te, među osta-
lim, kazao da reforme zdravstva 
nema, da je zdravstvo pred kolap-
som. Samo zahvaljujući razumije-
vanju pacijenata i trudu zdravstve-
nih radnika još nismo došli do faze 
iz koje nema povratka. U ime istog 
Kluba mr.sc. Tatjana Šimac-Bona-
čić govorila je o stomatologiji u nas 
i predložila da se izjednače uvjeti 
školovanja za doktora stomatologi-
je hrvatske državljane s uvjetima za 
doktore stomatologije iz država čla-
nica Europske unije.

Klub zastupnika HDZ-a prihva-
ća predložene zakone, izvijestio dr.sc. 
Andrija Hebrang. Ujedno upozorava 
na moguće probleme manjka doma-
ćih kadrova u trenutku kad postane-
mo članica Europske unije zbog odla-
ska u druge zemlje. Zato treba do tada 
organizirati liječnicima, medicinskim 
sestrama, doktorima stomatologije 
i ostalim zdravstvenim djelatnicima 
takva primanja i uvjete rada da ne 

napuštaju Republiku Hrvatsku. Inače, 
kad se govori o reformi zdravstva to 
znači govoriti o kontinuitetu promje-
na. Taj kontinuitet kod nas traje od 
1990. godine. Dio reformi su i predlo-
ženi zakoni u smislu prilagodbe našeg 
sustava Europi. Velike pomake treba 
napraviti u organizaciji upravljanja i 
financiranja čitavog sustava.

Klub zastupnika HDSSB-a pri-
hvatit će predložene zakone, a na 
određene dvojbe i pitanja očekuje 
odgovor, rekao je dr.sc. Vladimir 
Šišljagić. Jedno od njih je utvrđi-
vanje poznavanja hrvatskoga jezika 
stranih djelatnika (radi li to poslo-
davac). Trebalo je voditi računa da 
se u sustavu obrazovanja na vrijeme 
učine promjene da se pripravnički 
staž ugradi u redovno školovanje.

Klub zastupnika HNS-a pohva-
ljuje što su u pripremi predlože-
nih zakona sudjelovale pojedine 
strukovne udruge, prenio je dr.sc. 
Miljenko Dorić. Ubuduće i lokal-
nu i regionalnu samoupravu treba 
uključiti u pripremu zakona u čijoj 
će realizaciji i ona sudjelovati.

U ime predlagatelja na primjedbe 
iz rasprave osvrnuo se državni taj-
nik Ante Zvonimir Golem. Treba 
jasno reći da zdravstvo nije u kolap-
su. Reforma je stalna i u tijeku je, 
a dug u zdravstvu smanjen je s 2,6 
milijardi kuna duga na 1,5 milijardi 
kuna. Već kod izdavanja licenci za 
rad može se postaviti uvjet i pozna-
vanja hrvatskoga jezika.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vali su Boris Kunst (HDZ), Stje-
pan Milinković (HDZ), Stjepan 
Kundić (HDZ), mr.sc. Bruno Kure-
lić (SDP), Ranko Ostojić (SDP), 
Nenad Stazić (SDP), Borislav 
Matković (HDZ), Gordan Maras 
(SDP), Dragutin Lesar (nezavi-
sni), Željka Antunović (SDP), 
dr.sc. Mirando Mrsić (SDP), dr.sc. 
Dragutin Bodakoš (SDP), Bilja-
na Borzan (SDP), dr.sc. Gvozden 
Srećko Flego (SDP), Zoran Vin-
ković (SDP), Arsen Bauk (SDP), 
Boro Grubišić (HDSSB) mr.sc. 
Ivan Bagarić (HDZ) i dr.sc. Zden-
ko Franić (SDP).

Hrvatski  je  sabor hitnim 
postupkom, zajedno s prihva-
ćenim amandmanima 26. rujna 
2008. donio: Zakon o izmjenama 
i dopunama Zakona o zdravstve-
noj zaštiti (92 „za”, 2 „protiv”, 6 
„suzdržanih”; Zakon o izmjena-
ma i dopuni Zakona o medicin-
skoj-biokemijskoj djelatnosti (101 
„za”, 3 „suzdržana”); Zakon o 
dopunama Zakona o liječništvu 
(99 „za”, 1 „protiv”, 3 „suzdrža-
na”); Zakon o dopunama Zakona 
o sestrinstvu (91 „za”, 1 „protiv”, 
11 „suzdržanih”); Zakon o izmje-
ni i dopuni Zakona o ljekarniš-
tvu (96 „za”, 6 „suzdržanih”) te 
Zakon o dopunama Zakona o sto-
matološkoj djelatnosti (100 „za”, 
3 „suzdržana”).

Đ.K.

Hrvatski je sabor 18. rujna 2008. 
raspravljao o izmjenama i dopu-
nama Zakona o zaštiti pučanstva 
od zaraznih bolesti kojim se naše 
zakonodavstvo usklađuje sa zako-
nodavstvom Europske unije.

O PRIJEDLOGU

Zbog novih zaraznih bolesti te bole-
sti koje su promijenile svoju epide-
miologiju nužno je propisom odredi-
ti zarazne bolesti čije je sprječavanje 

i suzbijanje od interesa za Republiku 
Hrvatsku. To će omogućiti hitno rea-
giranje u cilju zaštite zdravlja ljudi. 
Stoga se daje ovlast ministru zdrav-
stva da donosi Listu zaraznih bole-
sti. Razgraničuje se preventivna od 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Preventiva u skladu s europskim pravilima
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SANITARNA INSPEKCIJA

obvezne preventivne dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije.

RADNA TIJELA
Nadležna radna tijela – Odbor za 

zakonodavstvo i Odbor za zdrav-
stvo i socijalnu skrb – podržali 
su donošenje predloženog zakona. 
Odbor za europske integracije 
utvrdio je da je Konačni prijedlog 
zakona usklađen s pravnom stečevi-
nom Europske unije te da ispunjava 
obveze iz Sporazuma o stabilizaciji 
i pridruživanju.

RASPRAVA
Na sjednici Hrvatskoga sabora u 

ime predlagatelja uvodno je govorio 
državni tajnik u Ministarstvu zdrav-
stva i socijalne skrbi Dražen Jurko-
vić. Provedba predloženog zakona 
neće zahtijevati dodatna sredstva iz 
državnog proračuna, rekao je.

Klub zastupnika HDZ-a podr-
žat će predloženi zakon, izvijestila je 
Karmela Caparin. Važna je odred-
ba o potrebnom hitnom reagiranju 
zdravstvenog radnika (koji nije u 
službi na radnom mjestu) da kad utvr-
di oboljenje, sumnju na oboljenje ili 
smrt od zarazne bolesti o tome izvije-
sti najbliži zavod za javno zdravstvo. 
Danas se javljaju nove bolesti, teški 
virusni hepatitisi, novi virusni ence-
falitisi, spolno prenosive bolesti, bio-

terorizam. Potrebni su dobar zakon o 
zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, 
stručno medicinsko osoblje, infektio-
loški odjeli i opremljeni laboratoriji.

U ime Kluba zastupnika SDP-a 
javio se dr.sc. Rajko Ostojić. Šire 
je govorio o stanju u zdravstvu upo-
zorivši da bez odgode treba liječi-
ti zarazne bolesti jer neke, ako se 
ne liječe navrijeme, tijekom godi-
na dovode do raka (hepatitis b i c). 
Kazao je da je javno zdravstvo u 
proteklih nekoliko godina dijelom 
propalo, da se ne provodi edukaci-
ja i prevencija bolesti, primjerice o 
spolnom odgoju i spolno prenosivim 
bolestima. Javno zdravstvo i zdrav-
stveni odgoj posao je države – zavo-
di za javno zdravstvo – a sada ćemo 
ga davati i drugim pravnim osoba-
ma, upozorio je. Preporučio je pred-
lagatelju da prihvati ove sugestije, 
nakon čega će se Klub očitovati o 
predloženim zakonu.

Odgovornost države

Dr.sc. Miljenko Dorić govorio je u 
ime Kluba zastupnika HNS-a. Ako 
je država zainteresirana za suzbija-
nje bolesti onda mora to držati pod 
čvrstom kontrolom i biti odgovorna 
za to. Zastupnik u tome ne prihva-
ća nikakvo tržište. Žalbe govore da 
potpuno nekompetentne osobe i tvrt-
ke rade na terenu poslove dezinfek-
cije, dezinsekcije i deratizacije. Tu 

se kriteriji moraju pooštriti. Zanima 
ga i tko daje ministru prijedlog da se 
mijenja lista bolesti. Traži odgovore 
na ta pitanja kako bi se Klub znao 
odrediti pri glasovanju.

Klub zastupnika HSS-a podr-
žat će predloženi zakon, prenijela je 
Marijana Petir. Promjene su svrho-
vite i nužne. U borbi protiv zaraznih 
bolesti Hrvatska zajedno sa svojim 
infektolozima, mikrobiolozima i 
epidemiolozima uspješno drži korak 
sa svijetom. Predloženi zakon je 
dobra podloga da tako i ostane. Klub 
smatra da bi trebalo jasnije odrediti 
bolesti zbog kojih oboljeli radnici ne 
smiju obavljati djelatnost pružanja 
usluge higijenske njege osoba.

U pojedinačnoj raspravi sudjelova-
li su: Stjepan Kundić (HDZ), Stje-
pan Milinković (HDZ), dr.sc. Želj-
ko Jovanović (SDP), Marija Luga-
rić (SDP), Ivan Bagarić (HDZ) i 
dr.sc. Dragutin Bodakoš (SDP).

U završnom osvrtu državni taj-
nik Dražen Jurković ustvrdio je 
da Hrvatska ima jedan od najboljih 
sustava javno zdravstvene zaštite. 
Listu bolesti predlaže ministru Hrvat-
ski zavod za javno zdravstvo, jedan je 
od odgovora na pitanje iz rasprave.

Hrvatski je sabor 19. rujna 2008., 
hitnim postupkom, donio Zakon o 
izmjenama i dopunama Zakona o 
zaštiti pučanstva od zaraznih bole-
sti (94 „za” i 1 „suzdržan”).

Đ.K.

Unaprijediti postojeći sustav 
sanitarne inspekcije, omogući-
ti viši stupanj koordinacije kroz 
organizaciju sanitarne inspekcije 
na državnoj razini – a što su ujed-
no i zahtjevi koje je pred Republi-
ku Hrvatsku postavila Europska 
unija – cilj je predloženog zako-

na. Hrvatski je sabor o njemu 
raspravljao 18. rujna 2008.

O PRIJEDLOGU
Višegodišnja primjena dosad važe-

ćeg Zakona o sanitarnoj inspekci-
ji, njegova analiza, uočeni nedostaci, 

brojne promjene u zakonskim i pod-
zakonskim propisima iz nadležno-
sti sanitarne inspekcije te vrlo dina-
mičan proces pristupanja Republike 
Hrvatske Europskoj uniji rezultirali su 
potrebom izrade novoga, suvremeni-
jega i europskim standardima prilago-
đenog Zakona o sanitarnoj inspekciji.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SANITARNOJ INSPEKCIJI
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Novi ustroj sanitarne inspekcije
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Zakonskim se prijedlogom ure-

đuju inspekcijski poslovi, ustrojstvo 
i način rada sanitarnih inspektora. 
Predviđeni ustroj sanitarne inspek-
cije unutar Ministarstva zdravstva 
i socijalne skrbi, što dosad nije bio 
slučaj, trebao bi pridonijeti kvalitet-
nijoj provedbi odgovarajućih propi-
sa i nadzoru nad radom sanitarnih 
inspektora. Predloženim se zakonom 
uvodi SISSI – Središnji informacijski 
sustav sanitarne inspekcije. Prvi se 
put definira javnozdravstveni interes, 
što će olakšati rad sanitarnim inspek-
torima vezano uz predstavke građana 
usmjerene prema drugim građanima 
i time se rješava pitanje nadležnosti. 
Također se prvi put predviđa i man-
datna kazna na licu mjesta, a za sve 
povrede propisanih uvjeta, odnosno 
nepoštivanje odredaba zakonskih i 
podzakonskih propisa iz područja 
inspekcijskog nadzora, što će prido-
nijeti njegovoj učinkovitosti. Naime, 
dosad su sanitarni inspektori bili u 
gotovo nemogućoj situaciji naplaći-
vati kazne na licu mjesta.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podupi-

re donošenje predloženog zakona, a s 
jednim amandmanom predlaže nomo-
tehnički urediti tekst. Donošenje zako-
na predložili su Odbor za zdravstvo 
i socijalnu skrb i Odbor za prostor-
no uređenje i graditeljstvo. Odbor 
za europske integracije utvrdio je da 
je Konačni prijedlog usklađen s prav-
nom stečevinom Europske unije te da 
ispunjava obveze iz Sporazuma o sta-
bilizaciji i pridruživanju.

AMANDMAN
Za poslove sanitarnog nadzora 

nad ionizirajućim zračenjem najpri-
mjereniji su fizičari, a nad izvori-
ma neionizirajućih svojim su obra-
zovanjem najbolje pripremljene 
osobe koje završe diplomski studij 
elektrotehnike i računarstva, smi-
sao je amandmana zastupnika dr. sc. 
Zdenka Franića (SDP).

RASPRAVA

Na sjednici Hrvatskoga sabora 
uvodno je u ime predlagatelja govo-
rio Dražen Jurković, državni tajnik 
Ministarstva zdravstva i socijalne 
skrbi. Govoreći o financijskim sred-
stvima za provedbu Zakona, ustvr-
dio je da je već u prvoj proračunskoj 
godini potrebno osigurati 50 milijuna 
kuna za plaće inspektora, 7,5 milijuna 
kuna za nabavku 100 vozila, 16 mili-
juna kuna za uzorkovanje i vještače-
nja, 2,5 milijuna kuna za opremu, 3,5 
milijuna kuna za nabavku i instalaciju 
SISSI-a kao i za informatičko i tele-
komunikacijsko umrežavanju, a 4,5 
milijuna kuna za urede, uredsku opre-
mu i namještaj te uredski materijal.

Uz određene primjedbe, Klub zastu-
pnika SDP-a podržat će predloženi 
zakon, konstatirao je dr. sc. Dragutin 
Bodakoš. Dobro je što se Zakonom 
uređuje hijerarhijski ustroj sanitarne 
inspekcije, ali nije jasna razlika između 
pojedinih razina sanitarnih inspektora. 
Intencija je predlagatelja da se sanitar-
na inspekcija ustroji isključivo u okviru 
Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, 
ali pritom predlagatelj nedovoljno defi-
nira jedinice područne uprave. Bodakoš 
kaže da bi to pitanje trebalo definirati 
pratećim aktima koje bi donio ministar.

Predloženi Zakon uvažava poseb-
nost vremena i procesa pristupanja 
Hrvatske Europskoj uniji te će omo-
gućiti učinkovitu provedbu zako-
nodavstva iz nadležnosti nadzora 
sanitarne inspekcije. Stoga će Klub 
zastupnika HDZ-a podržati zakon-
ski prijedlog, najavio je Stjepan 
Milinković.

Odrediti inspektore po regijama

Predlagatelj nas nije uvjerio da pred-
loženi zakon unapređuje sustav sanitar-
ne inspekcije i osigurava viši stupanj 
koordinacije inspekcije, naglasio je dr. 
sc. Miljenko Dorić u ime Kluba zastu-
pnika HNS-a. Nije objasnio ni kakva je 
funkcija glavnog sanitarnog inspektora i 
njegova zamjenika – politička ili struč-
na, a preširoko je naznačio profile stru-

ke koji mogu obnašati poslove sanitarne 
inspekcije. Danas Klub daje prolaznu 
ocjenu predloženom zakonu, ali je veli-
ko pitanje bi li tako postupio za dvije, tri 
i četiri godine, zaključio je Dorić.

Strogo kontrolirani GMO proizvodi

I Klub zastupnika HSS-a podržat 
će zakonski prijedlog, rekla je Mari-
jana Petir. Upozorila je na potrebu 
kontrole GMO proizvoda kako bi 
oni bili označeni i strogo kontrolira-
ni. U tom smislu posebno je zanima 
što skorija akreditacija laboratori-
ja za analizu genetski modificiranih 
organizama.

Stavove Kluba zastupnika 
HDSSB-a prenio je Boro Grubišić. 
Glede ustrojstva i djelokruga sani-
tarne inspekcije trebalo bi predvidje-
ti inspektore po nekim područjima, 
odnosno regijama (npr. inspektor za 
Slavoniju i Baranju, Dalmaciju, Gor-
ski kotar, Primorje). Na taj bi se način, 
kaže, povećala učinkovitost inspekcije 
i ispoštovala specifičnost svake regije. 
Prema predloženom zakonu poslovi 
sanitarne inspekcije obavljaju se radi 
zaštite javnozdravstvenog interesa, a 
u tom bi sklopu sanitarna inspekcija 
trebala provoditi nadzor i na područ-
ju zaštite od zagađenja zraka i vode. 
Novi će zakon unaprijediti rad sanitar-
ne inspekcije, zaključio je zastupnik.

U pojedinačnoj raspravi sudjelovali 
su: mr. sc. Nedjeljko Strikić (HDZ), 
mr. sc. Tatjana Šimac-Bonačić (SDP), 
dr. sc. Željko Jovanović (SDP), dr. sc. 
Andrija Hebrang (HDZ), Stjepan 
Kundić (HDZ), dr. sc. Dragan Kova-
čević (HDZ), dr. sc. Zdenko Franić 
(SDP) i Josip Leko (SDP).

U završnom osvrtu državni tajnik 
Dražen Jurković odgovorio je na 
primjedbe i prijedloge zastupnika 
te prihvatio amandmane Odbora za 
zakonodavstvo i zastupnika Franića.

Hrvatski je sabor 19. rujna 2008. 
hitnim postupkom donio Zakon 
o sanitarnoj inspekciji korigiran 
prihvaćenim amandmanima (91 
„za” i 2 „suzdržana”).

J.Š.
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Hrvatski sabor je, svečanom sjed-
nicom 7. listopada, obilježio Dan 
neovisnosti – dan „kada je 8. listo-
pada 1991. godine Hrvatski sabor 
utvrđujući da Jugoslavija kao držav-
na zajednica više ne postoji, donio 
povijesnu odluku kojom Republi-
ka Hrvatska kao samostalna i suve-
rena država raskida državnopravne 
sveze na temelju kojih je, zajedno s 
ostalim republikama i pokrajinama, 
tvorila bivšu SFRJ i odriče legitimi-
tet i legalitet svim tijelima dotadaš-
nje federacije te ne priznaje valjanim 
niti jedan pravni akt bilo kojeg tije-
la koje nastupa u ime bivše federa-
cije” – podsjetio je uvodno predsje-
datelj Vladimir Šeks, potpredsjednik 
Hrvatskoga sabora, pozvavši prisutne 
da odaju počast Domovini. Uslijedila 
je minuta šutnje u počast svima koji 
su pali za Domovinu, za Hrvatsku.

Potom je predsjedatelj, u ime svih 
zastupnika i u svoje ime posebno 
pozdravio: predsjednika Vlade Repu-
blike Hrvatske, doktora Ivu Sanade-
ra sa nazočnim članovima Vlade; 
izaslanika Predsjednika Republike 
Hrvatske, gospodina Amira Muha-
remija, predstojnika Ureda Pred-
sjednika; predsjednicu Ustavnog 
suda Republike Hrvatske, gospođu 
Jasnu Omejec i nazočne predstavni-
ke sudbene vlast; načelnika Glavnog 
stožera Oružanih snaga Republike 
Hrvatske, generalzbora Josipa Luci-
ća; glavnu državnu revizoricu, Šimu 
Krasić; pučkog pravobranitelja, Juri-
cu Malčića; predsjednika Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti, 
akademika Milana Moguša; gra-
donačelnika Grada Zagreba i župa-
ne županija u Republici Hrvatskoj; 

dosadašnje predsjednike i tajnike 
Hrvatskoga sabora; rektore hrvatskih 
sveučilišta; crkvene velikodostojni-
ke, predsjednika Hrvatske biskupske 
konferencije, preuzvišenog monsi-
njora Marina Srakića, nadbiskupa 
đakovačko-osječkog, muftiju Ševka 
efendiju Omerbašića, predsjednika 
Mešihata Islamske vjerske zajed-
nice u Republici Hrvatskoj; gospo-
dina Endre Langha, biskupa Refor-
mirane kršćanske crkve u Republici 
Hrvatskoj; gospodu Kotela Da-Dona 
i Mošu Lucijana Prelevića, glavne 
rabine za Republiku Hrvatsku; pred-
stavnike udruga iz Domovinskog 
rata, predstavnike sindikata, sve 
nazočne predstavnike gospodarskih, 
kulturnih i javnih ustanova; članove 
Diplomatskoga zbora akreditirane u 
Republici Hrvatskoj, na čelu s doa-
jenom Diplomatskog zbora apostol-
skim nuncijem u Republici Hrvat-
skoj, preuzvišenim monsinjorom 
Mariom Robertom Cassarijem te sve 
ostale nazočne goste. Zbor Hrvat-
ske radiotelevizije izveo je pjesmu 
„Moja domovina”.

Nazočnima se zatim obratio pred-
sjednik Hrvatskoga sabora Luka 
Bebić.

Okončanje razdruživanja

„Poštovani predsjedniče Vlade 
Republike Hrvatske i članovi Vlade 
Republike Hrvatske, poštovani iza-
slaniče predsjednika Republike 
Hrvatske, poštovani zastupnice i 
zastupnici, predstavnici udruga proi-
zišlih iz Domovinskog rata, poštova-
ni i cijenjeni uzvanici i gosti, pošto-
vani građani Republike Hrvatske.

Osobita mi je čast i zadovoljstvo 
pozdraviti vas u Hrvatskome sabo-
ru u prigodi svečanog obilježavanja 
17. obljetnice nezavisnosti Republi-
ke Hrvatske.

Datumi koji žive u sjećanju jed-
nog naroda često predstavljaju one 
prijelomne točke u povijesti koje 
su uvelike odredile njegovu daljnju 
sudbinu. Prije 17 godina u podru-
mu Inine zgrade, Hrvatski sabor 
je donio odluku koja je, datum 8. 
listopada zauvijek utkala u sjećanje 
hrvatskog naroda.

Toga dana, s još svježim podsjetni-
cima na rane od posljedica bombar-
diranja Zagreba, zastupnici Hrvat-
skoga sabora okončali su formal-
no-pravno razdruživanje Hrvatske 
s bivšim republikama i pokrajinama 
SFRJ. To je bio čin kojim je potvr-
đena stoljetna težnja našega naroda i 
jasno određenje naših građana iska-
zano na referendumu da žele živjeti 
u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj.

8. listopada 1991. godine zapo-
činje novi pravac razvoja hrvatske 
povijesti. Pravac koji slijedi viziju 
i uvjerenje brojnih naraštaja Hrvata 
koji su sanjali samostalnu i suverenu 
Hrvatsku. Povijesna odluka Hrvat-
skoga sabora donesena je na teme-
lju suverene i plebiscitarno izražene 
volje hrvatskoga naroda i građana 
Republike Hrvatske na referendumu 
19. svibnja 1991. godine.

Hrvatski sabor 25. lipnja 1991. 
donio je ustavnu odluku o suvereno-
sti i samostalnosti Republike Hrvat-
ske i time pokrenuo postupak razdru-
živanja od drugih republika SFRJ, 
kao i aktivnosti za međunarodno pri-
znanje Republike Hrvatske.

SVEČANA SJEDNICA HRVATSKOGA SABORA POVODOM DANA NEOVISNOSTI REPUBLIKE 
HRVATSKE ODRŽANA 7. LISTOPADA 2008.

Obilježena 17. obljetnica neovisnosti 
Republike Hrvatske
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srpskih pobunjenika, uz sve otvore-
nije i obilatiju potporu Jugoslaven-
ske armije, ubrzano prerastaju u rat 
širih razmjera i napokon u totalnu 
agresiju na Republiku Hrvatsku.

Pod pritiskom Međunarodne zajedni-
ce, primjena Ustavne odluke o suvere-
nosti i samostalnosti Republike Hrvat-
ske odgođena je za tri mjeseca, a odgo-
da je istekla 7. listopada 1991. godine. 
Tog istog dana zrakoplovi agresorske 
vojske raketiraju Banske dvore s namje-
rom likvidirati predsjednika Republike 
Hrvatske, doktora Franju Tuđmana i 
najviše hrvatske dužnosnike.

Sutradan, 8. listopada 1991., 
Hrvatski sabor u prostorijama 
INA-e u Šubićevoj ulici donosi pre-
sudnu odluku. Odluku kojom utvr-
đuje da SFRJ kao državna zajednica 
više ne postoji i da Republika Hrvat-
ska raskida državno-pravne sveze s 
ostalim republikama i pokrajinama 
koje su tvorile SFRJ.

Početak povijesnog hoda 
suverene i samostalne države

8. listopada 1991. Republika 
Hrvatska započinje povijesni hod 
kao suverena i samostalna država, a 
od 15. siječnja 1992. godine i među-
narodno priznata.

Današnje Hrvatske države ne bi 
bilo da nije bilo legitimnog, obram-
benog, svenarodnog i oslobodi-
lačkog Domovinskog rata, da nije 
bilo jedinstva domovinske i iselje-
ne Hrvatske i da nije bilo pomir-
be hrvatskog naroda na koju nas je 
pozivao predsjednik Tuđman.

U ovom svečanom trenutku mora-
mo posebno istaknuti prvog pred-
sjednika Republike Hrvatske, dokto-
ra Franju Tuđmana, jer bez njegove 
vjere, zalaganja i mudrog političkog 
angažmana, vjekovni san hrvatskog 
naroda ne bi bio ostvaren.

Početkom ‘90-tih godina postav-
ljali smo temelje novoj Hrvatskoj, 
puni poleta, radosti i žara koje povi-
jest rijetko bilježi i koje nije moguće 
zaboraviti.

Hrvatsku smo stvarali zakonima, 
ali i životima. Prisjetimo se danas 
svih onih hrabrih ljudi, muškaraca i 
žena koji nisu oklijevali braniti svoj 
dom i domovinu. U ratu koji nam 
je bio nametnut oni su Hrvatskoj 
dali ono što su imali, svoju mladost, 
puno njih i zdravlje i ono najvrjed-
nije, svoje živote.

Njihova žrtva bolno je urezana u 
naša sjećanja. Njihova ostavština 
naša je sloboda i zato vjerujem da 
govorim u ime svih nas kad im poru-
čujem: Hvala vam!

I nama je danas, a na našoj djeci 
sutra da očuvaju i unaprijede ono što 
je krvlju izboreno, slobodnu Hrvat-
sku. To je dužnost postavljena pred 
nas. Ona je obveza, mogućnosti i 
izazova da Hrvatsku izgradimo u 
modernu, demokratsku i socijalno 
pravednu državu.

Veliki datumi obično su i prigode 
da se osvrnemo iza nas i sagledamo 
ono što je do sada ostvareno. Kakva 
je danas Hrvatska i što je ispunjeno 
od nje?

Ne tako davne 1991. hrvatski je 
narod izmučen ratom i stradanjima 
sanjao o slobodi. Danas naša mlada 
demokracija ulazi u svoju punoljet-
nost. Demokratska i građanska svi-
jest sve više jača, a javnost odlučno 
preuzima ulogu korektiva vlasti.

Napredak vidljiv na svim 
područjima

Posljednjih godina naš uspjeh je 
vidljiv umnogome, a promjene našeg 
društva uočljive su u onome što stati-
stike ne mogu mjeriti. To su novi odno-
si u društvu, to je otvorenost i poveća-
nje snošljivosti. Jednom riječju to je 
Hrvatska uređena kao stvarna demo-
kratska i moderna država Europe.

Napredak je vidljiv i u gospo-
darstvu, rastu zaposlenosti, stal-
nom rastu industrijske proizvodnje, 
izvozu, poboljšanju materijalnog 
položaja i socijalnoj sigurnosti umi-
rovljenika, branitelja, stradalnika 
Domovinskog rata, rodilja, sve veći 
uspjesi u građevinarstvu, izgrad-

nji prometnica, provedbi reformi u 
svim sektorima.

Važno je istaknuti da hrvatska 
Vlada osobito uspješno različitim 
mjerama osigurava ravnomjeran 
razvoj Hrvatske i priključak njenih 
najnerazvijenijih dijelova.

Zahvaljujući hrvatskoj Vladi sve 
se potvrđuje kroz brojne reforme 
koje se provode u interesu moder-
ne europske Hrvatske počevši od 
oslanjanja na znanost i obrazovanje, 
informatizaciju našeg društva, naro-
čito kroz reformu pravosuđa, javne 
uprave i naravno valja istaknuti, 
odlučnu borbu protiv korupcije.

Sve to vodi potrebnim promjena-
ma, racionalizaciji napretku u funk-
cioniranju države i društva. To je i 
najbolji način kojim ćemo ojačati 
konkurentnost našeg gospodarstva, 
a time i naš međunarodni položaj.

Hrvatska je danas uspješna i cije-
njena članica mnogih međunarodnih 
organizacija, od zemlje primateljice 
međunarodne pomoći Hrvatska je 
postala zemljom koja pruža pomoć 
drugima.

Hrvatska je danas zemlja koja 
predvodi i pomaže Međunarodnoj 
zajednici u oblikovanju trajnog mira 
i sigurnosti na jugoistoku Europe.

Hrvatska je danas nestalna članica 
Vijeća sigurnosti i odgovorno preu-
zima svoju ulogu u međunarodnim 
odnosima.

Svakim danom pristižu nam dobre 
vijesti o ratificiranju ugovora zema-
lja članica NATO-a, pristupanju 
Hrvatske NATO savezu.

Vjerujem da će Hrvatska do – slje-
dećeg sastanka NATO-a ostvariti sve 
preduvjete za punopravno članstvo 
u toj organizaciji, time bismo dali 
– osim što bismo ispunili jedan od 
dvaju najvažnijih vanjsko-političkih 
ciljeva – neprocjenjivi doprinos u 
postizanju sigurnosti naše zemlje, jer 
Hrvatska pristupanjem NATO-save-
zu zasigurno osigurava dugotrajan 
mir i zaštitu svojih građana, a što je 
još važnije, postaje ravnopravnom 
članicom zajednice slobodnoga i 
sigurnog demokratskog svijeta.
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Čvrsta potpora euroatlantskom 
putu

Kao što je bilo kroz cjelokupnu 
našu povijest Hrvatski sabor je čvr-
sto podupirao hrvatski eurointegra-
cijski put, potvrdio svoj provora-
zredni nacionalni značaj i otvorio 
novu stranicu u svom radu.

Osim što je potvrdio svoj nezao-
bilazni doprinos u utvrđivanju stra-
teških nacionalnih ciljeva hrvatski je 
Sabor uspješno pripremio i posljed-
nju fazu u približavanju Hrvatske u 
Europsku uniju.

Hrvatski je sabor kao nacional-
ni parlament država članica i jedi-
na direktna spona između građana i 
europskih institucija zadržao pravo 
kontrole i zauzimanja stavova u 
pitanjima o kojima Vlade pregova-
raju i odlučuju u Bruxellesu.

Želim ovom prilikom istaknuti izni-
mnu važnost jedinstvenog stava svih 
parlamentarnih stranaka izraženu kroz 
unisonu potporu zastupnika provedbi 
Nacionalnog programa za pridruži-
vanje što je dokaz o visokom stupnju 
odgovornosti svih zastupnika kada je 
u pitanju hrvatski europski put.

Hrvatski sabor u svom 6. sazivu, 
sukladno utvrđenom planu, usklađu-
je hrvatsko zakonodavstvo s europ-
skim pravnim stečevinama.

Na tom području svojih aktivno-
sti Hrvatski je sabor u svom man-
datu donio, u ovom mandatu donio 
95 zakona kojima se domaće zako-
nodavstvo uskladilo sa zakonodav-
stvom Europske unije.

Trenutno je još 10 takvih zakona u 
zakonodavnoj proceduri, a do kraja 
godine planiramo donijeti još petna-
estak zakona.

Hrvatski sabor u stalni parlamen-
tarni nadzor nad radom pregovarač-
kih timova koje čine vrsni eksperti iz 
pojedinih područja, garancija je prio-
ritetnoj zaštiti nacionalnih interesa u 
pregovaračkom procesu kao i osigu-
ranje i njihovoj učinkovitosti i brzini.

Zauzimanjem mjesta za europ-
skim stolom kao punopravne člani-
ce Unije u bliskoj budućnosti najbo-

lja je potvrda hrvatske samostalno-
sti. Naša će nezavisnost time dobiti 
svoj puni sadržaj. Naš će nacionalni 
identitet, naša kultura, naša tradici-
ja i vrijednosti ići korak uz korak s 
vrijednostima drugih naroda u boga-
tom europskom krajoliku.

Uspješan primjer prilagodbe 
europskim vrijednostima

Hrvatska je danas spremna pred-
stavljati i zastupati europske vrijed-
nosti u ovom dijelu Europe. Spremni 
smo pružiti pomoć svojim susjedi-
ma i ostalim državama na jugoisto-
ku Europe i njihovom približavanju 
političkim i sigurnosnim asocijacija-
ma, jer Hrvatska je uspješan primjer 
prilagodbe europskim vrijednostima.

Istovremeno Hrvatska ne smije i 
nikada neće zanemariti svoje obveze 
prema dijelovima hrvatskog naroda u 
drugim zemljama, a u skladu s među-
narodnim obvezama. Isto tako Hrvat-
ska mora poticati veze s hrvatskim 
iseljeništvom na uzajamnu dobrobit.

Gospođe i gospodo, u tim i takvim 
današnjim međunarodnim odnosima 
i okolnostima sve više jača uloga i 
značaj parlamentarne diplomaci-
je, sukladno tome hrvatski je Sabor 
pojačao svoj angažman na polju 
međunarodne parlamentarne surad-
nje kroz brojne susrete, bilateralnog 
i multilateralnog karaktera, te tako 
postao nezaobilazan faktor kretanja 
međunarodnih odnosa i istodobno 
stalno promičući nacionalne i stra-
teške interese na svim područji-
ma. Dio vanjskopolitičke aktivnosti 
Hrvatskoga sabora usmjereno je na 
dobivanje potpore europskih drža-
va za što brže pridruživanje Europ-
skoj uniji ali i na jačanje suradnje 
sa zemljama koje su nedavno proš-
le proces pregovaranja s Europskom 
unijom kako bi nam prenijele svoja 
značajna i korisna iskustva.

Danas smo vrlo blizu Europskoj 
uniji. Mi u Hrvatskom saboru u svo-
jim rukama držimo ključan utjecaj na 
dinamiku, napredovanje i kvalitetu 
reformskih procesa. Važno je napo-

menuti da pri tome veliku pozornost 
moramo posvetiti upoznavanju naše 
javnosti o svim aspektima i značenju 
članstva u jednoj takvoj asocijaciji.

Hrvatski sabor kao najviše pred-
stavničko tijelo građana u toj zadaći 
treba odigrati značajnu ulogu.

Poštovane gospođe i gospodo, od 
potpisivanja Sporazuma o stabilno-
sti i pridruživanju do danas Hrvat-
ska je provela niz opsežnih reformi. 
Napravila je velik posao u uskla-
đivanju zakonodavstva. I ono naj-
važnije otvorila pregovore i stvorila 
mrežu prijatelja u Europi.

No nemojmo se zavaravati pred 
nama je najintenzivnije razdoblje 
započetog procesa.

S naše strane, strane saborskih 
zastupnika mogu reći da će Hrvat-
ski sabor kao i do sada uložiti mak-
simalni napor kako bi usklađivanje 
zakonodavstva s pravnom stečevi-
nom Europske unije tekao prema 
predviđenom planu.

Ono u čemu možemo i morati 
napraviti više jest praćenje imple-
mentacije donesenih zakona i inten-
zivnija komunikacija s građanima 
kako bi doneseni propisi polučili i 
konkretne učinke.

Vjerujem da mi političari, još više 
hrvatske institucije i sami građani 
naše domovine možemo ovaj veliki 
cilj – pristupanje Hrvatske Europskoj 
uniji u skoroj budućnosti ispuniti.

Simbolična potvrda da smo na 
pravom putu

Euroatlantske integracije kao 
državni prioritet Republike Hrvat-
ske postale su simbolična potvrda da 
smo na današnji dan prije 17 godi-
na krenuli pravim putem i da ćemo 
uskoro zaokružiti cjelovitu strategi-
ju stvaranja države.

Danas kada smo samo korak do 
cilja u našem zajedničkom putu 
započetom prije 17 godina ne smije-
mo se uljuljkati uspjesima.

Svijet se danas toliko brzo mijenja 
da nikakvom zaostajanju i isključi-
vanju nema mjesta. Sve ostvareno 
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obvezuje nas da nastavimo i dalje 
ukorak s vremenom.

Prilagođavati se razvoju i napret-
ku u svijetu, provoditi nužne refor-
me, usvajati nova znanja, nove stan-
darde i vrijednosti kako bismo osi-
gurali daljnji napredak naše Hrvat-
ske i omogućili bolji život budućim 
naraštajima.

Moramo stalno gledati u buduć-
nost noseći u sebi sliku svoje proš-
losti, čuvati naša dostignuća i nepre-
kidno biti otvoreni za nove izazove.

Napokon sve vrijednosti i svu 
snagu koju smo iskazali u našoj 
nedavnoj prošlosti odlučnost, zajed-
ništvo, vjera u sebe i pobjednički 
duh neka nam danas bude putokaz 
za sve što je pred nama.

U tom smislu i sadašnje mlade 
naraštaje, one koji su stasali s tek 
rođenom mladom državom moramo 

znati naučiti da cijene i ponose se 
prošlošću svojih roditelja. Da poštu-
ju težinu našeg puta do slobode, da 
njeguju zahvalnost za ovu današnju 
lijepu našu.

Poštovane gospođe i gospodo danas 
se prisjećamo jednog od velikih dana 
u kojima je naša stoljetna težnja za 
državom dobila svoj oblik i pečat.

8. listopada 1991. bio je uistinu 
takav dan. Označuje prekretnicu u 
našoj borbi za toliko željenom slo-
bodom.

Danas kada tu slobodu uživamo 
dopustite mi da citiram jednog veli-
kog mislioca koji je rekao: „Odreći 
se slobode znači odreći se svog ljud-
skog dostojanstva, odreći se svojih 
ljudskih prava pa čak odreći se i 
svojih obveza.”

Neka ovo bude poruka i putokaz 
svima nama. Radom i savjesnim 

prihvaćanjem svojih obveza, ispu-
njavanjem svih onih građanskih 
dužnosti koje demokratski susta-
vi sami po sebi postavljaju pred 
svoje građane, ulaganje u obrazova-
nje mladih. Osigurajmo budućnost 
pokoljenjima i slobodu za kakvu 
smo se borili.

Gospođe i gospodo, u ovom sve-
čanom trenutku moramo iskaza-
ti dužnu zahvalnost svima onima 
koji su svojim radom pridonosili 
ostvarivanju neovisnosti Republike 
Hrvatske.

Posebnu zahvalnost dužni smo 
onima koji su za taj cilj položili 
svoje živote.

„Svim hrvatskim građanima srdač-
no čestitam Dan nezavisnosti” rekao 
je na kraju Luka Bebić.

Izvođenjem „Ode radosti” završe-
na je Svečana sjednica.
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Protokolarne aktivnosti
Predsjednika Hrvatskoga sabora

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić 
primio predsjednika Republike Latvije Valdisa 
Zatlersa u sklopu njegovog službenog posjeta 
Republici Hrvatskoj

(Zagreb, 4. rujna 2008.) Latvijski je predsjednik Zatlers 
rekao kako Latvija čvrsto podržava što brži ulazak Hrvat-
ske u EU i NATO, kao i da Hrvatska treba postati puno-
pravnom članicom Europske unije čim završi pretpristu-
pne pregovore. Latvija zastupa stav da nikakvi prijepo-
ri u vezi s Lisabonskim sporazumom ne smiju usporiti 
ulazak Hrvatske u EU. Predsjednik Zatlers je potvrdio 
namjeru latvijskog parlamenta da u najkraćem roku rati-
ficira Protokol o pristupanju Hrvatske NATO-u izrazivši 
zadovoljstvo što će predsjednik Sabora Bebić imati pri-
liku o svim važnim pitanjima za Hrvatsku, kao i uku-
pnim hrvatsko-latvijskim odnosima, razgovarati u sklo-
pu bilateralnog posjeta Rigi već od 21. do 23. rujna ove 
godine.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić zahvalio je 
latvijskom predsjedniku na snažnoj podršci koju Latvi-
ja pruža Hrvatskoj još od osamostaljenja obiju država. 
Latvijskog je predsjednika upoznao s radom Nacional-
nog odbora Hrvatskog sabora, kao i s nacionalnim pro-
gramom usvajanja zakona u sklopu prilagodbe hrvatskog 
zakonodavstva europskom za 2008. godinu. Govoreći 

o situaciji na području jugoistočne Europe predsjednik 
Bebić je istaknuo kako Hrvatska snažno podržava ula-
zak svih država tog područja u Europsku uniju i NATO 
te se zauzima za individualni pristup s obzirom na to da 
pojedine države ove regije nisu jednako odmakle na tom 
putu. Izrazio je i spremnost Hrvatske da im pomogne u 
procesu pristupanja Europskoj uniji i NATO-u kako bi 
što prije došle do cilja. U vezi s time je pozdravio smjer 
kojim je krenula Srbija zadnjih mjeseci, a izrazio je i 
nadu da će Makedonija u što kraćem roku ostvariti član-
stvo u NATO-u s obzirom na to da je to put njezine sta-
bilizacije.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić 
primio predsjednika Vlade Republike Češke 
Mireka Topolaneka u sklopu njegovog službenog 
posjeta Republici Hrvatskoj

(Zagreb, 8. rujna 2008.) Češka predsjedava Europskom 
unijom u prvoj polovici 2009. godine, pa je naglasak tije-
kom razgovora stavljen na pristupanje Hrvatske Europ-
skoj uniji. Predsjednik Sabora Luka Bebić je zahvalio 
češkom predsjedniku vlade Topolaneku na čvrstoj potpo-
ri njegove zemlje u nastojanjima Republike Hrvatske za 
ulazak u euroatlantske integracije. Češkog je predsjedni-
ka vlade izvijestio o radu Nacionalnog odbora Hrvatsko-

Predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Republike Latvije
Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić primio predsjednika 
Vlade Republike Češke Mireka Topolaneka
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ga sabora kao i o planu te dinamici prilagodbe hrvatskog 
zakonodavstva europskom u 2009. godini. Istaknuo je 
kako „Hrvatski sabor neće usporavati pretpristupne pre-
govore”.

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Neven Mimica je 
pohvalio suradnju saborskog Odbora za europske inte-
gracije s odgovarajućim odborima češkog parlamenta, 
posebice Senata, od kojeg Hrvatski sabor dobiva drago-
cjene informacije o tome kako je Češka zakonski rije-
šila određena pitanja, te s kojim se problemima suoča-
va prilikom provedbe istih zakona. Predsjednik češke 
vlade Mirek Topolanek je naglasio kako će se snažno 
zauzeti za to da Hrvatska tijekom češkog predsjeda-
nja EU-om zatvori sva pregovaračka poglavlja, za što 
je potreban jednak angažman i s hrvatske strane. Iznio 
je kako Češka zastupa stav da Hrvatska uđe u Europ-
sku uniju bez obzira na proces ratifikacije Lisabonskog 
sporazuma.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić 
primio predsjednika estonske Vlade Andrusa 
Ansipa

(Zagreb, 9. rujna 2008.) Predsjednik Hrvatskoga 
sabora Luka Bebić je s predsjednikom Vlade Republike 
Estonije Andrusom Ansipom, u sklopu njegovog služ-
benog posjeta Republici Hrvatskoj, razgovarao o pristu-
panju Hrvatske Europskoj uniji i NATO-u te o bilateral-
nim odnosima. U razgovoru je obostrano izraženo zado-
voljstvo stanjem bilateralnih odnosa koji su vrlo dobri i 
bez otvorenih pitanja. Predsjednik Hrvatskoga sabora je 
izvijestio estonskog predsjednika vlade o dinamici pri-
lagodbe hrvatskog zakonodavstva europskom u 2009. 
godini i posebno o radu Nacionalnog odbora Hrvatskog 
sabora.

Estonski je predsjednik Vlade Ansip rekao kako 
Estonija snažno podržava daljnje proširenje Europske 

unije jer smatra da Unija time postaje jača. Naglasio 
je kako svi kandidati moraju ispuniti pristupne krite-
rije i pohvalio napore koje je Hrvatska do sada ulo-
žila u reforme. Predsjednika Sabora Bebića je izvije-
stio kako je za ulazak u Europsku uniju glasovalo 66 
posto estonskih birača, dok se sada postotak estonskih 
građana koji podržavaju članstvo u EU čak i povećao, 
pa je „Estonija doživjela ‘pozitivan šok’ od priključe-
nja Uniji”. U pogledu priključenja Hrvatske NATO-u, 
„Estonija podržava NATO-ovu politiku ‘otvorenih 
vrata’”, kazao je premijer Ansip pozdravljajući skori 
ulazak Hrvatske u NATO, čime će Estonija i Hrvatska 
postati partnerske zemlje.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić 
primio predsjednika Senata Australije Johna 
Hogga

(Zagreb, 30. rujna 2008.) Hrvatska i Australija imaju 
interes za produbljivanje veza i jačanje suradnje na svim 
razinama, a sporni vojni vizni obrazac koji hrvatski gra-
đani moraju ispuniti ako žele putovati u Australiju je na 
ponovnom razmatranju, izjavili su u utorak predsjednik 
Hrvatskoga sabora Luka Bebić i predsjednik australskog 
Senata John Hogg.

„Smatramo da su bliski odnosi između dviju zemalja 
vrlo važni zbog velikog broja Hrvata koji žive u Australi-
ji”, izjavio je Hogg novinarima nakon susreta s Bebićem. 
Bebić je podsjetio da u Australiji živi oko sto pedeset 
tisuća Hrvata.

Dvije strane osvrnule su se i na dodatni vojni obra-
zac za hrvatske građane koji su također imale i Kana-
da i Novi Zeland. Kanada ga je ukinula, a to se spre-
ma učiniti i Novi Zeland. „Vizni režim je na ponov-
nom razmatranju, a rezultate ćemo imati vrlo skoro”, 
pojasnio je Hogg. Očekuje se da će se odluka o tom 
spornom pitanju između dviju zemalja donijeti tije-
kom listopada, doznaje se iz Hrvatskog sabora. Spo-
menuti dodatni vojni vizni obrazac koji predstavlja 
prepreku boljoj suradnji je „Izjava o karakteru za 
osobe koje žive na području bivše Jugoslavije”. Na 
sastanku nisu izostavljeni ni glavni hrvatski vanjsko-
politički ciljevi, pa je Bebić svoga gosta izvijestio 
o napretku Hrvatske prema EU i NATO-u. Hogg je 
kazao da se „divi ulozi Hrvatske u pristupanju Europ-
skoj uniji”. „Snažna demokratska Hrvatska nesumnji-
vo je neophodna i za budućnost cijele regije”, ocije-
nio je. Dvije su strane izrazile zadovoljstvo međusob-
nom suradnjom u borbi protiv terorizma. Hrvatski i 
australski vojnici nalaze se u misijama u Afganistanu 
i Istočnom Timoru. Bebić je također poručio da će 
Hrvatska poduprijeti Australiju kao nestalnu članicu 
Vijeća sigurnosti UN-a.Luka Bebić i predsjednik estonske vlade Andrus Ansip
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Mađarski veleposlanik Bebiću predao odluku o 
ratifikaciji protokola o NATO-u

(Zagreb, 16. rujna 2008.) Predsjednik Hrvatskoga 
sabora Luka Bebić primio je veleposlanika Republike 
Mađarske u Republici Hrvatskoj Pétera Imru Györkösa 
koji mu je uručio odluku mađarske Nacionalne skupštine 
o ratifikaciji Protokola o pristupanju Republike Hrvatske 
NATO-u. Premda je Mađarska prva zemlja koja je ratifi-
cirala protokol o pristupu Hrvatske NATO savezu, to nije 
bio poklon već priznanje Hrvatskoj za sve što je učinila 
u procesu pristupa, rekao je u utorak u Zagrebu velepo-
slanik Republike Mađarske u Hrvatskoj Peter Imre Györ-
kös. „S ispunjenjem uvjeta vaša će zemlja biti dobrodoš-
la u naš savez, a uvjeren sam da će se isti scenarij pono-
viti i na putu Hrvatske u EU”, kazao je Györkös u izjavi 
za novinare nakon sastanka s predsjednikom Hrvatskoga 
sabora Lukom Bebićem.

Mađarski veleposlanik rekao je kako su za odluku o 
ratifikaciji protokola glasovali svi zastupnici koji su bili 
nazočni na sjednici. Donošenju odluke o ratifikaciji pro-
tokola nazočilo je izaslanstvo Hrvatskoj sabora na čelu 
s predsjednikom saborskoga izaslanstva u Parlamentar-
noj skupštini NATO-a Krešimirom Ćosićem. Györkös je 
izrazio zadovoljstvo time što Hrvatska i Mađarska imaju 
cijeli niz bilateralnih projekata, ocijenivši ih odličnim 
temeljem za razvoj bilateralnih odnosa dviju zemalja u 
kojima nema nikakvih otvorenih političkih pitanja. Na 
kraju je čestitao cijelom hrvatskom društvu na ovom 
uspjehu i zaželio da Hrvatska i „de iure” bude punoprav-
na članica NATO-a na summitu iduće godine.

Predsjednik Sabora Bebić ocijenio je činjenicu da je 
Mađarska bila prva zemlja koja je ratificirala protokol o 
pristupu Hrvatske i Albanije NATO-u „odličnom poru-
kom, tim više što je glasovanje u mađarskom parlamentu 
bilo jednoglasno”. „To nije bilo slučajno, već je riječ o 
plodu dugotrajne suradnje i ispunjavanju kriterija za pri-
jam u NATO”, kazao je Bebić. Predsjednik Sabora iznio 
je i uvjerenje kako će se, uz potporu Mađarske i drugih 
prijatelja Hrvatske, to nastaviti i u procesu pristupa RH 
EU „kad za to dođe vrijeme i završe se pregovori”. Luka 
Bebić zahvalio je mađarskom parlamentu, vladi i cije-
lom političkom vodstvu zbog toga što su i na ovaj način 
iskazali prijateljstvo, razumijevanje i želju da se proces 
ulaska Hrvatske u NATO ubrza, „kako bi na proljeće 
iduće godine kao punopravna članica, zajedno s drugim 
takvim članicama, proslavili 60. obljetnicu postojanja 
NATO saveza”.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić 
primio u nastupni posjet veleposlanika Savezne 
Republike Njemačke Hansa Jochena Petersa

(Zagreb, 18. rujna 2008.) Predsjednik Hrvatskoga sabora 
Luka Bebić primio je u nastupni posjet veleposlanika Savezne 
Republike Njemačke u Republici Hrvatskoj Hansa Jochena 
Petersa kojemu je na početku zahvalio na čvrstoj i kontinui-
ranoj podršci Njemačke svim hrvatskim nastojanjima još od 
početka 90-ih godina. Njemački je veleposlanik izrazio visoki 
stupanj zadovoljstva stanjem u Hrvatskoj kao i razinom bilate-
ralnih odnosa. Rekao je kako ga raduje skori ulazak Hrvatske 
u NATO, te je pohvalio napredak Hrvatske u pregovorima s 
Europskom unijom istaknuvši kako će ulaskom Hrvatske u 
punopravno članstvo na velikom dobitku biti i NATO i EU.

Predsjednik Sabora Luka Bebić je veleposlanika izvijestio 
i o dinamici prilagodbe hrvatskog zakonodavstva europ-
skom, kao i o tijeku pregovaračkog procesa s EU izrazivši 
nadu da neće biti neopravdanog usporavanja tog procesa 
kao što je to bilo zbog slučaja generala Ante Gotovine. S 
veleposlanikom Petersom predsjednik Sabora Bebić je raz-
govarao i o situaciji u susjednim državama. Istaknuo je kako 
Hrvatska pozorno prati događaje u susjedstvu, s kojim želi 
razvijati prijateljske odnose, te je spremna državama jugoi-
stoka Europe pomoći da što prije krenu putem Hrvatske.

Predsjednik Sabora primio austrijsku 
veleposlanicu Helgu Konrad

(Zagreb, 19. rujna 2008.) Predsjednik Hrvatskoga sabo-
ra Luka Bebić primio je u oproštajni posjet veleposlanicu 
Republike Austrije u Republici Hrvatskoj Helgu Konrad. 
U razgovoru je obostrano istaknuto zadovoljstvo razvojem 
bilateralnih odnosa koji se mogu okarakterizirati kao prija-
teljski i partnerski. Dvije države intenzivno surađuju u svim 
područjima – gospodarstvu, kulturi, prosvjeti, znanosti, pra-
vosuđu, unutarnjim poslovima i drugo, a politička suradnja 
se uspješno odvija i u okviru međunarodnih organizacija.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Bebić je austrijskoj 
veleposlanici zahvalio na potpori Austrije Hrvatskoj u 
mnogim pitanjima, a posebice u pogledu priključenja 
Europskoj uniji. Veleposlanica Konrad je istaknula kako 
je razdoblje njenog mandata u Hrvatskoj bilo veoma 
zanimljivo i naročito važno za Austriju jer je Hrvatska 
otvorila pregovore s Europskom unijom. „Važna nam je 
uloga Hrvatske u regiji”, rekla je austrijska veleposlanica 
i upozorila kako se u Austriji na Hrvatsku gleda kao na 
model za cijelu regiju.

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA
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Neven Mimica primio zamjenika moldavskog 
ministra vanjskih poslova i europskih integracija 
Ostalepa

(Zagreb, 8. rujna 2008.) Sugovornici su, u okvi-
ru sastanka, razmijenili stajališta o procesu pristupa-
nja Europskoj uniji. Potpredsjednik Hrvatskoga sabora 
Neven Mimica upoznao je gosta sa strukturom i nači-
nom rada saborskog Odbora za europske integracije te 
ulogom Nacionalnog odbora u pregovaračkom procesu. 
Istaknuvši važnost ustrajanja na započetim reformama i 
dovršetku implementiranja acquis communautaire, rekao 
je kako je nužno poboljšati i komunikaciju prema građa-
nima kako bi dobili sve potrebne informacije o znače-
nju ulaska Hrvatske u EU. Naglasio je kako postoji želja 
da se do kraja francuskog predsjedanja Europskom uni-
jom otvore sva preostala pregovaračka poglavlja. Odgo-
varajući na pitanje o implementaciji donesenih zakona, 
Neven Mimica rekao je kako raste svijest o potrebi pove-
ćavanja uloge parlamenta u tom procesu.

Zamjenik ministra vanjskih poslova i europskih inte-
gracija Republike Moldavije Valeriu Ostalep predstavio 
je vanjskopolitička stajališta Moldavije, naglasivši nje-
zinu čvrstu europsku orijentaciju. Zamolio je potporu 
Hrvatske na tom putu, posebno u razmjeni iskustava iz 
pretpristupnog razdoblja. Sastanak je zaključen dogovo-

rom o daljnjoj suradnji u okviru koje je potpredsjednik 
Sabora Neven Mimica najavio i skori posjet zastupnika 
Hrvatskoga sabora parlamentu Republike Moldavije.

Potpredsjednik Sabora Mimica i šef Uprave za 
Reitox mrežu Goosdeel

(Zagreb, 25. rujna 2008.) Europski centar za praćenje 
droga i ovisnosti o drogama organizacija je Europske 
unije, utemeljena 1993. godine sa sjedištem u Lisabo-
nu. Njezina osnovna zadaća jest prikupljanje objektivnih 
i pouzdanih informacija o svim aspektima zlouporabe 
droga kako za Europsku uniju tako i za svaku zemlju čla-
nicu pojedinačno. Centar podnosi sveobuhvatna godišnja 
izvješća, pomaže suradnju među zemljama članicama EU 
te osigurava iscrpnu bazu podataka kao polazišnu točku 
za izradu zakonskih prijedloga, strategija i akcijskih pla-
nova za borbu protiv droge.

Kako je jedna od temeljnih aktivnosti Europskog cen-
tra za praćenje droga i ovisnosti o drogama suradnja s 
nacionalnim centrima u okviru Europske informacijske 
mreže o drogama i ovisnosti o drogama (Reitox), sre-
dišnja tema ovog sastanka bila je institucionalno jačanje 
i podrška nacionalnom centru u Hrvatskoj. Neformalna 
suradnja s Hrvatskom započela je još 2002. godine, te 
je Alexis Goosdeel istaknuo kako je Hrvatska do danas 
napravila mnogo u borbi protiv droge, posebno u okvi-
ru svoje regije. Sugovornici su se složili da su razmjena 
informacija i produbljivanje suradnje izrazito važni za 
ovo područje. Neven Mimica predložio je susret člano-
va odbora koji pokrivaju ovu tematiku s predstavnicima 
Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o droga-
ma kako bi se i Hrvatski sabor što kvalitetnije uključio u 
borbu protiv droge i ovisnosti.

Neven Mimica sa zastupnikom u Bundestagu 
Brauksiepeom

(Zagreb, 29. rujna 2008.) Tema sastanka bio je trenutač-
ni status pregovora Hrvatske s Europskom unijom, uloga 
Hrvatskoga sabora u pristupnom procesu te područje rad-
nog zakonodavstva i socijalne politike. Potpredsjednik 
Mimica ukratko je predstavio Odbor za europske integra-

Protokolarne aktivnosti
saborskih dužnosnika

Neven Mimica sa zamjenikom moldavskog ministra vanjskih po-
slova i europskih integracija Ostalepom
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cije Hrvatskoga sabora čiji se glavni djelokrug poslova 
odnosi na praćenje razine usklađenosti hrvatskog zako-
nodavstva s europskom pravnom stečevinom, kako bi 
se hrvatski pravni sustav uskladio s pravnim sustavom 
Europske unije. Izrazio je zadovoljstvo da je Hrvatska na 
planu radnog zakonodavstva usvojila gotovo sve odredbe 
iz acquis communautaire, a Hrvatska je otvorila poglav-
lja Socijalna politika i zapošljavanje i Sloboda kreta-
nja radnika u pregovorima s EU. Mimica ocjenjuje da 
bi 2009. godina trebala biti godina zatvaranja pregova-
račkih poglavlja i uopće zaključenja pregovara. Osvrnuo 
se na važnu ulogu koju u procesu pregovora Hrvatske s 
EU ima Hrvatski sabor i Nacionalni odbor kao sabor-
sko tijelo čija je zadaća praćenje tijeka pregovora u cjeli-

ni i po pojedinim pregovaračkim poglavljima. Dodao je 
da je Nacionalni odbor izraz uspostavljenog konsenzusa 
svih parlamentarnih stranaka u vezi s budućim članstvom 
Hrvatske u EU. Hrvatska je svjesna da treba uložiti napo-
re kako bi bila potpuno spremna za EU, i to prije formal-
nog primitka u članstvo.

Ralf Brauksiepe pohvalno se izrazio o napredovanju 
Hrvatske u pregovorima. Smatra da je proces demokra-
tizacije hrvatskog društva daleko odmakao, a Hrvatska je 
napravila i velik put u reformama tržišnog gospodarstva i 
ekonomske politike. Njemačka izrazito cijeni sve te napo-
re koje Hrvatska ulaže, kao i njezinu ulogu u regiji. Brauk-
siepe smatra pitanje socijalne politike i radnog zakonodav-
stva krucijalnim pitanjem procesa europskih integracija.

Zastupnik Šemso Tanković primio iranske 
novinare

(Zagreb, 5. rujna 2008.) Šemso Tanković uvodno je 
izvijestio goste o sastavu i brojnosti Kluba zastupnika 
nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru. Na sastanku 
se razgovaralo o položaju manjina u RH i manjinskoj 
politici.

Kao Klub nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru 
artikuliramo zajedničke interese, a Savjet za nacionalne 
manjine odgovoran je za sustav financiranja nacionalnih 
manjina u Republici Hrvatskoj, kazao je Tanković. Ista-
knuo je kako su svi predstavnici nacionalnih manjina i 
pojedinačno pregovarali te potpisali okvirne sporazume 
s Vladom Republike Hrvatske o temeljnim principima i 
zahtjevima manjina.

Manjine u Republici Hrvatskoj aktivno sudjeluju u 
procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, a njihov 
doprinos iznimno cijeni i Europska unija, potvrdio je 
Tanković. Razgovaralo se i o ulozi Iransko-hrvatske sku-
pine prijateljstva u produbljivanju međusobnih odnosa i 
suradnje Islamske Republike Iran i Republike Hrvatske. 
Suradnja dviju zemalja na kulturnom planu je zadovolja-
vajuća, dok se gospodarska suradnja treba unaprijediti, 
zaključeno je.

Zastupnik Nenad Stazić i novinari istaknutih 
iranskih medija

(Zagreb, 5. rujna 2008.) Nenad Stazić upoznao je goste 
s glavnim djelatnostima i područjem rada Odbora. Odbor 
razmatra pitanja komuniciranja, informiranja i medija o 
kojima odlučuje Sabor, prati, potiče i sudjeluje u dono-
šenju zakona o pisanim i elektroničkim medijima, potiče 
korištenje novih tehnologija u komuniciranju, prati pri-

mjenu međunarodnih dokumenata o informiranju i medi-
jima te surađuje sa srodnim odborima u drugim država-
ma. Jedna od njegovih bitnih zadaća je praćenje ostva-
rivanja prava građana na informiranje, a i ostvarivanje 
prava zaštite privatnosti.

Stazić se osvrnuo na zakone koji tretiraju djelokrug 
medija i medijske politike, posebice na Zakon o medi-
jima, Zakon o elektroničkim medijima, Zakon o HRT-u, 
Zakon o HINA-i te na Zakon o pravu na pristup infor-
macijama temeljem kojeg građani imaju pravo pristupa 
informacijama kojima raspolažu tijela javne vlasti. Pred-
stavio je ukratko medijski prostor koji u Hrvatskoj zau-
zimaju elektronički mediji, ulogu koju HRT kao javna 
televizija ima u njemu te programska načela koja HRT 
kao javna televizija mora ispunjavati.

Iranski gosti kratko su predstavili iranske pisane i elek-
troničke medije, ulogu informativnih agencija te državne 
televizije. Razgovaralo se o pravu na ispravak informacija 
koje poznaje hrvatsko i iransko medijsko zakonodavstvo, 

DUŽNOSNICI HRVATSKOGA SABORA

Nenad Stazić i novinari istaknutih iranskih medija 
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gdje je dužnost urednika medija objaviti ispravak infor-
macije ako osoba smatra da joj je njezinim objavljivanjem 
povrijeđeno neko pravo ili interes. Također, jedna od tema 
razgovora bila je kako zakonodavstva jedne i druge zemlje 
tretiraju klevetu u medijima te važnost etičkih kodeksa 
koji obvezuju medijske djelatnike na poštivanje profesi-
onalnih standarda i osnovnih postulata struke. Obostrano 
je konstatirano da novinari moraju obavljati svoj posao u 
suglasju s profesionalnim i etičkim normama.

Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni 
razvoj te Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo 
i vodno gospodarstvo s izaslanstvom kosovskog 
parlamenta

(Zagreb, 23. rujna 2008.) Predsjednica Odbora Dragi-
ca Zgrebec predstavila je način i djelokrug rada Odbora 
posebno s aspekta pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. 
Kao najveće predstojeće izazove Hrvatske na ovom 
području izdvojila je smanjivanje ovisnosti o uvozu, 
okrupnjivanje poljoprivrednog zemljišta, razminiranje 
te postizanje određenih prijelaznih razdoblja za poljopri-
vrednu proizvodnju u pristupnim pregovorima. Sugovor-
nici su se osvrnuli i na subvencije i potpore u poljopri-
vredi. Dragica Zgrebec rekla je kako je trenutni priori-
tet edukacija poljoprivrednika za apliciranje za sredstva 
iz pretpristupnih fondova i povoljno kreditiranje kroz 
Hrvatsku banku za obnovu i razvoj. U nastavku sastanka 
razgovaralo se o implementaciji zakona i kontroli njiho-
ve provedbe, pri čemu je predsjednica Odbora Dragica 
Zgrebec objasnila rad i organizaciju sustava inspekcij-
skog nadzora u RH, te mjere kojima se suzbija ilegalna 
gradnja na poljoprivrednim zemljištima.

Predsjednik izaslanstva Komisije Skupštine Republike 
Kosovo Lulzim Zeneli zahvalio je na ponuđenoj pomoći 

u predstojećim reformama i na pripremama Kosova za 
proces pridruživanja Europskoj uniji.

Član Odbora za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno 
gospodarstvo Boris Klemenić također je održao radni 
sastanak s izaslanstvom Komisije za poljoprivredu, 
šumarstvo, razvoj sela, životnu sredinu i prostorno plani-
ranje Skupštine Republike Kosovo. Na sastanku se razgo-
varalo o strategijama upravljanja vodom i šumama. Boris 
Klemenić upoznao je goste sa sustavom upravljanja ovim 
resursima na državnoj, ali i lokalnoj razini, te je posebno 
istaknuo dobre strateške dokumente i njihovu provedbu 
od Hrvatskih šuma. Zastupnik Boris Klemenić upoznao je 
nazočne s radom i zadaćama novoosnovanog Odbora za 
regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo.

Sugovornici su se složili da je provedba reformi nužna, 
kako zbog pristupanja euroatlantskim organizacijama, 
tako i zbog samostalnog gospodarskog napretka svake 
zemlje. Razgovor je zaključen dogovorom o daljnjoj 
suradnji, a Boris Klemenić ponudio je pomoć Odbora za 
regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Skup-
štini Republike Kosovo u planiranom procesu približava-
nja Europskoj uniji.

Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za prostorno 
uređenje i graditeljstvo primili izaslanstvo 
Skupštine Republike Kosovo

(Zagreb, 23. rujna 2008.) U uvodnom dijelu sastanka 
predsjednik Komisije Lulzim Zeneli zahvalio je Repu-
blici Hrvatskoj na priznanju i podršci neovisnosti Koso-
va. Marijana Petir, predsjednica Odbora za okoliš kazala 
je kako je RH spremna surađivati i pomoći Kosovu u 
svim segmentima, a daje i punu podršku europskoj per-
spektivi Kosova. Naglasila je kako Hrvatska posebnu 
pažnju poklanja albanskoj manjini, te se nada i očeku-
je da hrvatska manjina na Kosovu ima jednak prioritet. 
Odnosi između dviju zemalja su dobri, a intenzivira se i 
suradnja na gospodarskom planu, posebice ne području 
građevine.

Članove Komisije Skupštine Republike Kosova poseb-
no je zanimala problematika zaštite okoliša i prirode u 
kontekstu održivog razvitka. Predsjednica Odbora Petir 
predstavila je gostima dokumente održivog razvitka i 
zaštite okoliša, kao što su: Strategija održivog razvitka 
Republike Hrvatske, Plan zaštite okoliša RH, Program 
zaštite okoliša i sl., naglasivši da je Nacionalna strate-
gija zaštite okoliša koju je donio Hrvatski sabor 2002. 
godine jedan od 19 dokumenata strategije razvitka u 
Hrvatskoj. Goste s Kosova zanimalo je kako Hrvatska 
održava balans između ekonomskog razvitka i potre-
be zaštite okoliša, pri čemu su domaćini kazali kako se 
balans nastoji održati principom održivog razvitka, kao i 
politikom ekonomskog korištenja korisnog otpada. Raz-

Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj i Odbor za 
regio nalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo s izaslanstvom 
kosovskog parlamenta
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mijenjena su iskustva i s područja zbrinjavanja otpada, 
strateških procjena utjecaja na okoliš, a bilo je riječi i o 
izgradnji nove termocentrale u okolici Prištine.

Nakon uvodnog izlaganja o djelokrugu i aktivnostima 
Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatsko-
ga sabora, članovi izaslanstva Komisije Skupštine Koso-
vo poseban su interes pokazali za načine sprječavanja 
bespravne gradnje te problematiku legalizacije besprav-
no sagrađenih objekata. Članovi Odbora za prostorno 
uređenje i graditeljstvo te nazočni član Savjeta prostor-
nog uređenja Države kao čimbenike sprječavanja/sma-
njenja pojave bespravne gradnje istaknuli su: izradu pro-
storno-planske dokumentacije i pokrivenost cijelog teri-
torija države svim razinama prostornih planova, defini-
ranje kriterija za izgradnju i uređenje prostora, provođe-
nje inspekcijskog i upravnog nadzora, osiguranje uvjeta 
rada inspekcijskih službi, izobrazbu u području prostor-
nog planiranja u cilju osiguranja dovoljnog broja pro-
stornih planera, formiranje državne strateške planerske 
institucije (Hrvatski zavod za prostorni razvoj) i sl. Uz 
predočenje podataka o donesenim prostornim planovima 
uređenja gradova i općina te broja uklonjenih bespravnih 
objekata istaknuto je da se posljednjih godina u pozitiv-
nom smislu u Republici Hrvatskoj promijenila društvena 
klima u odnosu na bespravnu i divlju gradnju.

Goran Marić i šef Uprave za Reitox mrežu 
Goosdeela

(Zagreb, 26. rujna 2008.) Predsjednik Odbora za finan-
cije i državni proračun Goran Marić otvorio je sastanak 
rekavši kako je stupanj društvene angažiranosti i uspješ-
nosti u borbi protiv zlouporabe droga jedan od faktora 
procjene razvijenosti društva. Hrvatska, dodao je, ulaže 
velike napore u suzbijanje toga problema koji ne poznaje 
nacionalne granice.

Alexis Goosdeel predstavio je ustrojstvo i glavne 
aktivnosti Europskog centra za praćenje droga i ovisno-

sti o drogama. Pohvalivši dosadašnji angažman stručnja-
ka iz Hrvatske na ovom polju, posebno u okviru surad-
nje s Centrom, zamolio je potporu Odbora za financije 
i državni proračun pri osiguranju daljnjeg financiranja 
i institucionalnog jačanja nacionalnog informacijskog 
centra u Hrvatskoj, koji trenutačno djeluje u okviru Vla-
dinog Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga. 
U razgovoru su posebno istaknuti twinning program 
Hrvatske i Njemačke pod nazivom „Jačanje hrvatskih 
kapaciteta u borbi protiv ilegalne trgovine i zlouporabe 
droga” te projekt „Sudjelovanje Hrvatske i Turske u radu 
EMCDDA-a” koji je prije svega bio usmjeren na daljnji 
razvoj postojećih mehanizama prikupljanja podataka i na 
usklađivanje sa standardima Europskog centra za praće-
nje droga i ovisnosti o drogama.

Predsjednik Odbora za financije i državni proračun 
Goran Marić zahvalio je na dosadašnjoj suradnji, te je 
obećao punu potporu zastupnika Hrvatskog sabora borbi 
protiv zlouporabe droga i ovisnosti o drogama. Sugovor-
nici su se složili da se organizira predstavljanje sljedećeg 
godišnjeg izvješća članovima nadležnih saborskih odbo-
ra te da se pojača komunikacija sa širom javnošću kako 
bi se građani upoznali s radom nacionalnog centra.

Milanka Opačić primila šefa Uprave za Reitox 
mrežu

(Zagreb, 26. rujna 2008.) Alexis Goosdeel predstavio 
je Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o dro-
gama, naglasivši da je riječ o europskoj instituciji koja 
je decentralizirana i ima sjedište u Lisabonu. Instituci-
ja se bavi prikupljanjem podataka o zlouporabi droga i 
svim drugim pitanjima vezanim za ovisnosti o drogama. 
Podaci se prikupljaju u svim zemljama Europske unije 
i zemljama kandidatkinjama za Europsku uniju. Priku-
pljaju se epidemiološki podaci, profili korisnika koji se 
podvrgavaju liječenju, a obavljaju se i poslovi nadzora 
europskog i nacionalnog zakonodavstva. Europski Cen-
tar za praćenje droga i ovisnosti o drogama predstavlja 
jednom godišnje Izvješće o radu Europskom parlamentu 
te Izvješće Europskoj komisiji o nadziranju i provođenju 
akcijskih planova za nadzor droge.

Goosdeel je istaknuo i ulogu Odbora za obitelj, mla-
dež i šport Hrvatskoga sabora kao važnog tijela koje 
može pridonijeti svojim aktivnim radom borbi pro-
tiv ovisnosti o drogama. Sugovornici su suglasni da 
je borba protiv ovisnosti težak i mukotrpan posao, a 
Milanka Opačić je posebno naglasila prevenciju kao 
najbolji način sprečavanja zlouporabe droga. Alexis 
Goosdeel zadovoljan je dosadašnjim radom i uloženim 
naporima Nacionalne informacijske jedinice za droge 
Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade 
RH. Upozorio je i na neke poteškoće s kojima se Naci-
onalna informacijska jedinica za droge susreće, kao i Goran Marić i šef Uprave za Reitox mrežu Goosdeela
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na važnost implementiranja zakonodavnog okvira koji 
se odnosi na droge. Kazao je da Hrvatska aktivno radi 
na pripremi za članstvo u Europskom centru za pra-
ćenje droga i ovisnosti o drogama. Sugovornici su se 
složili da je uloga parlamenta u borbi protiv opojnih 
droga i ovisnosti vrlo bitna, a Europski centar za pra-
ćenje droga i ovisnosti o drogama na raspolaganju je za 
sva pitanja, zaključio je Alexis Goosdeel. Goosdeel je 
ovom prigodom uputio poziv Odboru za obitelj, mla-
dež i šport za uzvratni posjet Europskom centru u Lisa-
bonu.

Milorad Pupovac i zastupnik u Bundestagu 
Brauksiepe

(Zagreb, 29. rujna 2008.) Razmijenjena su iskustva o 
socijalnim pitanjima dviju država pri čemu je Milorad 
Pupovac istaknuo osnovne poteškoće s kojima se Hrvat-
ska susreće u procesu pristupanja Europskoj uniji. Hrvat-
ska trenutačno provodi zadane reforme u području javne 
uprave i intenzivira borbu protiv korupcije, a usmjere-
na je i na socijalnu politiku umirovljenika, branitelja te 
povratak izbjeglica.

Ralf Brauksiepe podržao je ulazak Hrvatske u EU i 
članstvo u NATO-u. Obje strane suglasne su da se Repu-
blika Hrvatska treba aktivno baviti dovršenjem zadanih 
reformi kako bi što uspješnije završila pregovore s EU. 
Milorad Pupovac zahvalio je na sveukupnoj dosadašnjoj 
potpori Njemačke Republici Hrvatskoj.

Boris Kunst primio zastupnika u Bundestagu 
Brauksiepea

(Zagreb, 30. rujna 2008.) Boris Kunst ukratko je upo-
znao svoga njemačkog kolegu s područjem rada Odbora 
za rad i socijalno partnerstvo, istaknuvši da je proble-
matika koju prati ovaj saborski odbor svakako socijalno 
osjetljiva jer pokriva područje rada i radnopravnog sta-
tusa zaposlenih, zapošljavanja i stambene politike, miro-
vinskog osiguranja, zaštite na radu i dr. Iznio je važnu 
zadaću Odbora u praćenju usklađivanja hrvatskog zako-
nodavstva s europskim na području rada i radnih odno-
sa te socijalne politike vezano za pregovaračko poglav-
lje 19 – Socijalnu politiku i zapošljavanje te Slobodu 
kretanja radnika. Ove godine hrvatsko zakonodavstvo 
uskladit će se s europskim zakonodavstvom i direktiva-
ma kroz izmjene Zakona o radu, da bi se sljedeće godi-
ne pristupilo izradi potpuno novog zakona o radu. Kunst 
je istaknuo da Hrvatski sabor prepoznaje važnost prila-
godbe domaćeg zakonodavstva europskom u područji-
ma koja su u nadležnosti Odbora za rad i socijalno par-
tnerstvo.

Ralf Brauksiepe izjavio je da je područje rada i radnih 
odnosa, zapošljavanja i socijalne sigurnosti iznimno bitno 

pitanje za čitav proces europskih integracija. Istaknuo je 
da je angažman koji Hrvatska daje na planu euroatlant-
skih integracija neupitan, što je jasan znak pripadanja 
europskom krugu vrijednosti. „Impresioniran sam radom 
Vaše države u smjeru europskih integracija. Želim reći 
da je i u Njemačkoj i u Europi svima jasno da Hrvatska 
pripada unutar granica EU”, rekao je Brauksiepe. Nagla-
sio je da se sama Unija nalazi u težoj internoj situaciji od 
one 2004. godine kada je bio posljednji veliki val proši-
renja, a sada konačno treba riješiti ustavni temelj svog 
funkcioniranja, odnosno naći svoj institucionalni okvir. 
„EU će kod budućeg proširenja morati imati na umu ne 
samo sposobnost države da pristupi Uniji nego i sposob-
nost Unije da primi novu članicu”, pa je samim time i 
put Hrvatske u EU objektivno složeniji i teži, ustvrdio 
je Brauksiepe.

Vesna Pusić primila predsjednika australskog 
Senata Johna Hogga

(Zagreb, 30. rujna 2008.) Vesna Pusić je predstavila 
ključne funkcije i zadaće Odbora u pregovaračkom pro-
cesu Hrvatske i Europske unije. Nacionalni odbor formi-
ran je 2005. godine kao rezultat suglasnosti svih parla-
mentarnih stranaka oko pristupanja Hrvatske Europskoj 
uniji. Osnovne nadležnosti Nacionalnog odbora su par-
lamentarna kontrola i uvid u pregovarački proces s EU 
te strukturiranje i praćenje okvira u kojima se kreću pre-
govori. Razgovaralo se i o trenutnom statusu pojedinih 
pregovaračkih poglavlja te rokovima do kada bi pojedina 
poglavlja trebala biti otvorena.

Predsjednica Odbora Vesna Pusić informirala je goste o 
aktivnostima provođenja reformi te njihovoj implementa-
ciji u hrvatsko zakonodavstvo, a kao najvažnija područja 
reformi izdvojila je brodogradnju, pravosuđe, javnu upra-
vu i tržišno natjecanje. Naglasila je da je aktivnija komu-
nikacija sa cjelokupnom javnošću od iznimnog značaja za 
pregovarački proces s EU kako bi se on odvijao transpa-

Vesna Pusić s predsjednikom australskog Senata Hoggom
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rentno i kvalitetno. Hrvatska, osim vanjskopolitičkog pri-
oriteta – članstva u EU – također želi održavati vrlo dobre 
bilateralne odnose s Australijom te njegovati suradnju na 
svim područjima, zaključila je Vesna Pusić.

Milorad Pupovac sastao se s predsjednikom 
Senata Australije Johnom Hoggom i izaslanstvom 
Senata

(Zagreb, 30. rujna 2008.) Središnje teme sastanka bile 
su manjinska pitanja te povratak i reintegracija izbje-
glica. Milorad Pupovac rekao je kako je do danas dosta 
napravljeno, ali da još uvijek ostaje problem nerazvije-
nosti područja pogođenih ratom. Dodao je kako je potre-

ban i daljnji, kontinuiran rad na promicanju tolerancije i 
suživota. Goste su zanimala i prava manjina u Hrvatskoj 
te njihova participacija u parlamentu. Milorad Pupovac 
ih je upoznao s odredbama Ustavnog zakona o pravima 
nacionalnih manjina te o načinu izbora manjinskih pred-
stavnika u Hrvatski sabor.

Zastupnici Senata Australije osvrnuli su se na veli-
ku dijasporu iz Hrvatske rekavši kako ona čini odnose 
između dviju zemalja čvršćima i sadržajnijima. Sugo-
vornici su se složili da je potrebno intenzivirati parla-
mentarnu suradnju, posebno putem parlamentarnih grupa 
prijateljstva. Milorad Pupovac istaknuo je kako Hrvat-
sko-australska skupina prijateljstva u Hrvatskom sabo-
ru ima četrdeset članova što je znak iznimne naklonosti 
naših zastupnika Australiji.

Voditeljica Hrvatsko-kubanske skupine 
prijateljstva Tanja Vrbat primila kubansku 
veleposlanicu Estenoz

(Zagreb, 12. rujna 2008.) Zastupnica Tanja Vrbat izvi-
jestila je veleposlanicu Estenoz o formiranju Hrvat-
sko-kubanske skupine prijateljstva u Hrvatskom saboru 
koja je ujedno i jedna od najbrojnijih skupina prijatelj-
stva. Razgovaralo se i o aktivnostima Hrvatskoga sabora 
u procesu usklađivanja sa zakonodavstvom EU. Velepo-
slanica Estenoz informirala je zastupnicu Vrbat o poslje-
dicama koje su prouzročili uragani koji su posljednjih 
tjedana opustošili obale Kube. Sugovornice su se osvrnu-
le i na aktualne Dane Kube koji se održavaju u Zagrebu 
prvi put, s filmskim, glazbenim i plesnim programima. 
Razgovaralo se i o parlamentarnoj suradnji dviju zemalja 
i mogućim posjetima Hrvatsko-kubanske skupine prija-
teljstva Kubi.

Marija Lugarić s indijskim veleposlanikom Misrom

(Zagreb, 22. rujna 2008.) Sugovornici su se složili da su odno-
si dviju zemalja vrlo dobri i bez otvorenih pitanja. Voditeljica 
Hrvatsko-indijske skupine prijateljstva u Hrvatskome saboru 
Marija Lugarić upoznala je veleposlanika s izborom zastupnika 
i radom skupine prijateljstva, naglasivši kako ona, u ovom sazi-
vu, ima 18 članova te je to čini jednom od najbrojnijih skupina.

U nastavku sastanka razgovaralo se o predstojećem posjetu 
izaslanstva Hrvatskoga sabora parlamentu Indije te o modali-
tetima nastavka suradnje. Zaključeno je kako postoji još pro-
stora za intenziviranje bilateralnih odnosa, posebno na planu 
gospodarske razmjene. U okviru tog razgovora Marija Lugarić 
upoznala je veleposlanika s inicijativom da se gospodarstveni-
cima olakša i ubrza dobivanje viza za Hrvatsku. Veleposlanik 
je pozdravio tu odluku, rekavši kako će ona sigurno povoljno 
utjecati na gospodarsku suradnju koja ima velik potencijal.

D.H; S.Š; I.Č; A.F.

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA



GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA:
Ružica Šimunović

OSNIVAČ I IZDAVAČ: Hrvatski sabor, 10000 Zagreb, Trg sv. Marka 6
REDAKCIJA: Ivana Čerkez, Ana Favro, Mirjana Kozar, Marija Krakić (zamjenica 
glavne i odgovorne urednice), Đurđa Krmpotić, Marta Micek, Jasenka Šarlija,  
Sanja Šurina i Vjekoslav Žugaj
TAJNICE REDAKCIJE: Danica Baričić, Anita Dizdar 
ADRESA REDAKCIJE: 10000 Zagreb, Trg sv. Marka 6  

 tel: 01/4569-722
 fax: 01/6303-018
 web:  http://www.sabor.hr
 e-mail: sabor@sabor.hr

POŠTARINA: plaćena u pošti 10000 Zagreb
Hrvatski sabor, 10000 Zagreb, Trg sv. Marka 6
TISAK: Tiskara Hrvatskoga sabora


