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1. listopada 2008.

Odbor za pomorstvo, promet i veze
OCJENA STANJA I PRIJEDLOZI MJERA ZA  •
AERODROME I HELIODROME NA OTOCIMA
PRIPREMA ZA 119. SKUPŠTINU IPU-A, 12.–16.  •
LISTOPAD 2008., ŽENEVA
IZVJEŠĆE S KONFERENCIJE SVJETSKE TRGO- •
VINSKE ORGANIZACIJE (WORLD TRADE 
ORGANIZATION – WTO) 11–12. RUJAN 2008., 
ŽENEVA
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKOGA SABO- •
RA PREMA INTERPARLAMENTARNOJ UNIJI 
(IPU-U)

Odbor za zakonodavstvo
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI

Odbor za obitelj, mladež i šport
PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVOBRANITELJU  •
ZA UMIROVLJENIKE I STARIJE OSOBE
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ODBORA ZA  •
NAGRADU ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA
IZBOR PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I  •
TAJNIKA PODODBORA „HRVATSKA IZVIĐAČ-
KA PARLAMENTARNA UNIJA”

Odbor za gospodarstvo
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE AGENCIJE  •
ZA MALO GOSPODARSTVO ZA 2007. GODINU

2. listopada 2008.

Odbor za razvoj i obnovu
IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM  •
ZALIHAMA ZA 2007. GODINU, S FINANCIJ-
SKIM POKAZATELJIMA
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE AGENCIJE  •
ZA MALO GOSPODARSTVO ZA 2007. GODINU

Odbor za financije i državni proračun
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANCIJ- •
SKIH IZVJEŠTAJA I POSLOVANJA POLITIČKIH 

STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA ZA 2007. 
GODINU – Predlagatelj: Državni ured za reviziju

Odbor za vanjsku politiku
(Sjednica je zatvorena za javnost)

Mandatno-imunitetno povjerenstvo
RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA MIROVANJE  •
ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA DR. 
MED. VOJISLAVA STANIMIROVIĆA I POČET-
KU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZAMJENIKA 
ZASTUPNIKA MILE HORVATA
RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODO- •
BRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUP-
KA PROTIV ZASTUPNIKA RANKA OSTOJIĆA
RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODO- •
BRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUP-
KA PROTIV ZASTUPNIKA MARINA JURJEVIĆA

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

Nacionalni odbor
(Sjednica zatvorena za javnost)

3. listopada 2008.

Odbor za financije i državni proračun
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANCIJ- •
SKIH IZVJEŠTAJA I POSLOVANJA POLITIČKIH 
STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA ZA 
2007. GODINU – PREDLAGATELJ: DRŽAVNI 
URED ZA REVIZIJU

Odbor za turizam
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH 
PROIZVODA

Rad saborskih tijela
listopad 2008.
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KONCESI- •
JAMA

9. listopada 2008.

Povjerenstvo 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 •

14. listopada 2008.

Odbor za zakonodavstvo
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O KONTAK-
TIMA S DJECOM
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH 
PROIZVODA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSI-
GURANJU DEPOZITA
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O JAVNO-PRI- •
VATNOM PARTNERSTVU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA  •
I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KONCESI- •
JAMA
PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ POLJO- •
PRIVREDNOJ KOMORI
PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU „DANA  •
KRAVATE U REPUBLICI HRVATSKOJ”

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
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 MANJINA
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I 
PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI
IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČ- •
KE MEDIJE U RAZDOBLJU OD 1. STUDENOGA 
2006. DO 31. PROSINCA 2007. GODINE – PRED-
LAGATELJ VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE
PRIJEDLOG POSLOVNIKA ODBORA ZA LJUD- •
SKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA 
HRVATSKOGA SABORA

Okrugli stol Odbora za razvoj i obnovu na temu:
„BIOMASA U GOSPODARSKOM I ENERGETSKOM 
RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE”

ISKUSTVA ISKORIŠTENJA BIOMASE U ŽUPA- •
NIJI BURGENLAND (GRADIŠĆE), AUSTRIJA
ISKUSTVA ISKORIŠTENJA BIOMASE U REPU- •
BLICI HRVATSKOJ

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
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 REPUBLI-
KE HRVATSKE
PRIJEDLOG ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM  •
POSTUPKU, PREDLAGATELJ VLADA REPU-
BLIKE HRVATSKE
IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE  •
MEDIJE U RAZDOBLJU OD 1. STUDENOGA 2006. 
DO 31. PROSINCA 2007. GODINE: PREDLAGA-
TELJ AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE
PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRI- •
VREDNOJ KOMORI, PREDLAGATELJ VLADA 
REPUBLIKE HRVATSKE
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANCIJ- •
SKIH IZVJEŠTAJA I POSLOVANJA POLITIČKIH 
STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA ZA 2007.

Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ POLJO- •
PRIVREDNOJ KOMORI
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KONCESI- •
JAMA
IZVJEŠĆE HRVATSKOG ZAVODA ZA VINO- •
GRADARSTVO I VINARSTVO ZA 2007. GODI-
NU i IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG ZAVODA 
ZA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO ZA RAZ-
DOBLJE 1.1. DO 30.6.2008. GODINE

Tematska sjednica Odbora za pravosuđe: „ULOGA 
ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA 
SABORA U POSTUPKU IMENOVANJA I 
RAZRJEŠENJA SUDACA” – (SUKLADNO 
ZAKLJUČKU ODBORA OD 18. LIPNJA 2008.)

15. listopada 2008.

Odbor za gospodarstvo
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O JAVNO-PRI- •
VATNOM PARTNERSTVU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA  •
I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
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Odbor za europske integracije
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O KONTAK-
TIMA S DJECOM
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH 
PROIZVODA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSI-
GURANJU DEPOZITA
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA  •
I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O JAVNO-PRI- •
VATNOM PARTNERSTVU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KONCESI- •
JAMA
IZVJEŠĆE O TIJEKU PREGOVARAČKOG PROCE- •
SA REPUBLIKA HRVATSKA – EUROPSKA UNIJA 
ZA VRIJEME PREDSJEDAVANJA REPUBLIKE SLO-
VENIJE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE (RAZDOBLJE 
OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2008. GODINE)

Odbor za financije i državni proračun
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KONCESI- •
JAMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSI-
GURANJU DEPOZITA
IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG  •
ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 
2007. GODINU – PREDLAGATELJ: HRVATSKI 
ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE.

Odbor za zakonodavstvo
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA  •
I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KONCESI- •
JAMA
PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ POLJO- •
PRIVREDNOJ KOMORI
PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU „DANA  •
KRAVATE U REPUBLICI HRVATSKOJ”

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O KONTAK-
TIMA S DJECOM
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH 
PROIZVODA
PRIJEDLOG ZAKONA O LIJEČENJU NEPLOD- •
NOSTI I POSTUPCIMA OPLODNJE S BIOMEDI-
CINSKOM POMOĆI – PREDLAGATELJ KLUB 
ZASTUPNIKA SDP-a

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
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
IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČ- •
KE MEDIJE U RAZDOBLJU OD 1. STUDENOGA 
2006. DO 31. PROSINCA 2007. GODINE – PRED-
LAGATELJ VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE
PRIJEDLOG POSLOVNIKA ODBORA ZA LJUD- •
SKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA 
HRVATSKOGA SABORA

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O JAVNO-PRI- •
VATNOM PARTNERSTVU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA  •
I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KONCESI- •
JAMA
PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ POLJO- •
PRIVREDNOJ KOMORI

16. listopada 2008.

Mandatno-imunitetno povjerenstvo
RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA PRESTANAK  •
MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA 
ZASTUPNIKA RADIMIRA ČAČIĆA I PRESTAN-
KU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI 
ZAMJENIKA ZASTUPNIKA ZLATKA HORVATA
RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA PRESTANAK MIRO- •
VANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTU-
PNICE ANE LOVRIN I PRESTANKU OBNAŠA-
NJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA 
ZASTUPNICE TOMISLAVA VRDOLJAKA

Odbor za vanjsku politiku
(Sjednica je zatvorena za javnost)

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
POSLOVNIK O RADU VIJEĆA ZA GRAĐAN- •
SKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH 
AGENCIJA
PREDSTAVLJANJE JAVNOSTI REZULTATA  •
RADA VIJEĆA – PRETHODNA SUGLASNOST

Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ POLJO- •
PRIVREDNOJ KOMORI
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KONCESI- •
JAMA
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IZVJEŠĆE HRVATSKOG ZAVODA ZA VINO- •
GRADARSTVO I VINARSTVO ZA 2007. GODI-
NU i IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG ZAVODA 
ZA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO ZA RAZ-
DOBLJE 1. 1. DO 30. 6. 2008. GODINE

17. listopada 2008.

Odbor za pravosuđe
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPU-
BLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE AUSTRIJE O 
DOPUNI EUROPSKE KONVENCIJE O UZAJA-
MNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KAZNENIM STVA-
RIMA DOPUNJENE DODATNIM PROTOKO-
LOM EUROPSKOJ KONVENCIJI O UZAJAMNOJ 
PRAVNOJ POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA I 
O OLAKŠANJU NJENE PRIMJENE
PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDI- •
ŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

21. listopada 2008.

Odbor za zakonodavstvo
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPU-
BLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE AUSTRIJE O 
DOPUNI EUROPSKE KONVENCIJE O UZAJA-
MNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KAZNENIM STVA-
RIMA DOPUNJENE DODATNIM PROTOKO-
LOM EUROPSKOJ KONVENCIJI O UZAJAMNOJ 
PRAVNOJ POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA I 
O OLAKŠANJU NJENE PRIMJENE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZME-
ĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE 
FRANCUSKE REPUBLIKE O POMOĆI I SURAD-
NJI NA PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O  •
IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADI  •
„HRVATSKA ZA DJECU”
PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDI- •
ŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Dopuna dnevnog reda je:
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU 
REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJE 
O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE 
U POLICIJSKOJ MISIJI EUROPSKE UNIJE U 
AFGANISTANU (EUPOL AFGANISTAN)
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O METRU

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČ- •
KE MEDIJE U RAZDOBLJU OD 1. STUDENOGA 
2006. DO 31. PROSINCA 2007. GODINE
UTVRĐIVANJE TEKSTA JAVNOG POZIVA ZA  •
IZBOR JEDNOG ČLANA PROGRAMSKOG VIJE-
ĆA HRT-a ZA PREOSTALI DIO MANDATA

22. listopada 2008.

Odbor za financije i državni proračun
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PREDPRISTU- •
PNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE 
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIP-
NJA 2008. GODINE – PREDLAGATELJ: VLADA 
REPUBLIKE HRVATSKE

Odbor za razvoj i obnovu
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O  •
IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PREDPRISTUPNIH  •
PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA 
RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 
2008. GODINE

6. sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe 
Nacionalnog programa suzbijanja korupcije. 
Sjednica je zatvorena za javnost.
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH  •
MJERA U PODRUČJU ODGOVORNOSTI POLI-
CIJE, DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA I SUDSTVA 
TIJEKOM 2008 GODINE

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZME-
ĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE 
FRANCUSKE REPUBLIKE O POMOĆI I SURAD-
NJI NA PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU 
REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJE 
O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE 
U POLICIJSKOJ MISIJI EUROPSKE UNIJE U 
AFGANISTANU /EUPOL AFGANISTAN/

Odbor za predstavke i pritužbe
RAZMATRANJE PREDSTAVKI KARAKTERI- •
STIČNOG SADRŽAJA

Odbor za zaštitu okoliša
IZVJEŠĆE O STANJU PRIRODE I ZAŠTITI PRI- •
RODE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDO-
BLJE OD 2000. DO 2007. GODINE
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PRIJEDLOG REVIZIJE STRATEGIJE I AKCIJSKOG  •
PLANA ZAŠTITE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE 
RAZNOLIKOSTI REPUBLIKE HRVATSKE

23. listopada 2008.

Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno 
gospodarstvo
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O  •
IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PREDPRISTUPNIH PRO- •
GRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDO-
BLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2008.GODINE

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu
PRIJEDLOG ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM  •
POSTUPKU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  •
O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
PROJEKCIJA MREŽE JAVNIH VISOKIH UČILI- •
ŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPU- •
NAMA ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELAT-
NOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU (PREDLA-
GATELJ: DRAGUTIN KLESAR – MIŠLJENJE 
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE)

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O  •
IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

Odbor za europske integracije
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PREDPRISTUPNIH PRO- •
GRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDO-
BLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2008. GODINE

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO- •
NA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZME-
ĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE 
FRANCUSKE REPUBLIKE O POMOĆI I SURAD-
NJI NA PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPO- •
RAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I 
EUROPSKE UNIJE O SUDJELOVANJU REPUBLI-
KE HRVATSKE U POLICIJSKOJ MISIJI EUROPSKE 
UNIJE U AFGANISTANU /EUPOL AFGANISTAN/

Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PREDPRISTUPNIH  •
PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA 

RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 
2008. GODINE
IZVJEŠĆE O STANJU PRIRODE I ZAŠTITI PRI- •
RODE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDO-
BLJE OD 2000. DO 2007. GODINE
PRIJEDLOG REVIZIJE STRATEGIJE I AKCIJ- •
SKOG PLANA ZAŠTITE BIOLOŠKE I KRA-
JOBRAZNE RAZNOLIKOSTI REPUBLIKE 
HRVATSKE

Odbor za obitelj, mladež i šport
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADI  •
„HRVATSKA ZA DJECU”

24. listopada 2008.

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBO- •
RU ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI 
PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBO- •
RU ČLANA ODBORA ZA RAZVOJ I OBNOVU 
HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANO- •
VA ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I VEZE 
HRVATSKOGA SABORA
USKLAĐIVANJE ZASTUPNIČKOG UPITNIKA S  •
POSLOVNIKOM HRVATSKOGA SABORA
DONOŠENJE RJEŠENJA O PRAVU NA NAKNA- •
DU PLAĆE NAKON PRESTANKA OBNAŠANJA 
DUŽNOSTI:
PRIZNAVANJE OPRAVA – ZASTUPNIKU •
PRESTANAK PRAVA – DRŽAVNOM DUŽNO- •
SNIKU
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PRED- •
SJEDNIKA I IZBORU PREDSJEDNICE ODBORA 
ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA  •
I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA USTAV, 
POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKO-
GA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA  •
I IZBORU ČLANICE NACIONALNOG VIJEĆA 
ZA PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNOG 
PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

Odbor za ravnopravnost spolova
IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTA- •
VA U 2007. GODINI
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE AGEN- •
CIJE ZA MALO GOSPODARSTVO ZA 2007. 
GODINU
IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE  •
MEDIJE U RAZDOBLJU OD 01. STUDENOGA 
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2006. DO 31. PROSINCA 2007. GODINE (OTKA-
ZANO).

28. listopada 2008.

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe 
NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA 
KORUPCIJE NA TEMU: „STRATEGIJA I AKCIJSKI 
PLAN SUZBIJANJA KORUPCIJE U ZDRAVSTVU”

29. listopada 2008.

Odbor za zakonodavstvo
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O  •
MEĐUNARODNIM MJERAMA OGRANIČAVANJA
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA- •
MA I DOPUNAMA ZAKONA O REVIZIJI

Odbor za pomorstvo, promet i veze
DAVANJE SUGLASNOSTI ZA STAVLJANJE U  •
PROMET DOPLATNE MARKE U POŠTANSKOM 
PROMETU – HUMANITARNA ZAKLADA ZA 
DJECU HRVATSKE
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRAVILNIKU O  •
VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU 
JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆAJU PRI REGI-
STRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA, 
PREDLAGATELJ KLUB ZASTUPNIKA HNS-A

Nacionalni odbor
(Sjednica zatvorena za javnost)

Odbor za predstavke i pritužbe
RAZMATRANJE PREDSTAVKI KARAKTERI- •
STIČNOG SADRŽAJA

30. listopada 2008.

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBO- •
RU ČLANICE ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO 
HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBO- •
RU ČLANA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVAT-
SKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANI- •
CE ODBORA ZA OBITELJ, MLADEŽ I ŠPORT 
HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA ODBORA  •
ZA ZAŠTITU OKOLIŠA HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLA- •
NICE POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O 
SUKOBU INTERESA
DONOŠENJE RJEŠENJA ZASTUPNICIMA  •
HRVATSKOGA SABORA O:
priznavanju i prestanku prava na plaću
DONOŠENJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU PRAVA  •
NA MJESEČNU NOVČANU NAKNADU IMENO-
VANIM ČLANOVIMA ODBORA ZA POMOR-
STVO, PROMET I VEZE HRVATSKOGA SABORA
OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA  •
ZA IMENOVANJE ČLANA POVJERENSTVA ZA 
ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA
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ZAKON O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Nakon kraće rasprave, na sjednici 
24. rujna, Sabor je – hitnim postup-
kom – donio novi Zakon čija bi pri-
mjena trebala stvoriti pretpostavke 
za uredno tržišno poslovanje kre-
ditnih institucija u Republici Hrvat-
skoj. Riječ je o propisu usklađenom 
s pravnom stečevinom Europske 
unije, kojim se uvode najviši ban-
karski standardi te preciziraju ovla-
sti Hrvatske narodne banke radi 
sprječavanja i rješavanja eventu-
alnih kriza u poslovanju banaka i 
drugih kreditnih institucija.

O PRIJEDLOGU
Novi Zakon zastupnicima je pred-

stavio Zdravko Marić, državni taj-
nik u Ministarstvu financija. Napo-
menuo je da je riječ o jednom od 
stožernih zakona o financijskom trži-
štu, koji se donosi radi usklađivanja 
sa zakonodavstvom EU (direktive o 
adekvatnosti). Ponuđena zakonska 
rješenja rezultat su i kritičkog pre-
ispitivanja te preformulacije posto-
jećeg Zakona o bankama, usklađi-
vanja s, u međuvremenu, izmijenje-
nim zakonima o trgovačkim društvi-
ma, o računovodstvu, o reviziji i dr. 
koji, utječu na bankarsko poslovanje. 
Predloženim se stvara zakonski okvir 
za prihvaćanje najvišega bankarskog 
standarda, tzv. Basel II, za sve kredit-
ne institucije (detaljnija razrada rizi-
ka i upravljanja rizicima). Kreditnim 
institucijama se omogućava da kori-
ste vlastite modele za izračun kapital-

nih zahtjeva za kreditne i operativne 
rizike. Predlaže se i povećanje stope 
adekvatnosti jamstvenog kapitala, s 
dosadašnjih 10 na 12 posto, što bi tre-
balo dodatno osnažiti stabilnost ban-
karskog sustava. Radi što transparen-
tnijeg poslovanja kreditnih instituci-
ja utvrđena su područja poslovanja 
o kojima su dužne javno objavljivati 
informacije. Osim toga, propisana je 
obveza organiziranja sustava unutar-
njih kontrola – kontrole rizika, praće-
nja usklađenosti i unutarnje revizije. 
Detaljnije se precizira i uloga HNB-a 
u superviziji kreditnih institucija, a 
predviđeno je i uvođenje naknade za 
superviziju (nakon ulaska Republike 
Hrvatske u EU). Poseban naglasak 
zakonodavac stavlja na zaštitu potro-
šača. Naime, uvodi se obveza da kre-
ditne institucije zaposle osobe za rje-
šavanje prigovora, a precizirana je i 
uloga HNB-a u tom segmentu.

Predlaže se da novi Zakon stupi 
na snagu 1. siječnja 2009., s tim da 
je za usklađivanje s odredbama koje 
uređuju područje adekvatnosti kapi-
tala predviđeno razdoblje od šest 
mjeseci. Za to vrijeme na snazi će 
biti odgovarajuće odredbe Zakona 
o bankama i propisi doneseni teme-
ljem tog zakona.

RADNA TIJELA
Poduprijevši donošenje predlo-

ženog Zakona hitnim postupkom, 
Odbor za zakonodavstvo podnio 
je amandman pravno-tehničke nara-

vi na članak 376. Konačnog prijed-
loga zakona.

Za amandmansku korekciju ponu-
đenoga zakonskog teksta založio se i 
matični Odbor za financije i državni 
proračun. Riječ je o amandmanima 
koje je Odboru uputila Hrvatska udru-
ga banaka. Njime traže prolongiranje 
roka za primjenu Zakona te za uskla-
đivanje općih akata kreditnih institu-
cija s njegovim odredbama. Zalaže se 
i za brisanje odredbi koje predviđaju 
da Nadzorni odbor kreditne instituci-
je mora imati najmanje jednog neo-
visnog člana te da prokurist mora 
zastupati kreditnu instituciju zajedno 
s jednim članom uprave. Predstavnik 
Vlade RH izvijestio je članove Odbo-
ra da je Vlada pripremila niz aman-
dmana kojima će poboljšati pojedi-
ne zakonske odredbe te da postoji 
mogućnost da neke njihove prijedloge 
preuzme kao svoje amandmane.

U Izvješću Odbora za europ-
ske integracije stoji da je Konačni 
prijedlog zakona usklađen s prav-
nom stečevinom EU te da ispunjava 
obveze iz Sporazuma o stabilizaciji 
i pridruživanju.

RASPRAVA
Klub zastupnika HDZ-a bezrezer-

vno podupire ovaj zakonski prijedlog 
jer je jasan i provediv i doista teži pro-
micanju opće koristi, odnosno zadovo-
ljenju nacionalnih interesa, izjavio je 
Goran Marić. Donošenje tog propisa 
je nužno i radi usklađenja hrvatskog 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

PRIKAZ RADA:
–  6. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA ODRŽANE 17, 18, 19, 24, 25. I 26. RUJNA TE 1, 2, 3, 10, 

15, 16, 17, 22, 23, 24, 28, 29. I 30. LISTOPADA 2008.

Prikaz rasprave
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zakonodavstva s pravnom stečevinom 
EU, a njegovo dosljedno provođe-
nje trebalo bi biti jamstvo trajne sta-
bilnosti bankarskog sustava u Hrvat-
skoj. Napomenuo je, među ostalim, 
da je ponuđeni zakonski tekst usugla-
šen i s Hrvatskom narodnom bankom 
te Hrvatskom udrugom banaka te da 
za provođenje predloženog neće biti 
potrebno osigurati dodatna sredstva iz 
državnog proračuna.

Odgoditi primjenu Zakona

Zakon o kreditnim institucijama 
izuzetno je važan za Hrvatsku, budu-
ći da se u nas oko 70 posto gospodar-
skog rasta temelji na kreditima, odno-
sno na potrošnji, konstatirao je Davor 
Bernardić, u ime Kluba zastupnika 
SDP-a. Središnja banka poduzima 
sve što je u njenoj moći kako bi zadr-
žala stabilnost hrvatskog financijskog 
tržišta. Nažalost, monetarna politika 
ne može rješavati probleme gospodar-
ske politike – primjerice izvoznika. 
Naime, pokrivenost uvoza izvozom 
nikad nije bila manja, a rast proizvod-
nje iznosi svega 2,8 posto. Po mišlje-
nju zastupnika SDP-a, nema razloga 
da se stupanje na snagu novog Zako-
na ne prolongira na 1. srpnja 2009., 
kao što je to predviđeno za pojedine 
odredbe (npr. one o izračunu adekvat-
nosti kapitala). Bernardić je izrazio 
bojazan svojih stranačkih kolega da 

će predviđeno povećanje stope jam-
stvenog kapitala na 12 posto male 
banke u hrvatskom vlasništvu primo-
rati na dokapitalizaciju, odnosno spa-
janje s većim bankama u inozemstvu. 
Kako reče, esdepeovci pozdravlja-
ju uvođenje supervizora HNB-a, ali 
upozoravaju – to ne smije ići na račun 
krajnjih korisnika. Podupiru i zahtje-
ve Udruge banaka, napose kad je riječ 
o uvođenju neovisnog člana Uprave 
kreditne institucije. Ne bih htio vjero-
vati, kaže Bernardić, da je to prostor 
za političku korupciju.

Ostaviti vremena za prilagodbu

U pojedinačnoj raspravi su sudjelo-
vali: Gordan Maras (SDP), Ingrid 
Antičević-Marinović (SDP), Krešo 
Filipović (HDZ), i mr.sc. Vesna 
Buterin (HDZ).

U završnom osvrtu Zdravko Marić 
je napomenuo da dokapitalizacija bana-
ka ne znači nužno i njihovu prodaju. 
Oni koji se protive uvođenju neovisnog 
člana uprave zacijelo misle na nadzorni 
odbor banke, odnosno kreditne institu-
cije, ustvrdio je dalje. Naime, uključiva-
nje neovisnih stručnjaka u rad tih tijela 
samo može pridonijeti kvaliteti poslo-
vanja (EU i Europska komisija pripre-
maju preporuku u tom pravcu). Po nje-
govoj ocjeni, obveza čuvanja bankarske 
tajne i iznimke od tog pravila kvalitet-
no su uređeni zakonskim prijedlogom. 

Sve zakonske odredbe ne mogu stu-
piti na snagu početkom iduće godine, 
jer kreditnim institucijama treba osta-
viti vremena za prilagodbu. Povećanje 
stope adekvatnosti kapitala neće nužno 
značiti i smanjenje likvidnosti banaka, 
tvrdi Marić. Po njegovim riječima ni 
eventualno uvođenje naknade za super-
viziju (to je zasad predviđeno samo kao 
mogućnost) ne bi smjelo utjecati na 
povećanje troškova krajnjih korisnika.

U nastavku sjednice, 26. rujna, usli-
jedilo je izjašnjavanje o podnesenim 
amandmanima. Spomenimo najprije 
da se o amandmanima Vlade nije gla-
sovalo, budući da su postali sastavim 
dijelom Konačnog prijedloga zakona, 
kao i amandman Odbora za zakono-
davstvo koji je predlagatelj uvažio. 
Državni tajnik je pojasnio da Vlada 
ne prihvaća amandmanski zahtjev 
Ingrid Antičević-Marinović za brisa-
nje odredbe koja propisuje da radnici 
kreditne institucije ne mogu biti člano-
vi nadzornog odbora. Uvaživši činje-
nicu da Ustavni sud Republike Hrvat-
ske nije prihvatio zahtjev za ocjenu 
ustavnosti istovjetne odredbe postoje-
ćeg Zakona o bankama, zastupnica je 
odustala od svog amandmana.

Ishod rasprave – većinom zastupnič-
kih glasova (97 „za” i 2 „suzdržana”) 
donesen je Zakon o kreditnim institu-
cijama u ponuđenom tekstu, korigi-
ranom prihvaćenim amandmanima.

M.Ko.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda 
6. sjednice Hrvatskoga sabora odluče-
no je da se predloženi zakon umjesto 
hitnim postupkom razmotri u redov-
noj proceduri. Zakonskim prijedlo-
gom (zastupnici su ga razmotrili 25. 
rujna 2008. u prvom čitanju), propi-
suju se uvjeti za obavljanje detektiv-
ske djelatnosti i poslova, nadležnost i 

postupak za izdavanje odobrenja za 
obavljanje djelatnosti i dopuštenja 
za obavljanje detektivskih poslova te 
način obavljanja detektivskih poslova.

O PRIJEDLOGU
Vladin prijedlog obrazložio je 

Ivica Buconjić, državni tajnik Mini-

starstva unutarnjih poslova. Uvjeti 
za obavljanje detektivskih poslova 
te prava i dužnosti privatnih detek-
tiva propisani su Zakonom o zašti-
ti osoba i imovine. Odredbe Zakona 
koje se odnose na zaštitarsku djelat-
nost, prestale su važiti danom stu-
panja na snagu Zakona o privatnoj 
zaštiti, dok su odredbe koje se odno-

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNIM DETEKTIVIMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Cjelovito uređena detektivska djelatnost
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se na detektivsku djelatnost ostale na 
snazi. S obzirom na to da su odred-
be koje se odnose na detektivsku 
djelatnost sadržane u Zakonu koji 
je prvenstveno regulirao zaštitarsku 
djelatnost (propisani su samo osnov-
ni uvjeti za obavljanje detektivske 
djelatnosti), ukazala se potreba da 
se detektivska djelatnost na cjelovit 
način regulira posebnim propisom.

Zakonski prijedlog omogućuje 
obavljanje detektivske djelatnosti obrt-
nicima i svim oblicima trgovačkih dru-
štava, dok prema važećim zakonskim 
rješenjima tu djelatnost mogu obavljati 
samo obrtnici i društva osoba (koman-
ditna i javna trgovačka društva).

Prema riječima državnog tajnika, 
u ovom trenutku ne postoji preve-
lik interes za obavljanje detektiv-
ske djelatnosti budući da je trenutno 
registrirano samo 15 detektiva, a od 
2004. godine 46 osoba položilo je 
ispit za detektiva. Detektivska dje-
latnost nije naročito razgranata, ali 
se može očekivati da će se vreme-
nom pojavljivati sve veći interes za 
tu djelatnost. Potaknuta tim činjeni-
cama, Vlada je odlučila predložiti 
zakon kojim bi se na cjelovit način 
regulirala detektivska djelatnost u 
skladu s europskim standardima.

RADNA TIJELA
Uz neke primjedbe Odbor za zako-

nodavstvo podupro je donošenje Zako-
na. U raspravi u Odboru za unutarnju 

politiku i nacionalnu sigurnost upo-
zoreno je da su odredbom članka 35. 
različito regulirane novčane kazne za 
prekršaje, ovisno o tome obavlja li dje-
latnost pravna ili fizička osoba (obrt-
nik). Budući da se radi o istoj djelatno-
sti, u Odboru drže da bi trebalo uskla-
diti predviđene novčane kazne. Odbor 
je podržao predloženi zakon.

Članovi Odbora za pravosuđe 
predložili su da se preispita potreba 
donošenja predloženog zakona po hit-
nom postupku, a iznijeli su primjedbe i 
mišljenja na neke zakonske odredbe.

Odbor za europske integracije 
utvrdio je da je zakonski prijedlog 
usklađen s pravnom stečevinom EU-a 
te da ispunjava obveze iz Sporazuma 
o stabilizaciji i pridruživanju.

RASPRAVA

Zabrinjavajuće diskrecijsko pravo

Tomislav Čuljak je najavio da će 
Klub zastupnika HDZ-a poduprije-
ti predloženi zakon u prvom čitanju.

Zastupnik Boris Šprem govorio je u 
ime Kluba zastupnika SDP-a. Među 
ostalim, upozorio je da zakonski prijed-
log ne precizira koje poslove iz djelat-
nosti policije privatni detektiv ne smije 
obavljati niti koga može štiti od snima-
nja i prisluškivanja. Privatni detektiv 
tako može bilo koga štititi od snimanja a 
ne samo stranku, upozorava zastupnik. 
„Ministar unutarnjih poslova ne može 

donositi Pravilnik o obavljanju privatne 
detektivske djelatnosti, ako se to rješava 
zakonom”, ustvrdio je Šprem. Uz nadu 
da će predlagatelj uvažiti primjedbe na 
zakonski prijedlog Klub će, kaže, podr-
žati Prijedlog zakona.

Stavove Kluba zastupnika HNS-a 
prenio je dr. sc. Miljenko Dorić. Kod 
čitanja zakona „upada u oči” snažan 
utjecaj zaštitarskog lobija. Predlože-
na zakonska rješenja omogućavaju 
postojećim zaštitarskim tvrtkama da 
se, bez većeg truda, dodatno registrira-
ju za ovu djelatnost, upozorava Dorić. 
Pozvao je predlagatelja da se, do dru-
gog čitanja, konzultira s Udrugom 
privatnih detektiva. Zabrinjavajuće je 
što zakon ostavlja veliko diskrecijsko 
pravo policijskim upravama, odno-
sno nadležnom policijskom službe-
niku u postupku sigurnosne provjere 
za ishođenje dozvole za obavljanje 
poslova privatnog detektiva.

U ime Kluba zastupnika HSS-a 
Stanko Grčić istaknuo je važnost 
sigurnosne provjere privatnih detek-
tiva zbog klijenata i radi zaštite ugle-
da detektivske djelatnosti. „Prvi put 
se susrećemo s ovakvim pojedinač-
nim zakonskim prijedlogom i sigurno 
će biti potrebne dopune zakona jer je 
potencijal za razvoj ovog posla velik”, 
rekao je Grčić. Privatni su detekti-
vi dosad djelovali na rubu zakona, 
odnosno bili su izjednačeni sa zaštita-
rima što im je uvelike otežavalo rad. 
Stoga Klub pozdravlja nova zakonska 
rješenja o privatnim detektivima.

Obljetnica rujanskih Pazinskih odluka
Na početku 6. sjednice Hrvatskoga sabora 25. rujna 2008. predsjednik Sabora Luka Bebić, podsjetio je zastupnike da 

je 25. rujna spomendan. Taj se dan, naime, odlukom Hrvatskoga sabora, od 2005. obilježava kao Dan donošenja Odluke 
o sjedinjenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka s maticom zemljom Hrvatskom. U Pazinu je 25. rujna 1943. zasjedao pokrajinski 
Narodnooslobodilački odbor za Istru i tom prigodom donio i potvrdio Odluku o pripojenju Istre matici zemlji Hrvatskoj. U 
proglasu Narodnooslobodilačkog odbora za Istru stajalo je da je narod Istre pokazao visoku nacionalnu svijest i dokazao da 
je Istra hrvatska zemlja i da će to ostati te da nikada nikome neće dopustiti da se poigrava njezinom sudbinom. ZAVNOH 
je kasnije ozakonio i proširio Pazinske odluke. Odluke ZAVNOH-a bile su i ostale stvarni i pravni temelj konačnog i neo-
pozivog sjedinjenja do tada odijeljenih ili otrgnutih hrvatskih etničkih područja s maticom zemljom Hrvatskom.

Ove se godine obilježava 65. obljetnica rujanskih Pazinskih odluka, koje spadaju u najsvjetlije događaje u povi-
jesti Istre i Hrvatske. Saborskim pokroviteljstvom nad obilježavanjem te godišnjice još je jednom jasno potvrđena 
pripadnost i predanost Hrvatske vrijednostima antifašizma, zaključio je predsjednik Bebić.

J.Š.
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pozdravlja raspravu o zakonu u dva 
čitanja, rekao je dr. sc. Vladimir 
Šišljagić. Od predlagatelja očeku-
je da objasni nepreciznost i nedore-
čenost nekih zakonskih odredbi na 
koje su upozorila radna tijela Sabo-
ra i usvoji primjedbe iz rasprave 
na sjednici Hrvatskoga sabora. Uz 
takva očekivanja Klub će podržati 
Prijedlog zakona.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vali su: Nenad Stazić (SDP), Niko 
Rebić (HDZ), Ivan Šantek (HDZ), 
Ingrid Antičević-Marinović (SDP) 
i Boro Grubišić (HDSSB).

Ivica Buconjić je u završnom osvr-
tu rekao kako je Vlada svjesna da zakon 
može biti bolji i da će prihvatiti sve pri-
mjedbe koje će otkloniti sumnje i dileme 
iz rasprave premda, kaže, s jedne strane 
ima onih koji hoće ograničiti detektiv-

sku djelatnost i s druge, onih koji je žele 
proširiti. Podsjetio je da postoje i drugi 
propisi koji obvezuju privatne detektive 
– od kaznenog zakona nadalje te da se 
pri donošenju zakona o detektivskoj dje-
latnosti treba voditi i direktivama EU.

Zastupnici su 26. rujna 2008. godi-
ne sa 75 glasova „za”, 2 „protiv” i 
26 „suzdržanih” prihvatili Prijedlog 
zakona o privatnim detektivima.

J.Š.

Predloženim zakonom uređuju 
se uvjeti i načini djelovanja ovla-
štenog skladištara, prava i obve-
ze osoba uključenih u postupak 
izdavanja i prometa skladišnice te 
upravni i inspekcijski nadzor.

Hrvatski je sabor o Prijedlogu 
zakona (prvo čitanje) raspravljao 
19. rujna 2008. Naime, predlaga-
telj je odustao od hitnog postup-
ka na prijedlog Vlade Republike 
Hrvatske i radnih tijela.

O PRIJEDLOGU
Jedan od ciljeva zakona je osigu-

rati učinkovito i povoljno financi-
ranje poljoprivredne proizvodnje 
na temelju skladišnice. To je jam-
stveni dokument uređen Zakonom 
o obveznim odnosima. Na temelju 
skladišnice, koju izdaje ovlašte-
ni skladištar, može se tražiti kre-
dit od banke za financiranje pro-
izvodnje. Želi se uspostaviti sta-
bilno tržište te održivi razvoj pro-
izvodnje žitarica i industrijskog 
bilja u svim krajevima Republike 
Hrvatske.

Upisnik skladištara s točnim 
informacijama i cijenama usluga 
skladištenja i raspoloživim kapaci-
tetima vodi Ravnateljstvo za tržiš-
nu i strukturnu potporu u poljopri-
vredi pri Ministarstvu poljoprivrede, 
ribarstva i ruralnog razvoja.

RADNA TIJELA

Odbor za zakonodavstvo podu-
pire prihvaćanje Prijedloga zako-
na u prvom čitanju. Primjedbama 
i prijedlozima naglašava potrebu 
pravnoga i nomotehničkog uređe-
nja gotovo svih odredaba. Predlaže 
i preispitivanje naziva zakona jer 
se ne radi samo o skladišnici, već i 
o obvezama i pravima skladištara. 
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo 
i ruralni razvoj suglasio se s pri-
jedlogom Vlade Republike Hrvatske 
da zakon ide u prvo čitanje. Bilo bi 
dobro napraviti simulaciju njegovih 
učinaka te utvrditi koliko ima skla-
dišnog prostora koji može primati 
robu, koliko su zainteresirane finan-
cijske institucije.

MIŠLJENJE VLADE 
REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske podr-
žava predloženi zakon i predlaže da 
ga Hrvatski sabor razmotri u redov-
noj proceduri te prihvati u prvom 
čitanju.

RASPRAVA
Na sjednici Hrvatskoga sabora o 

predloženom zakonu u ime predla-
gatelja govorio je Zdravko Kelić 
(HSS). Donošenjem predloženo-

ga zakona postignut će se višestru-
ko pozitivni učinci na gospodarstvo 
Republike Hrvatske. Poljoprivredni 
proizvođači žitarica i industrijskog 
bilja bit će u prilici odlučivati o naj-
boljem trenutku prodaje svoje robe 
i postići najbolju zaradu. Predlaga-
telj prihvaća prijedlog Vlade Repu-
blike Hrvatske za prvo čitanje, ista-
knuo je.

Mišljenje Vlade Republike Hrvat-
ske obrazložio je državni tajnik u 
Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva 
i ruralnog razvoja Stjepan Mikolčić. 
Predloženi zakon ne daje cjelovita 
rješenja i nije na pravi način pove-
zan sa sustavom tržnih redova koje 
je Hrvatska obvezna primjenjivati 
u usklađivanju sa zakonodavstvom 
Europske unije, neke su od iznese-
nih primjedbi. Vlada podržava inici-
jativu klubova zastupnika kroz pred-
loženi zakon, ali smatra da ga treba 
doraditi u drugom čitanju.

Ključna je sigurnost robe

Klub zastupnika HDZ-a podr-
žat će Prijedlog zakona, izvijestio 
je Branko Kutija. Ključno je da 
proizvođač, bez obzira na to kako 
će koristiti koncept skladišnice, ima 
sigurnost za svoju robu i veću dostu-
pnost kapitalu. Pitao je je li Vlada 
napravila simulaciju učinka predlo-
ženog zakona i je li skladišnica kao 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SKLADIŠNICI ZA ŽITARICE I 
INDUSTRIJSKO BILJE
Predlagatelj: Klub zastupnika HDZ-a i Klub zastupnika HSS-a
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dokument prihvatljiva financijskim 
institucijama.

Klub zastupnika HNS-a podržat 
će predloženi zakon u prvom čita-
nju. Nada se da će Vlada usuglasiti 
svoje stavove sa svojim klubovima 
zastupnika i predložiti prihvatljiva 
rješenja u korist svih poljoprivredni-
ka, prenio je Zlatko Koračević. Pri-
mijetio je da je predloženi zakon bio 
na dnevnom redu 5. sjednice Hrvat-
skoga sabora u srpnju ove godine. 
Stječe se dojam da je trebao poslu-
žiti kao svojevrsni amortizer pot-
puno opravdanoga nezadovoljstva 
poljoprivrednih proizvođača u vezi 
s otkupnom cijenom pšenice. Na 
mnoga otvorena pitanja Prijedlog 
zakona ne daje odgovore, a Vlada 
nema viziju za to.

Klub zastupnika SDP-a prihva-
tit će Prijedlog, kao inicijativu, u 
prvom čitanju, izvijestila je Dragi-
ca Zgrebec. Materiju treba rješavati 

u skladu s tržnim redovima, no kva-
liteta se sigurno neće moći postići 
ako se ne osigura određeni držav-
ni garantni fond. Predlaže da Vlada 
razmotri cjelokupnu materiju skla-
dištenja poljoprivrednih proizvoda i 
procijeni potrebu donošenja poseb-
nog zakona u odnosu na Zakon o 
obveznim odnosima.

I Klub zastupnika HDSSB-a 
podržat će Prijedlog zakona, prenio 
je Boro Grubišić. Nema vremena 
za čekanje zakona jer otezanjem se 
nanosi šteta našim poljoprivrednim 
proizvođačima. Zakon ima dobre stra-
ne osobito ako se prihvati prijedlog o 
sigurnosnom fondu, a treba obuhvati-
ti i skladištenje voća i povrća.

U ime Kluba zastupnika IDS-a 
govorio je Damir Kajin. Kaže da 
se slobodno može reći da je dosad 
u ovoj zemlji praksa skladištenja i 
robnih zaliha bila lopovska i uvijek 

na štetu seljaka. Stoga to područje 
treba regulirati zakonom.

Klub zastupnika HSS-a podržat 
će prihvaćanje Prijedloga zakona, 
izvijestio je Josip Friščić. Slaže-
mo se da se formira određeni jam-
stveni fond, ali jamstvo je već i to 
što Ministarstvo izdaje ovlaštenje 
skladištaru i stvara se linija odgo-
vornosti.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vali su: Nevenka Marinović (HDZ) 
i Dragan Vukić (HDZ).

U završnom osvrtu predstavnik 
predlagatelja Zdravko Kelić (HSS) 
zahvalio je zastupnicima na raspravi 
i pozvao na suradnju da se dođe do 
kvalitetnog zakona.

Hrvatski je sabor 19. rujna 
2008. prihvatio Prijedlog zakona 
o skladišnici za žitarice i indu-
strijsko bilje (98 „za” i 1 „suz-
držan”).

Đ.K.

Zastupnici su na 6. sjednici 17. 
rujna u hitnom postupku rasprav-
ljali o ovom zakonskom prijed-
logu. Sporazumom se uređuje 
istražna suradnja s ostalim člani-
cama EU u progonu organizira-
nog prekograničnog kriminala.

O PRIJEDLOGU
Uvodno obrazloženje u ime pred-

lagatelja podnio je državni tajnik 
u Ministarstvu pravosuđa Dražen 
Bošnjaković. Uvodno je podsjetio 
da je Eurojust osnovan odlukom EU 
2002. godine kako bi predstavni-
ci članica osigurali bolju suradnju u 
provedbi postupaka istrage i progona 
ozbiljnog prekograničnog kriminala. 
Osim toga, uređuje se i postupak pru-
žanja složenijih oblika međunarodne 
pravne pomoći u kaznenim stvari-
ma i za ubrzanje postupka izručenja. 

Suradnja s Eurojustom za Hrvatsku 
je važna naročito u kontekstu borbe 
protiv korupcije. Svrha je Sporazuma 
jačanje suradnje između Republike 
Hrvatske i Eurojusta u borbi protiv 
teških oblika kriminala, zaključio je 
državni tajnik Bošnjaković. Dodao 
je da se time ujedno unapređuje inte-
gracija Hrvatske u institucionalnu 
strukturu EU, te da njegovo donoše-
nje neće zahtijevati donošenje novih, 
ni dopunu postojećeg zakona.

RADNA TIJELA
Odbor za Ustav, Poslovnik i 

politički sustav podupire donoše-
nje Zakona i ne protivi se prijed-
logu predlagatelja da se donese po 
hitnom postupku. Odbor za pra-
vosuđe o predloženom zakonskom 
tekstu raspravio je u svojstvu matič-
nog radnog tijela. Nakon obavljene 

rasprave Odbor je jednoglasno pred-
ložio Saboru donošenje Zakona. Na 
tekst Konačnog prijedloga ni jedan 
odbor nema primjedaba.

RASPRAVA
Nakon uvodnog izlaganja otvore-

na je rasprava, a prvi je u ime Kluba 
zastupnika HNS-a govorio zastu-
pnik Zlatko Horvat. I sam je potvr-
dio da prihvaćanjem navedenog 
Zakona Hrvatska preuzima odre-
đene institute europskog zakono-
davstva, čime oni postaju dio unu-
tarnjeg pravnog poretka. Međutim, 
radi se o jednom relativno novom 
tijelu kojim se poboljšava koordina-
cija istrage i sudskih progona. Ocije-
nio je da bi suradnja ipak mogla doći 
u pitanje ukoliko Hrvatska ne riješi 
goruća pitanja vezana uz funkcioni-
ranje hrvatskog pravosuđa. Potreb-

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU 
REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUSTA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
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no je, dakle, kod nas unaprijedi-
ti suradnju u području borbe protiv 
kriminala i svih oblika težih kazne-
nih djela, ocijenio je zastupnik Hor-
vat. Podržavamo donošenje Zako-
na po hitnom postupku, a nadamo 
se da će hrvatsko pravosuđe učiniti 
sve da se situacija poboljša, konsta-
tirao je predstavnik Kluba zastupni-
ka HNS-a.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a 
govorio je zastupnik Emil Tomlja-
nović uvodno podržavši donošenje 
predloženog Zakona. Njegova ključ-
na odluka svodi se na ojačavanje 
suradnje pravosuđa širom Europe, a 
poglavito u teškim kaznenim pred-
metima. Osnovna svrha predmetnog 
Sporazuma je unapređivanje surad-
nje Republike Hrvatske s državama 

članicama Europske unije ali i s dru-
gim državama koje su sklopile slič-
ne sporazume. Važno je napomenuti, 
zaključio je zastupnik Tomljanović, 
da je potvrđivanje Sporazuma akt 
od posebnog značenja za pregovore 
između EU i Hrvatske u poglavlju 
24, kojim se uređuje pravda, slobo-
da i sigurnost.

Zastupnica  Ingrid Antiče-
vić-Marinović predstavila je pola-
zišta i ocjene Kluba zastupnika 
SDP-a te odmah potvrdila da podu-
pire donošenje Zakona i potvrđivanje 
Sporazuma. Bilo bi dobro da se ovaj 
dokument iskoristi i za konkretne i 
delikatne situacije te riješi neke pra-
vosudne dvojbe. Spomenula je „slu-
čaj Radošević” koji koristeći dvojno 
državljanstvo boravi u Njemačkoj, 

premda su dva okružna županijska 
suda za njim izdala potjernice. U 
svakom slučaju, potrebno je vodi-
ti principijelnu politiku kako bi se 
smanjila stopa organiziranog krimi-
nala, zaključila je zastupnica Anti-
čević–Marinović.

Predsjedavajući je zatim otvo-
rio pojedinačnu raspravu u kojoj su 
sudjelovali zastupnici: mr.sc. Mari-
ja Pejčinović Burić (HDZ), Vladi-
mir Ivković (HDZ), Boro Grubišić 
(HDSSB). Nakon što su iznijeli ocje-
ne te podržali donošenje predloženo-
ga teksta, predsjedavajući je zaklju-
čio raspravu. Većinom glasova (91 
„za” i 2 „suzdržana”) 19. rujna 
2008. godine donesen je Zakon o 
potvrđivanju Sporazuma.

V.Ž.

U okviru usklađivanja domaćeg 
zakonodavstva s europskim Sabor 
je – hitnim postupkom – donio 
poseban zakon kojim se uređu-
ju uvjeti za obavljanje djelatnosti 
primalja, njihov status, standard 
obrazovanja, i dr. Kako je nagla-
šeno u raspravi, njegova primjena 
trebala bi ojačati ulogu primalje u 
javnom zdravstvu. Naime, one će 
ubuduće imati veće kompetencije, 
ali da bi im se priznao status tzv. 
europske primalje morat će zavr-
šiti minimalno trogodišnji stručni 
studij.

Rasprava o zakonskom prijed-
logu provedena je 1. listopada, a 
izjašnjavanje 3. listopada.

O PRIJEDLOGU
Kako je uvodno obrazložio Ante 

Zvonimir Golem, državni tajnik 
Ministarstva zdravstva i socijalne 

skrbi, hrvatske primalje dosad nisu 
imale poseban zakon (Zakonom o 
zdravstvenoj zaštiti uređen je samo 
njihov rad u sklopu tima primarne 
zdravstvene zaštite). Riječ je o pro-
fesiji koja u Hrvatskoj ima dugu tra-
diciju, ali naše primalje uglavnom 
imaju srednjoškolsko obrazovanje. 
To je nedostatno da bi im se auto-
matski priznao status tzv. europske 
primalje koje moraju završiti mini-
malno 3 godine stručnog studija. 
Dakako, one imaju i veće kompeten-
cije, ali i veću odgovornost. U skla-
du s europskim trendovima i u nas je 
lani otvoren prvi studij primaljstva u 
Rijeci, a uskoro će biti i u Zagrebu.

Predloženim Zakonom uređuje 
se sadržaj i način djelovanja prima-
lja te uvjeti za obavljanje njihove 
djelatnosti, inače sastavnog dijela 
zdravstvene djelatnosti od intere-
sa za Republiku Hrvatsku. Propisa-
no je da primalja-asistentica, koja 

je stekla temeljnu naobrazbu za 
tu struku, može provoditi primalj-
sku skrb samo pod nadzorom pri-
malje s licencom i liječnika, spe-
cijalista ginekologije i opstetricije. 
Među ostalim, određuju se dužnosti 
i odgovornost primalje te definiraju 
teže povrede dužnosti. Prema pred-
loženom, kvalitetu pružene primalj-
ske skrbi kontrolirale bi za to poseb-
no educirane primalje, kao člano-
vi tima koje imenuje poslodavac, u 
suradnji s resornim Ministarstvom 
i strukovnom Komorom. Naime, 
zakonskim prijedlogom predviđa se 
i osnivanje Hrvatske komore prima-
lja, kao neovisne strukovne organi-
zacije, sa svojstvom pravne osobe i 
javnim ovlastima (udruživanje u tu 
asocijaciju bilo bi obvezno). Komo-
ra bi obavljala i stručni nadzor nad 
radom primalja te izdavala odo-
brenja za samostalan rad. Privatnu 
praksu mogle bi obavljati samo one 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIMALJSTVU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Viši obrazovni standardi za primalje
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sa završenim studijem primaljstva 
koje će dobiti licencu.

Spomenimo i to da zakonski pri-
jedlog sadrži i posebne odrednice za 
državljane članica EU. Prema pred-
loženom, obavljen pripravnički staž 
i položen stručni ispit za njih ne bi 
bio uvjet za obavljanje djelatnosti 
primalje. Ta bi odredba trebala stu-
piti na snagu danom prijama Repu-
blike Hrvatske u EU. Svrha – otkla-
njanje prepreka slobodnom kretanju 
osoba i usluga između država člani-
ca te organizacije.

RADNA TIJELA
Prije rasprave na plenarnoj sjed-

nici predloženi Zakon su razmotri-
la i poduprla nadležna radna tijela. 
Odbor za zakonodavstvo je podnio 
i 6 amandmana na tekst Konačnog 
prijedloga zakona, većinom prav-
no-tehničke naravi. Matični Odbor 
za zdravstvo i socijalnu skrb sugeri-
rao je zastupnicima da donesu Zakon 
u ponuđenom tekstu koji je, po ocje-
ni Odbora za europske integraci-
je, usklađen s pravnom stečevinom 
Europske unije.

RASPRAVA

Jača uloga primalje u javnom 
zdravstvu

Stjepan Milinković je najavio da 
će Klub zastupnika HDZ-a podr-
žati predloženi Zakon jer se njime 
uređuje status primalja, predviđa 
osnivanje njihove strukovne komo-
re te sustav izobrazbe istovjetan 
onome u državama članicama EU. 
Svaka zemlja mora sama odlučiti 
na koji način će školovati diplomi-
ranu primalju, ali sve moraju uve-
sti minimalnu edukaciju propisanu 
direktivom EU. Sudeći po širokom 
djelokrugu europskih primalja, logi-
čan je zahtjev da i naše budu viso-
koobrazovane, a od njih se očekuje i 
velika moralna, etička i profesional-
na odgovornost. Sve u svemu, pri-

mjena predloženih rješenja trebala 
bi ojačati ulogu primalje u javnom 
zdravstvu te na taj način pridonijeti 
unapređivanju zdravlja žena, trudni-
ca, majki, djece, kao i pronatalitet-
noj politici, zaključio je zastupnik.

Po ocjeni Kluba zastupnika 
SDP-a predloženi Zakon je prilično 
nejasan, primijetila je Biljana Bor-
zan. Primjerice, u čl. 13. stoji da 
primalja asistentica može provoditi 
primaljsku skrb samo pod nadzorom 
visokoobrazovane primalje i liječni-
ka specijaliste, a u članku 15. da ima 
pravo na samostalan rad. Zakonoda-
vac ne daje upute kako će se stva-
ri odvijati u rađaoni, no poznata je 
ona narodna – „puno babica, kila-
vo dijete”, upozorava zastupnica. 
Nema sumnje – kaže – da će nam 
ubrzo trebati visokoobrazovane pri-
malje kojih trenutno nema na tržištu 
rada. To znači da ćemo ih vjerojatno 
početi uvoziti iz drugih zemalja EU, 
što si pored tolikog broja nezaposle-
nih ne možemo priuštiti. Za svaki 
slučaj ne bi bilo zgoreg da trudnice 
u okviru pripremnog tečaja za porod 
nauče neke strane izraze, da bi lakše 
razumjele upute tih primalja, napo-
minje zastupnica. Kako reče, njene 
stranačke kolege smeta i to što se u 
Zakonu uporno ponavlja pojam paci-
jent iako se u ovom segmentu zdrav-
stva pojavljuju isključivo pacijenti-
ce. Budući da se radi o vrlo važnom 
i osjetljivom području (jedan pogre-
šan korak primalje može dovesti do 
fatalnih posljedica) treba donijeti što 
jasnije propise, kako bi se izbjegle 
eventualne tužbe pacijentica, zaklju-
čila je.

Zakon u redovnu proceduru

Dr.sc. Vladimir Šišljagić, u ime 
Kluba zastupnika HDSSB-a, izra-
zio je zadovoljstvo činjenicom da je 
Vlada napokon shvatila važnost pri-
maljske struke i predložila poseban 
zakon za tu profesionalnu grupaci-
ju zdravstvenih djelatnika. Usproti-
vio se, međutim, hitnom donošenju 
tog propisa, ponajviše stoga što su 

mnoge odredbe nejasne. Budući da 
je trogodišnji studij za primalje u nas 
organiziran prošle godine, znači da 
ćemo tek za dvije, tri godine dobi-
ti prve kadrove sa statusom prima-
lje prvostupnice, napominje zastu-
pnik. U međuvremenu treba riješiti 
status postojećih primalja, pogotovo 
onih s dužim stažom. Onima koje to 
žele, trebalo bi osigurati doškolo-
vanje na teret Državnog proračuna, 
kako bismo prilikom ulaska u EU i 
mi imali kadrove koji će udovolja-
vati europskim kriterijima.

Zakonom je predviđeno da prima-
lje s deset godina staža, koje su ste-
kle višu stručnu spremu prema rani-
jim propisima, mogu i dalje obavljati 
tu djelatnost, pod uvjetom da u roku 
od dvije godine steknu odobrenje za 
samostalan rad. Međutim, predlaga-
telj nije pojasnio koje uvjete moraju 
imati primalja-asistentica, prvostu-
pnica, pa i europska primalja, da bi 
dobile licencu. To bi svakako trebalo 
precizirati u Zakonu a ne da o tome 
odlučuje Komora ili resorno Mini-
starstvo. Po mišljenju zastupnika 
HDSSB-a predlagatelj bi trebao osi-
gurati izdašnija sredstva za provođe-
nje Zakona (predviđena svota dovolj-
na je samo za osnivanje i prvu godinu 
rada Hrvatske komore primalja).

U pojedinačnoj raspravi su sudje-
lovali: Stjepan Kundić (HDZ), 
dr.sc.  Mirando Mrsić (SDP), 
Sonja Šimunović (SDP), Gordana 
Sobol (SDP), mr.sc. Bruno Kure-
lić (SDP), dr.sc. Romana Jerković 
(SDP), Boro Grubišić (HDSSB), 
dr.sc. Rajko Ostojić (SDP), Ingrid 
Antičević-Marinović (SDP) i dr.sc. 
Željko Jovanović (SDP). Potaknut 
primjedbama oporbe da su pojedine 
zakonske odredbe nejasne, državni 
tajnik je pojasnio da se novim Zako-
nom uređuje samo dio problemati-
ke u sustavu primaljstva (dopunjuju 
ga zakoni o akademskom nazivlju i 
stručnom obrazovanju, o zdravstve-
noj zaštiti i dr.). Uostalom, ponuđe-
na rješenja osmišljena su u surad-
nji s Hrvatskom udrugom prima-
lja, Hrvatskim liječničkim zborom 
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i Hrvatskom liječničkom komorom. 
Osim toga, i kompetentne institucije 
iz Europe ocijenile su da je riječ o 
kvalitetnom propisu koji će osigura-
ti i prava i obveze primalja te na taj 
način zaštititi tu časnu djelatnost.

Izjašnjavanje

U nastavku sjednice, 3. listopa-
da, uslijedilo je izjašnjavanje o pod-
nesenim amandmanima. Predstav-
nik predlagatelja, Ante Zvonimir 
Golem, informirao je zastupnike 
da je Vlada uvažila sve amandma-
ne Odbora za zakonodavstvo koji su 
postali sastavnim dijelom Konačnog 

prijedloga zakona. Amandmanske 
zahtjeve zastupnice SDP-a, Gorda-
ne Sobol (8) nije prihvatila, a i veći-
na nazočnih zastupnika priklonila 
se njenom mišljenju. Podsjetimo, 
zastupnica je, među ostalim, zamje-
rila predlagatelju da nije dovoljno 
rodno osjetljiv, te da ne prepozna-
je ulogu primalje u zaštiti repro-
duktivnog zdravlja žena i novoro-
đenčadi. Zalagala se i za izmjenu 
pojedinih izraza u zakonskom tek-
stu (npr. riječi „zdravstveni radnici” 
u „zdravstvene radnice”, te „bole-
snik” u „pacijentica”). Zdrava žena 
koja rađa zdravo dijete nije bolesni-
ca, napominje zastupnica.

Obrazlažući stavove Vlade, držav-
ni tajnik se pozvao i na usvojen 
amandman Odbora za zakonodav-
stvo na članak 1. Naime, na inici-
jativu toga radnog tijela u Zakonu 
je precizirano da izrazi koji imaju 
rodno značenje, bez obzira na to 
koriste li se u muškom ili ženskom 
rodu, na jednak način obuhvaćaju i 
muški i ženski rod.

Ishod glasovanja – Zakon o pri-
maljstvu donesen je 3. listopada, 
većinom glasova nazočnih zastu-
pnika (78 „za” i 30 „suzdržanih”), 
zajedno s prihvaćenim amandma-
nima.

M.Ko.

Na 6. sjednici u listopadu zastu-
pnici su – hitnim postupkom – 
donijeli zakon kojim se prvi put 
u Hrvatskoj uređuje način dje-
lovanja fizioterapeuta, standard 
njihovog obrazovanja, uvjeti za 
obavljanje te djelatnosti, kontro-
la kvalitete usluga, itd. Naime, 
rad te brojne grupacije zdrav-
stvenih radnika u Hrvatskoj 
dosad nije bio zakonski reguli-
ran, kao što je to slučaj u zemlja-
ma Europske unije (Zakonom o 
zdravstvenoj zaštiti uređeno je 
jedino obavljanje njihove pri-
vatne prakse). Primjena novog 
Zakona, usklađenog s propisima 
EU, trebala bi im omogućiti da 
budu konkurentni na europskom 
tržištu rada, odnosno da mogu 
otvoriti privatnu praksu u svim 
zemljama EU.

Rasprava na plenarnoj sjednici 
provedena je 1. listopada.

O PRIJEDLOGU

Ponuđeni zakonski prijedlog zastu-
pnicima je obrazložio Ante Zvo-
nimir Golem, državni tajnik Mini-
starstva zdravstva i socijalne skrbi. 
Uvodno je napomenuo da se pred-
lagatelj pri njegovoj izradi konzulti-
rao sa strukom te da su fizioterape-
uti spremno dočekali ovakav propis. 
Naime, kada se propišu standardi te 
djelatnosti, njihove odgovornosti i 
kompetencije, moći će se poboljša-
ti i kvaliteta usluga, odnosno podići 
dignitet struke.

Predloženim se uređuje sadržaj i 
način djelovanja fizioterapeuta kao 
zdravstvenih radnika čija je djelat-
nost sastavni dio zdravstvene dje-
latnosti od interesa za Republiku 
Hrvatsku. Predviđeno je da u fizi-
oterapeutskoj skrbi pacijenta mogu 
sudjelovati i fizioterapeutski tehni-
čari, radni terapeuti i maseri-kupe-

ljari koji su upisani u registar Hrvat-
ske komore fizioterapeuta. Prema 
podacima HZZO-a, krajem 2007. u 
Hrvatskoj je radilo 3457 fizioterape-
uta, od čega 2100 s višom ili viso-
kom stručnom spremom, a 1357 sa 
srednjom stručnom spremom. Po 
novome oni koji se žele baviti tom 
djelatnošću morat će završiti stu-
dij fizioterapije da bi stekli pravo 
na naziv prvostupnik fizioterape-
ut. Nadzor nad radom fizioterape-
uta-pripravnika moći će provodi-
ti samo fizioterapeuti koji će imati 
pravovaljano odobrenje za samo-
stalan rad. Licenca je preduvjet i za 
obavljanje privatne prakse. Prema 
predloženom, izdavala bi je Hrvat-
ska komora fizioterapeuta, koja se 
osniva kao neovisna strukovna orga-
nizacija sa svojstvom pravne osobe 
i javnim ovlastima (udruživanje 
u Komoru bilo bi obvezno). Ta bi 
institucija ujedno obavljala i struč-

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FIZIOTERAPEUTSKOJ DJELATNOSTI
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Pravno uređen način djelovanja i 
kontrola kvalitete usluga
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ni nadzor nad radom fizioterapeuta. 
Kontrolu kvalitete njihovih usluga 
obavljali bi za to posebno educira-
ni fizioterapeuti koje bi imenovao 
poslodavac u suradnji s resornim 
ministarstvom i Komorom.

Zakonskim prijedlogom su obu-
hvaćeni i radni terapeuti, fiziotera-
peutski tehničari i maseri-kupeljari 
koji sudjeluju u postupku fiziotera-
peutske skrbi.

RADNA TIJELA
Donošenje predloženog Zakona 

hitnim postupkom podržala su i nad-
ležna radna tijela. Odbor za zako-
nodavstvo je podnio i više aman-
dmana pravno-tehničke naravi(5) 
na tekst Konačnog prijedloga zako-
na. U raspravi na sjednici matičnog 
Odbora za zdravstvo i socijalnu 
skrb čule su se primjedbe da bi u 
Zakonu trebalo bolje razraditi stan-
darde obrazovanja za sve zdrav-
stvene radnike koji su uključeni u 
fizioterapeutsku skrb pacijenata te 
jače naglasiti nadzor i upute liječ-
nika specijaliste fizijatra. Predstav-
nik predlagatelja je pojasnio da su ta 
pitanja uređena Zakonom o zdrav-
stvenoj zaštiti, Zakonom o kvaliteti 
zdravstvene zaštite i dr.

Odbor za europske integracije 
utvrdio je da je Konačni prijedlog 
zakona usklađen s pravnom stečevi-
nom EU te da ispunjava obveze iz 
Sporazuma o stabilizaciji i pridruži-
vanju.

RASPRAVA
Predloženo zakonsko rješenje 

komplementarno je s definicijom 
fizikalne terapije, kao osnovnog 
sadržaja djelatnosti fizioterapeuta, 
kako je određuje Svjetska zdravstve-
na organizacija, konstatirao je Stje-
pan Milinković, predstavnik Kluba 
zastupnika HDZ-a. Napomenuo je, 
također, da su fizioterapeuti, nakon 
medicinskih sestara, najmobilni-
ja profesija na tržištu rada u Euro-
pi i svijetu. Primjena novog zakona, 

usklađenog s propisima EU, omo-
gućit će našim fizioterapeutima da 
budu konkurentni na razini Europ-
ske unije. Naime, kao regulirana 
profesija bit će automatski priznati 
u svim državama EU gdje će moći 
otvoriti i privatnu praksu.

Radni terapeuti žrtve pete 
brzine?

Mr.sc. Bruno Kurelić, u ime 
Kluba zastupnika SDP-a, uspro-
tivio se hitnom donošenju Zakona. 
„Vožnja u petoj brzini pod parolom 
prilagođavanja EU nije najsretnije 
rješenje, osim ako nije cilj „provo-
zati” i korisnike usluga, kaže zastu-
pnik. Nije sporna potreba da se ova 
važna djelatnost i zakonski normi-
ra, ali neka od predloženih rješenja 
su, u najmanju ruku, nelogična. U 
prvom redu upada u oči udaljava-
nje profesije fizioterapeuta od bilo 
kakvog utjecaja liječnika specijali-
ste koji predlaže terapiju. Mišljenja 
je, stoga, da treba brisati formulaciju 
prema kojoj fizioterapeut „upravlja” 
procesom fizikalne terapije. Prijeko 
je potrebno jasno definirati i pojam 
fizioterapeutske skrbi, s obzirom na 
to da su u to područje ušla i druga 
zanimanja i struke. Začuđuje činje-
nica da predloženim u Komoru fizi-
oterapeuta uvrštavamo i radne tera-
peute, pa i masere-kupeljare, koji su 
dosad morali imati završenu trogo-
dišnju srednju školu. Nisu li radni 
terapeuti „kolateralne žrtve pete 
brzine”, s obzirom na činjenicu da 
je područje njihove djelatnosti šire 
od onoga čime se bave fizioterapeuti 
– pita Kurelić. Zbog svega navede-
nog, zastupnici SDP-a će biti suzdr-
žani kod glasovanja o predloženim 
rješenjima, a podnijet će i aman-
dmane radi poboljšanja pojedinih 
zakonskih odredbi, zaključio je.

Zakonski tekst treba doraditi

Po riječima Bore Grubišića, Klub 
zastupnika HDSSB-a će također 
ostati suzdržan, jer smatra da zakon-

ski tekst treba doraditi. Naime, pred-
lagatelj očito ima europske namjere, 
ali je puno toga ostalo nedorečeno. 
Primjerice, nije definirano kako će 
se zvati osobe koje završe studij fizi-
oterapije (diplomirani fizioterapeut, 
poludoktor ili poluspecijalist fizikal-
ne medicine)i hoće li se ugasiti spe-
cijalizacija iz fizijatrije. Iz predlože-
nog se ne vidi ni kakav status imaju 
osobe koje su završile višu školu za 
fizikalnu terapiju. U svakom sluča-
ju, država bi im trebala omogućiti 
da na njen račun nastave školova-
nje da bi postali prvostupnici. Na 
taj bi se način brojem tih kadrova 
Hrvatska približila standardima EU, 
s tom razlikom što naši fizioterape-
uti moraju odraditi pripravnički staž 
i položiti stručni ispit. Zastupnika je 
zanimalo i što će biti sa specijalisti-
ma fizijatrima, s obzirom na to da 
je zakonodavac predvidio da plan i 
program fizikalne terapije izrađuje 
fizioterapeut.

Razne struke u istom košu

Izgleda da Vlada, pa i resorno 
Ministarstvo zaziru od civilnog sek-
tora, budući da ignoriraju zahtjeve 
Hrvatske udruge radnih terapeuta i 
Hrvatskog zbora fizioterapeuta koji 
se protive donošenju Zakona, pri-
mijetio je Goran Beus Richember-
gh, predstavnik Kluba zastupnika 
HNS-a. Razlozi – predlagatelj je 
stavio u isti koš različite vrste tera-
peuta, pa čak i dvije posve samostal-
ne struke, i to na način da je jedna 
drugoj podređena. Iako europska 
praksa nalaže da se djelatnost radne 
terapije regulira posebnim propisi-
ma (ta vrsta terapije gotovo da nema 
sličnosti s fizikalnom), predlože-
nim se propisuje da će se svi radni 
terapeuti morati učlaniti u Komoru 
fizioterapeuta. Predlagatelj ih stav-
lja u kategoriju osoba koje te poslo-
ve obavljaju sa srednjom stručnom 
spremom, iako je poznato da oni 
imaju svoj obrazovni program na 
zdravstvenom veleučilištu. Istodob-
no tvrdi da će se to područje uredi-
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ti posebnim propisom, pa nije jasno 
hoće li se predloženi Zakon na njih 
odnositi samo u slučajevima kad 
provode fizikalnu terapiju, što je 
relativno rijetko. Poštujemo intenci-
ju Vlade da definira prostor djelova-
nja svih zdravstvenih zanimanja, ali 
ovdje postoji mogućnost zloporabe, 
upozorava Richembergh.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vali su: dr.sc. Rajko Ostojić (SDP), 
dr.sc. Vladimir Šišljagić (HDSSB), 
Sonja Šimunović (SDP) i dr.sc.  
Željko Jovanović (SDP).

Riječ predlagatelja

U Komoru fizioterapeuta će se 
morati učlaniti samo oni radni tera-
peuti koji se namjeravaju baviti fizi-
kalnom terapijom, pojasnio je pred-
stavnik predlagatelja, Ante Zvoni-
mir Golem. Što se, pak, tiče stan-
darda obrazovanja fizioterapeuta, 
Zakonom o akademskom nazivlju 
i stručnom obrazovanju je još prije 
godinu dana utvrđeno da viši fizio-
terapeuti dobivaju titulu prvostupni-

ka. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 
propisano je da fizioterapeuti mogu 
obavljati privatnu praksu samostal-
no, ali sukladno uputama specijali-
ste fizikalne medicine i rehabilita-
cije. Budući da su kod izrade ponu-
đenoga zakonskog teksta sudjelova-
li i predstavnici strukovnih udruga, 
Vlada ostaje kod prijedloga da se 
ide u hitnu proceduru. Dakako to 
nije uvjet, ali sada je prilika da se 
fizioterapeutska djelatnost uredi na 
moderan način, po principima EU. 
Vlada će izaći s posebnim zakon-
skim prijedlozima kojima će se ure-
diti djelatnost radne terapije, te dru-
gih profesija u hrvatskom zdravstvu, 
najavio je na kraju.

Izjašnjavanje

U nastavku sjednice, 3. listopada, 
zastupnici su se izjašnjavali o aman-
dmanima podnesenim na Konač-
ni prijedlog zakona (13). Predstav-
nik predlagatelja, Ante Zvonimir 
Golem, izvijestio je da je Vlada 
uvažila amandmane Odbora za 

zakonodavstvo te Kluba zastupni-
ka HDZ-a (među osnivače Hrvat-
ske komore fizioterapeuta uvršten 
je i Hrvatski zbor fizioterapeuta). 
O navedenim amandmanima nije 
se glasovalo, budući da su postali 
sastavnim dijelom Konačnog prijed-
loga zakona, kao i amandman Bore 
Grubišića na članak 2. Podsjetimo, 
na njegovu inicijativu u Zakonu se 
precizira da proces fizikalne terapi-
je može obavljati samo prvostupnik 
koji je završio dodiplomski studij u 
trajanju od šest semestara. Odbijeni 
su amandmanski zahtjevi zastupni-
ka SDP-a (dr.sc. Željko Jovanović, 
Bruno Kurelić i Mario Habek) 
da se izmjenom i dopunom pojedi-
nih zakonskih odredbi osigura bolja 
komunikacija između liječnika spe-
cijaliste i fizioterapeuta.

Ishod rasprave – 3. listopada 
Zakon o fizioterapeutskoj dje-
latnosti izglasan je sa 79 glasova 
„za”, 4 „protiv” i 27 „suzdrža-
nih”, u ponuđenom tekstu, zajed-
no s prihvaćenim amandmanima.

M.Ko.

Zastupnici Hrvatskog sabo-
ra razmotrili su, na 6. sjednici 1. 
listopada 2008., Konačni prijed-
log zakona o ovlasti Vlade Repu-
blike Hrvatske da uredbama ure-
đuje pojedina pitanja iz djelokru-
ga Hrvatskog sabora. Nakon kraće 
rasprave zastupnici su 3. listopada, 
većinom glasova, prihvatili predlo-
ženi zakonski tekst, koji je u proce-
duru upućen po hitnom postupku.

O PRIJEDLOGU
Uvodno obrazloženje podnio je 

u ime predlagatelja državni tajnik 

Središnjeg državnog ureda za upra-
vu Antun Palarić. Radi se o dono-
šenju Zakona o ovlastima Vlade u 
periodu dok Hrvatski sabor nije u 
zasjedanju, dakle od 15. prosinca 
2008. do 15. siječnja 2009., te od 
15. srpnja 2009. do 15. rujna 2009. 
godine. Isto tako, predloženo je da 
se u slučaju eventualnog raspušta-
nja Sabora u idućoj godini, ovlasti 
Vladu da uredbama uređuje i ona 
pitanja koja se ne mogu zakonodav-
nom delegacijom prenijeti na Vladu. 
Ujedno je predloženo da stupanjem 
na snagu ovoga Zakona, nastave vri-
jediti uredbe sa zakonskom snagom 

koje je donijela Vlada, osim Uredbe 
o izmjeni i dopuni Zakona o trgo-
vini. Ta bi uredba prestala vrijediti 
stupanjem ovoga Zakona na snagu, 
jer je Vlada predložila Saboru dono-
šenje Zakona o izmjenama i dopu-
nama Zakona o trgovini, kojim je 
konzumirana Uredba. Kako je riječ 
o malom zakonu koji je važan za 
nesmetano funkcioniranje držav-
nog poretka, državni tajnik Palarić 
zamolio je Sabor da ga prihvati kao 
Konačni prijedlog zakona. Ujed-
no se očitovao o podnijetim aman-
dmanima. Prihvatio je amandman 
kojega je uputio Odbor za Ustav, 

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

Kad Sabor ne zasjeda – Vlada uređuje
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Poslovnik i politički sustav, ali ne 
i onaj kojega je uputio zastupnik 
Zvonimir Mršić (SDP) zato jer je 
Vlada predložila donošenje Zakona 
o izmjenama i dopunama Zakona o 
trgovini.

RADNA TIJELA
O predloženom zakonskom tekstu 

očitovala su se i nadležna saborska 
radna tijela. Odbor za zakonodav-
stvo podupro je njegovo donošenje 
ne protiveći se prijedlogu predlaga-
telja da se ovaj Zakon donese hit-
nim postupkom, kao ni prijedlogu 
da stupi na snagu danom objave u 
„Narodnim novinama”. Odbor za 
Ustav, Poslovnik i politički sustav 
raspravio je predloženi tekst kao 
matično radno tijelo, te većinom gla-
sova dao potporu njegovom donoše-
nju. Predložen je i amandman nomo-
tehničke naravi kojim se predlaže 
brisanje riječi „ili isteka mandata” u 
drugom članku. Donošenje predlo-
ženoga Zakona poduprli su i Odbor 
za pravosuđe, Odbor za lokalnu 
i područnu (regionalnu) samou-
pravu te Odbor za poljoprivredu, 
ribarstvo i ruralni razvoj.

RASPRAVA
Nakon uvodnog izlaganja pred-

stavnika predlagatelja, uslijedila 
je rasprava po klubovima. Prvi je 
u ime Kluba zastupnika HDZ-a 
govorio zastupnik Emil Tomljano-
vić. Podržao je donošenje predlože-
nog zakonskog teksta, ocjenjujući 
da je navedeno pitanje već uređe-
no ustavnim odredbama, a slični su 
potezi uobičajeni i u drugim europ-
skim državama. Ujedno je podsjetio 
da su iz navedenog djelokruga ure-
đivanja izuzeta pitanja oko izmjena 
Državnog proračuna, propisivanje 
poreza te sva ona pitanja koja su izu-
zeta izričitom odredbom članka 97. 

Ustava Republike Hrvatske. Radi 
se, podsjetio je zastupnik Tomlja-
nović, o pitanjima koja se odnose 
na temeljna ljudska prava i slobo-
de, izborna pitanja te na ustrojstvo i 
djelokrug državnih tijela i tijela jedi-
nica lokalne samouprave.

U ime Kluba zastupnika IDS-a 
govorio je zastupnik Damir Kajin 
analizirajući prvenstveno pojedine 
odredbe Uredbe sa zakonskom sna-
gom kojom su uređivane i vremen-
ske norme rada u trgovinama. Zabra-
nu rada trgovina nedjeljom ocijenio 
je apsurdnom, iznoseći brojčane 
pokazatelje koji ukazuju na novča-
ne gubitke ukoliko se održi ovakva 
praksa. Klub zastupnika IDS-a stoji 
iza predloženog teksta, jer Vlada 
svojim uredbama mora intervenirati 
u periodu kada parlament ne zasje-
da, zaključio je zastupnik Kajin.

Stavove i ocjene o predloženom 
tekstu u ime Kluba zastupnika 
HNS-a iznio je zastupnik Goran 
Beus Richembergh, uvodno podr-
žavši njegovo donošenje. Međutim, 
i on se osvrnuo na donošenje i loše 
posljedice već navedenih odredbi 
kojima je ovoga ljeta Vlada regu-
lirala radno vrijeme u trgovinama. 
Ubuduće se Vlada ne smije ponaša-
ti tako da dezavuira i ismijava rad 
parlamenta, zaključio je predstavnik 
Kluba zastupnika HNS-a.

Govoreći u ime Kluba zastupni-
ka SDP-a, zastupnik Igor Drago-
van podsjetio je na situacije u koji-
ma Vlada svojim uredbama uređu-
je pojedina pitanja. Radi se o veli-
kim ovlastima, pa donošenje uredbi 
sa zakonskom snagom ne smije biti 
nepromišljeno i neodgovorno poput 
uredbe koja je donesena u ljetnoj 
stanci, a uređivala je duljinu rada 
trgovina u jeku turističke sezone. 
Osim toga, ne sviđa nam se dono-
šenje odluka u tajnosti i na zatvore-
nim Vladinim sjednicama, kao da se 
radi o nekakvoj vojnoj tajni. Načel-

no podržavamo donošenje Zakona 
kojim bi se regulirala ta materija, 
ali izražavamo ozbiljne sumnje da 
je Vlada zaslužila da bude nositelj 
odgovornosti, zaključio je zastupnik 
Dragovan.

O predloženom zakonskom tekstu 
u pojedinačnoj raspravi očitovali su 
se zastupnici: Gordan Maras (SDP), 
Josip Leko (SDP), Dragica Zgrebec 
(SDP), Vladimir Ivković (HDZ), 
Marin Brkarić (IDS) te zastupnik 
Boro Grubišić (HDSSB).

OČITOVANJE O 
PODNESENIM 

AMANDMANIMA

Zamjenik državnog tajnika Središ-
njeg državnog ureda za upravu Pavle 
Matičić prihvatio je, u ime predlaga-
telja, amandman Odbora za Ustav, 
Poslovnik i politički sustav. Ovaj 
je amandman time ujedno postao 
sastavnim dijelom zakonskog pri-
jedloga. Nije prihvaćen amandman 
kojega je uputio zastupnik Gordan 
Maras (SDP) kojim se predlaže 
da se uredbe ne mogu donositi na 
zatvorenim i telefonskim sjednica-
ma Vlade. Predstavnik predlagatelja 
nije prihvatio amandman, navodeći 
da je Vlada u međuvremenu predlo-
žila izmjene i dopune Zakona o trgo-
vini, a promjene su već sadržane i 
u prihvaćenom amandmanu Odbo-
ra. Zastupnik Maras nije prihvatio 
obrazloženje tražeći glasovanje, no 
amandman nije prošao.

Uslijedilo je (3. listopada 2008.) 
glasovanje o Konačnom prijedlo-
gu zakona o ovlasti Vlade Republi-
ke Hrvatske da uredbama uređu-
je pojedina pitanja iz djelokruga 
Hrvatskoga sabora. Zakon je pri-
hvaćen sa 78 glasova „za”, 30 „pro-
tiv” te 1 „suzdržan” glas, zajedno s 
prihvaćenim amandmanom.

V.Ž.
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Predloženim zakonom uređuje 
se djelokrug i ustrojstvo Agencije 
za sigurnost željezničkog prometa 
kao samostalne i neovisne javne 
ustanove.

Hrvatski je sabor o njemu 
raspravljao 2. listopada 2008. 
godine.

O PRIJEDLOGU
Ustrojavanjem tijela nadležnog 

za sigurnost željezničkog prometa 
nastavit će se proces usuglašava-
nja domaćeg zakonodavstva s onim 
Europske unije. Stvorit će se pravni 
okvir za funkcioniranje neovisnog 
tijela nadležnog za sigurnost želje-
zničkog prometa sa svrhom boljeg 
nadzora sustava upravljanja sigur-
nošću subjekata u željezničkom 
prometu. Za provođenje predlože-
nog zakona – predviđa se stupanje 
na snagu 1. siječnja 2009. – potreb-
no je osigurati u državnom proraču-
nu 2,6 milijuna kuna.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podu-

pire donošenje predloženog zakona. 
Podnio je tri amandmana nomoteh-
ničke naravi. Jednim od njih traži da 
se navedu članci zakona koji će se 
primjenjivati danom prijama Repu-
blike Hrvatske u Europsku uniju 
(predlagatelj prihvatio). Odbor 
za pomorstvo, promet i veze jed-
noglasno je predložio Hrvatskom 
saboru donošenje predloženog zako-
na. Odbor za europske integraci-
je utvrdio je da je Konačni prijed-

log usklađen s pravnom stečevi-
nom Europske unije te da ispunjava 
obveze iz Sporazuma o stabilizaciji 
i pridruživanju.

RASPRAVA
Na sjednici Hrvatskoga sabora 

o predloženom zakonu uvodno je 
govorio državni tajnik u Ministar-
stvu mora, prometa i infrastrukture 
Branimir Jerneić. Zaokružuje se 
ustrojbena cjelina koju Republika 
Hrvatska treba ispuniti prije pridru-
živanja Europskoj uniji na području 
željezničkog prometa.

Klub zastupnika HDZ-a pozdrav-
lja donošenje predloženog zakona, 
izvijestio je Ivan Vučić. Time će 
se sigurno povećati i sigurnost na 
Hrvatskim željeznicama.

Klub zastupnika HNS-a podržat 
će predloženi zakon zbog njegove 
orijentacije, prenio je Željko Vin-
celj. Svjesni smo da dobivamo još 
jedan lijep europski papir i temeljem 
njega zapošljavanje administracije. 
Sve primjedbe koje je Klub dao u 
raspravi o petogodišnjem programu 
izgradnje i održavanja Željeznice 
ističemo i sada, naglasio je. Nama 
u sustavu željeznica treba rezultat, 
akcija, vidljiv i brz pomak naprijed.

I Klub zastupnika HSS-a podr-
žava donošenje predloženog zakona, 
rekao je Zdravko Kelić. Njime se 
rješavaju određena pitanja potrebna 
za funkcioniranje Agencije. Aman-
dmanom traži da se omogući Mini-
starstvu obavljanje tehničkih pregle-
da za sve aspekte željezničkog pro-
meta dok se ne osnuje Agencija.

Doprinos sigurnosti

Predloženi zakon doprinos je 
sigurnosti željeznica i u tom smislu 
ga Klub zastupnika IDS-a podrža-
va, izvijestio je Damir Kajin. No 
problem Hrvatskih željeznica rješa-
va se, prije svega, velikim investici-
jama. A najveća sigurnost željezni-
ca postigla bi se kad bi se maknula 
nesposobna uprava. Za plaće čelnih 
ljudi u Hrvatskim željeznicama, jed-
nom od najvećih državnih gubita-
ša, godišnje se izdvaja 170 miliju-
na kuna. Založio se da se što prije 
ostvari planirana gradnja tunela 
Ćićarija (Učka).

Klub zastupnika SDP-a podržat 
će predloženi zakon kao što podrža-
va sve zakone koji su na tragu pribli-
žavanja Hrvatske Europskoj uniji, 
izvijestio je Davor Bernardić. Na 
modernizaciji i tranziciji Hrvatskih 
željeznica u svijetlu približavanja 
Europskoj uniji napravljeno je pre-
malo. Gomilaju se veliki dugovi, 
promet pada, a počelo je i otpuštanje 
zaposlenih, kojih ima 13 500. Želje-
znice još uvijek imaju priliku stabi-
lizirati se. Ne bih htio da ih zadesi 
sudbina hrvatskih brodogradilišta, 
kazao je. Klub amandmanom traži 
da Agencija svoje izvješće o poslo-
vanju podnosi i Hrvatskom saboru, 
a ne samo Vladi Republike Hrvatske 
(amandman nije prihvaćen).

U pojedinačnoj raspravi sudje-
lovali su: Živko Nenadić (HDZ), 
Branko Kutija (HDZ), Željko 
Turk (HDZ), Tomislav Vrdoljak 
(HDZ); Anđelko Mihalić (HDZ), 
Šimo Đurđević (HDZ); Anton 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O AGENCIJI ZA SIGURNOST 
ŽELJEZNIČKOG PROMETA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Neovisno tijelo za nadzor sustava 
upravljanja sigurnošću
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Mance (HDZ), Nevenka Mari-
nović (HDZ), Niko Rebić (HDZ), 
Borislav Matković (HDZ), Kreši-
mir Gulić (HDZ) i Frano Matušić 
(HDZ).

U petominutnoj raspravi u ime 
Kluba zastupnika HSSSB-a, Boro 
Grubišić izrazio je nezadovoljstvo 
što je bezrazložno ukinuto željeznič-
ko čvorište Slavonski Brod. Slavo-
nija i Baranja zakinuti su i u grad-

nji željezničkih pruga u odnosu na 
druge krajeve.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a 
govorio je Ivan Vučić. Da je dosad 
bila ovakva Agencija, sigurno ne bi 
bilo tehničke raznolikosti na hrvat-
skim željeznicama.

U završnom osvrtu državni taj-
nik Branimir Jerneić osvrnuo se na 
raspravu, rekavši da je često obuhvaća-
la regionalna pitanja i probleme. Pod-

sjetio je na usvojene zakone i doku-
mente koji uređuju građenje, osuvre-
menjivanje i održavanje željezničke 
infrastrukture u Republici Hrvatskoj.

Hrvatski je sabor 3. listopada 
2008. hitnim postupkom donio 
Zakon o Agenciji za sigurnost 
željezničkog prometa, zajedno s 
prihvaćenim amandmanima (102 
„za”, 2 „protiv”, 5 „suzdržanih”).

Đ.K.

Cilj donošenja zakona je usklad-
ba zakonodavstva Republike 
Hrvatske s pravnim standardi-
ma Europske unije u dijelu koji 
se odnosi na poslovanje institucija 
za elektronički novac. Osim nave-
denog, donošenjem predloženog 
Zakona uvodi se u zakonodav-
stvo Republike Hrvatske pravni 
okvir za poslovanje institucija za 
elektronički novac sa sjedištem 
u Hrvatskoj, te uvjeti za izdava-
nje elektroničkog novca u Hrvat-
skoj od osoba sa sjedištem izvan 
Hrvatske.

Rasprava na plenarnoj sjedni-
ci Hrvatskog sabora provedena je 
24. rujna 2008.

O PRIJEDLOGU
U prikazu zakonskog prijedloga 

poslužili smo se izlaganjem pred-
stavnika predlagatelja, državnog taj-
nika Ministarstva financija Zdrav-
ka Marića.

Zakonom se uređuju uvjeti za 
osnivanje, poslovanje i prestanak 
rada institucija za elektronički novac 

sa sjedištem u Hrvatskoj i supervi-
zija njihovog poslovanja, te uvjeti 
pod kojima osobe sa sjedištem izvan 
Hrvatske mogu izdavati elektronički 
novac u Hrvatskoj, rekao je Marić.

Institucije za elektronički novac 
specifičan su oblik kreditnih institu-
cija koje nisu depozitarnog karakte-
ra i čija je primarna djelatnost izda-
vanje elektroničkog novca. Na njih 
se odnosi većina odredbi Zakona 
o kreditnim institucijama, ali zbog 
niza specifičnosti propisuju se i 
posebnim zakonom.

Zakon definira što je elektronič-
ki novac. To je instrument plaćanja 
odnosno novčana vrijednost pohra-
njena na nekom elektroničkom nosi-
telju podataka koji su kao sredstvo 
plaćanja prihvatile osobe koje nisu 
izdavatelji.

Inače, institucijama za elektro-
nički novac nije dopušteno odobra-
vati kredite, a njihov temeljni kapi-
tal mora iznositi najmanje 8 mili-
juna kuna. Također, dozvoljava se 
subjektima koji izdaju manje količi-
ne elektroničkog novca, a koji zado-
voljavaju i druge propisane kriterije, 

poslovanje kroz izuzeće, uz znatno 
blaži prudencijalni režim. Za izda-
vanje elektroničkog novca potrebno 
je od Hrvatske narodne banke dobiti 
odobrenje za rad, odnosno odobre-
nje za izuzeće.

Donošenjem Zakona hrvatsko 
zakonodavstvo uskladit će se s važe-
ćim pravnim propisima EU koji se 
odnose na poslovanje institucija za 
elektronički novac. Za provođenje 
Zakona nije potrebno osigurati sred-
stva u državnom proračunu.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podu-

pire donošenje Zakona i ne protivi 
se prijedlogu da se donese hitnim 
postupkom. Na tekst Konačnog pri-
jedloga Odbor podnosi amandman 
kojim se usklađuje izričaj. Odbor 
za europske integracije utvrdio je 
da je Konačni prijedlog usklađen s 
pravnom stečevinom Europske unije 
te da ispunjava obveze iz Sporazu-
ma o stabilizaciji i pridruživanju. 
Odbor za financije i državni pro-
račun odlučio je jednoglasno, bez 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O INSTITUCIJAMA ZA ELEKTRONIČKI 
NOVAC
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Pravni okvir za poslovanje elektroničkim 
novcem
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rasprave, predložiti Saboru donoše-
nje Zakona.

RASPRAVA
Rasprava o predloženom zakonu 

vođena je na plenarnoj sjednici 24. 
rujna 2008. godine. Nakon uvodnog 
izlaganja Zdravka Marića, držav-
nog tajnika u Ministarstvu financija, 
otpočela je rasprava po klubovima 
zastupnika.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a 
govorila je Vesna Buterin. Klub 
podržava donošenje zakona. Bute-
rin je naglasila da je aktivnost izda-
vanja elektroničkog novca u smi-
slu pohrane novčane vrijednosti na 

elektroničkom nositelju podataka 
koji se koristi za naknadna plaćanja 
sve više prisutna u svijetu.

Smatra opravdanim da se u Hrvat-
skoj donese jasan zakonski okvir 
koji bi poticao izdavanje elektronič-
kog novca uz zadržavanje visokog 
nivoa zaštite potrošača i visokog 
nivoa stabilnosti i sigurnosti finan-
cijskog sustava u cjelini.

Uz to, donošenjem predloženog 
zakona hrvatsko zakonodavstvo 
usklađuje se s važećim pravnim 
standardima EU na tom području.

U ime Kluba zastupnika SDP-a 
Davor Bernardić pozitivno se oči-
tovao o predloženom zakonu, čijim 
će se donošenjem konačno regulirati 

tržište elektroničkog novca u skladu 
s direktivama EU.

U pojedinačnoj raspravi govorio 
je samo Gordan Maras (SDP).

Državni tajnik Zdravko Marić 
konstatirao je da predlagatelj, Vlada 
Republike Hrvatske, prihvaća aman-
dmane Odbora za zakonodavstvo i 
zastupnika Gorana Marića koji time 
postaju sastavni dio Konačnog pri-
jedloga.

Zastupnici su većinom glasova, 
sa 96 glasova „za” i 1 „suzdrža-
nim”, 26. rujna 2008. godine doni-
jeli Zakon o institucijama za elek-
tronički novac, zajedno s prihva-
ćenim amandmanima.

S.Š.

Zastupnici su na 6. sjednici 
Hrvatskog sabora 25. rujna 2008. 
godine hitnim postupkom rasprav-
ljali o zakonskom prijedlogu. 
Zakonom se propisuju mjere koje 
svaka stranka potpisnica Konven-
cije provodi kako bi se spriječio i 
smanjio negativan utjecaj na oko-
liš preko državnih granica.

O PRIJEDLOGU
Podnijeti zakonski prijedlog 

uvodno je, u ime Vlade, obrazložio 
državni tajnik u Ministarstvu zaštite 
okoliša, prostornog uređenja i gra-
diteljstva dr.sc. Nikola Ružinski. 
Podsjetio je da Konvencija sadrža-
va opću obvezu poduzimanja svih 

prikladnih mjera za sprečavanje i 
smanjenje negativnih utjecaja na 
okoliš preko državnih granica. Ista-
knuo je zatim i pojedine izmjene i 
dopune navedenih mjera, koje su 
donesene na konvencijama u Sofi-
ji 2001., te Cavtatu 2004. godine. 
Tim se izmjenama postupci zašti-
te usklađuju sa ESPO Konvenci-
jom koja omogućuje bolji pristup 
javnosti i dopušta državama potpi-
snicama sudjelovanje u svim faza-
ma donošenja zaštitnih programa. 
Hrvatska je već dobar dio potpisa-
nih vrijednosti unijela u svoje zako-
nodavstvo, a to je zapravo ratifika-
cija postignutih izmjena Konvenci-
je, zaključio je predstavnik predla-
gatelja.

RADNA TIJELA

Predloženi zakonski tekst podupr-
la su i nadležna radna tijela Sabora: 
Odbor za zakonodavstvo, Odbor 
za prostorno uređenje i graditelj-
stvo, Odbor za zaštitu okoliša te 
Odbor za europske integracije.

RASPRAVA
U nastavku rasprave za riječ se 

u ime Odbora za zaštitu okoliša 
javila zastupnica Marijana Petir. 
Ukratko je rekapitulirala stavo-
ve Odbora, upozorivši na proble-
me zbog onečišćenja zraka u Brod-
sko-posavskoj županiji. Problemi se 
javljaju zbog slabe zaštite rafinerije 

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE I DOPUNE 
KONVENCIJE O PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ PREKO DRŽAVNIH GRANICA, SOFIJA 
27. VELJAČE 2001. I IZMJENE I DOPUNE KONVENCIJE O PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ 
PREKO DRŽAVNIH GRANICA, CAVTAT, 4. LIPNJA 2004.
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Zajednički do zdravijeg prirodnog 
okoliša
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u susjednom Bosanskom Brodu, pa 
bi te probleme trebalo riješiti kroz 
bilateralne sporazume sa susjednom 
državom. Odbor je dao jednoglasnu 
potporu za donošenje predloženog 
zakonskog teksta. Donošenje Kon-
vencije podržao je u ime Odbora za 
prostorno uređenje i graditeljstvo 
i zastupnik Jerko Rošin. Predsjeda-
vajući je zatim otvorio i raspravu po 
klubovima, a prva je u ime Kluba 
zastupnika SDP-a govorila zastu-
pnica dr.sc. Mirela Holy. Uvodno je 
podržala donošenje Zakona, ukazu-
jući ujedno na zajedničke napore i 
uspjehe država potpisnica. Iznijela 
je zatim detalje vezane uz organiza-
ciju Konvencije, koja je 2004. godi-
ne održana u Cavtatu, a u čijoj je 
pripremi i sama svojedobno sudje-
lovala kao djelatnica resornog mini-
starstva. Ocijenila je da napori veza-
ni uz zaštitu okoliša najbolje govo-
re o zrelosti i odgovornosti pojedine 
države. Na kraju izlaganja, zastupni-
ca Holy upozorila je i na probleme. 
Radi se o regulaciji toka pojedinih 
rijeka te izgradnji rafinerija i elek-
trana u susjednim zemljama, gdje bi 
i Republika Hrvatska trebala snažni-
je štititi vlastite interese. Zastupnik 
Borislav Matković iznio je stavove 
i ocjene u ime Kluba zastupnika 
HDZ-a. Podržao je donošenje pred-
loženoga Zakona te i sam upozorio 
na onečišćenje zraka zbog nedo-
statka zaštitnih mjera u rafineriji u 
susjednom Bosanskom Brodu. Pro-
blemi su uočeni i u projektu „Gor-
nji horizonti” koji mogu utjecati na 
hidrološke prilike rijeke Neretve. 
Ocijenio je da bi se navedeni pro-
blemi mogli uspješno riješiti bilate-
ralnim sastancima Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Republike Bosne 
i Hercegovine. Uz čuvanje prirode i 
zdravlja ljudi moramo voditi računa 
i o zaštiti postojećih prirodnih resur-
sa, zaključio je zastupnik Matković.

Govoreći u ime Kluba zastupnika 
HDSSB-a zastupnik Boro Grubišić 
upozorio je na prekogranično oneči-
šćenje okoliša u Brodsko-posavskoj 
županiji. Uz već navedene ekološke 
probleme, zabrinjava i prekomjerna 
eksploatacija šljunka i ribolov nedo-
puštenim alatima od pojedinih sta-
novnika susjedne Bosne. I ovim se 
potezima narušava prirodni okoliš, 
pa bi trebalo utjecati na uklanjanje 
postojećih problema. Istovremeno 
bi i svi veliki gospodarski i energet-
ski objekti trebali djelovati u skladu 
s ekološkim standardima, zaključio 
je zastupnik Grubišić.

Govoreći u ime Kluba zastupnika 
HSS-a, zastupnica Marijana Petir 
podsjetila je i na obveze koje name-
će Konvencija. Sve stranke dužne su 
pridonijeti prikladnim i učinkovitim 
mjerama za sprječavanje i kontrolu 
negativnih utjecaja na okoliš. Hrvat-
ska se često suočava s određenim 
problemima zbog propusta svojih 
susjeda koji ne poštuju niti provode 
odluke i standarde Konvencije. Upo-
zorila je na moguće posljedice zbog 
gradnje hidroelektrane Novo Virje i 
na potrebu uređenja pojedinih infra-
strukturnih objekata u susjednim 
zemljama. Posljedice nemara bile su 
ujedno i glavnim razlogom nedav-
ne tragedije i pogibije 13 kanuista 
na objektima nedovršene protočne 
brane u susjednoj Sloveniji, zaklju-
čila je zastupnica Petir, podržavajući 
donošenje predloženog Zakona.

U ime Kluba zastupnika HNS-a 
govorio je zastupnik Miljenko 
Dorić. Podržao je donošenje predlo-
ženih mjera upozoravajući na potre-
bu snažnijeg i zajedničkog nastupa 
prema problemima koji se odnose na 
zaštitu prirode. Kao primjer snažnog 
lobiranja za vlastite državne intere-
se, naveo je susjednu Italiju koja na 
sve stručne skupove koji se odnose 
na zaštitu Jadrana dolazi u najjačem 

sastavu. Pri tome se snažno zalažu za 
vlastite interese, a primjerice zane-
maruju negativne ekološke poslje-
dice koje rijeka Po nanosi Jadranu i 
hrvatskoj obali. Hrvatska bi se u sva-
kom slučaju trebala energično zala-
gati za uklanjanje loših postupaka i 
šteta koje trpi zbog svojih nemarnih 
susjeda, zaključio je zastupnik Dorić. 
Uslijedila je zatim i pojedinačna 
rasprava. Zastupnik Luka Bebić 
(HDZ) upozorio je na potrebu dono-
šenja dugoročne energetske strategi-
je. Osvrnuo se i na moguće posljedi-
ce izgradnje akumulacije „Trebišnji-
ce” na gornjem toku rijeke Neretve. 
Pri tome bi najveću štetu podnijeli 
brojni poljoprivrednici jer bi došlo 
do prodora slane vode u deltu rijeke i 
uništenja nasada. Završni osvrt iznio 
je državni tajnik Nikola Ružinski 
i sam potvrdivši da u slučaju naru-
šavanja i ekoloških incidenata treba 
prvo razgovarati sa susjedima. Zbog 
poznatih problema vezanih uz ustroj-
stvo susjedne BiH, otežan je dogo-
vor koji se odnosi na rad i zagađenje 
rafinerije u Bosanskom Brodu. Iznio 
je zatim podatke o situacijama gdje 
je sa susjedima postignut zajednički 
sporazum kojim su uklonjeni mogu-
ći širi ekološki problemi.

Time je zaključena rasprava, a 
u nastavku rada Sabora, 26. rujna 
pristupilo se glasovanju. Pred-
sjedavajući je napomenuo da je 
Odbor za zakonodavstvo povukao 
amandman podnesen na zakonski 
prijedlog. Zakon o potvrđivanju 
izmjena i dopuna Konvencije o 
procjeni utjecaja na okoliš preko 
državnih granica, Sofija, 27.velja-
če 2001. i Izmjena i dopuna Kon-
vencije o procjeni utjecaja na oko-
liš preko državnih granica, Cav-
tat, 4. lipnja 2004. godine, donesen 
je većinom glasova, sa 101 „za” i 2 
„suzdržana”.

V.Ž.



HRVATSKI SABOR

IHS
30. X. 2008.

BROJ
492

24

U okviru reforme pravosuđa i 
usklađivanja našeg zakonodav-
stva s pravnom stečevinom Europ-
ske unije treba novelirati propise 
koji uređuju organizaciju i funk-
cioniranje pravosudnog sustava u 
Republici Hrvatskoj. Budući da 
je u tijeku i provedba projekta 
CARDS 2003. – „Podrška reformi 
pravosudnog sustava”, odnosno 
racionalizacija mreže sudova (već 
je donesen novi Zakon o područ-
jima i sjedištima sudova), Sabor 
je na rujanskoj sjednici izmijenio 
i Zakon o sudovima. Rasprava na 
plenarnoj sjednici provedena je 
17. rujna a glasovanje 19. rujna.

O PRIJEDLOGU
Kako je uvodno obrazložio Dra-

žen Bošnjaković, državni tajnik u 
Ministarstvu pravosuđa, predlože-
nim se u postojeći Zakon iz 2005. 
ugrađuju relevantne uredbe Vijeća 
Europe. Zahvaljujući tome trebala bi 
se ostvariti puna usklađenost prav-
ne stečevine na području pravosud-
ne suradnje u građanskim i kazne-
nim stvarima. Tijekom provođenja 
projekta „Podrška žrtvama kazne-
nih djela” Ministarstvo je – kaže – 
preuzelo obvezu ugradnje propisa o 
pravima svjedoka i žrtava u zakone 
o kaznenom postupku i o sudovi-
ma. Stoga se nadležnost županijskih 
sudova proširuje poslovima pruža-
nja podrške svjedocima i žrtvama na 
sudu (predviđa se i osnivanje poseb-
nog odjela u okviru sudske uprave), 
te poslovima međunarodne pravne 
pomoći u kaznenim postupcima.

Budući da se Republika Hrvatska 
uključila i u mehanizme suradnje u 
okviru Europske sigurnosti i obrambe-
ne politike (ESOP) i u suradnju s Euro-
just-om, predviđa se mogućnost da i 

suci budu upućeni u mirovne misije. 
Bitna je novina i brisanje odredbe koja 
je omogućavala državnom odvjetni-
ku i strankama podnošenje zahtjeva 
Vrhovnom sudu RH za jedinstvenu 
primjenu zakona (pitanje ujednačava-
nja sudske prakse riješena su novelom 
Zakona o parničnom postupku).

Uvažene primjedbe zastupnika

Uvaživši primjedbe iz rasprave o 
Prijedlogu zakona, predlagatelj je 
predvidio i mogućnost da ministar 
pravosuđa pokrene stegovni postupak 
protiv suca koji u roku ne dostavi tra-
žene podatke o svom imovnom sta-
nju, te imovini bračnog druga i malo-
ljetne djece. Na inicijativu zastupni-
ka precizno je definiran pojam „pre-
ustroj suda” (spajanje i razdvajanje 
sudova, promjena unutarnjeg ustroj-
stva suda te promjena potrebnog 
broja sudaca). U konačni zakonski 
tekst ugrađena je i odredba koja pro-
pisuje da je ponašanje suca protivno 
temeljnim načelima Kodeksa sudač-
ke etike stegovno djelo. Predlaže se, 
nadalje, da u slučaju spajanja sudo-
va ministar pravosuđa ovlasti jednog 
od sudaca ili suca višeg suda da pri-
vremeno, do imenovanja predsjed-
nika spojenog suda, obavlja poslove 
sudske uprave (najduže jednu godi-
nu). Predviđeno je, također, da će 
službenici i namještenici biti preu-
zeti, sukladno odredbama Zakona o 
državnim službenicima i općim pro-
pisima o radu, te da će se kod prijama 
novih voditi računa i o zastupljenosti 
pripadnika nacionalnih manjina (kao 
što je to već riješeno za suce). Među 
ostalim, definiraju se ovlasti resor-
nog ministra radi otklanjanja dvojbi 
u tumačenju odredbe kojom je ure-
đeno imenovanje predsjednika suda 
u ponovljenom postupku.

U zaključnom dijelu izlaganja 
državni tajnik je napomenuo da će 
zakonske odredbe koje se odnose 
na prilagodbu i usklađenje s prav-
nom stečevinom EU stupiti na snagu 
danom stupanja Republike Hrvatske 
u punopravno članstvo EU.

RADNA TIJELA
Prije rasprave na plenarnoj sjeni-

ci predloženi Zakon razmotrila su i 
poduprla nadležna radna tijela. Matič-
ni Odbor za pravosuđe podržao ga je 
bez primjedbi, a Odbor za europske 
integracije utvrdio je da je ponuđe-
ni zakonski tekst usklađen s pravnom 
stečevinom EU te da ispunjava obveze 
iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruži-
vanju. Odbor za Ustav, Poslovnik i 
politički sustav sugerirao je zastupni-
cima da donesu novelirani Zakon, uz 
amandmanske korekcije članaka 23. 
i 35. (riječ je o amandmanima prav-
no-tehničke naravi). Nomotehničke 
korekcije članaka 34. i 35. zatražio je 
i Odbor za zakonodavstvo.

RASPRAVA
Bez obzira na to što predlagatelj 

nije uvažio primjedbe Udruge suda-
ca i neke prijedloge saborske oporbe, 
Klub zastupnika HNS-a će, kao svoj 
doprinos reformi pravosuđa, podu-
prijeti predložene izmjene jer donose 
barem neke logične promjene, izja-
vio je Željko Vincelj. Iako se krenulo 
pogrešnim smjerom (ukidanje sudova 
trebala je biti zadnja mjera u reformi 
pravosuđa) naše kritike, javnost Euro-
pa, ali i logika, natjerali su Ministar-
stvo da predloži izmjene niza bitnih 
pravosudnih zakona. Među ostalim, 
nude se i neka normativna rješenja 
koja je HNS predlagao radi pojedno-
stavljenja i ubrzanja sudskih postupa-

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

Veća stegovna odgovornost sudaca
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ka. Primjerice, predloženim se stva-
raju uvjeti za uredniju i bržu dostavu 
sudskih poziva omogućuje se lakše 
sankcioniranje osoba koje zloporabom 
procesnih ovlasti odugovlače sudske 
postupke, uvodi se mogućnost mire-
nja tijekom cijelog postupka, i dr. To 
je dobar početak, ali u tom ritmu treba 
nastaviti i dalje, napominje zastupnik.

Spriječiti negativnu selekciju 
kadrova

Po mišljenju haenesovaca sudove 
treba rasteretiti zemljišno-knjižnih i 
ovršnih predmeta, ubrzano informati-
zirati zemljišno-knjižne odjele, skratiti 
postupak ovrhe, osnovati specijalizi-
rane sudove za radno pravo, smanji-
ti odvjetničke i javnobilježničke tari-
fe, itd. Prijeko je potrebno redefinirati 
okvirne kriterije za rad sudaca, kako 
bismo iz pravosuđa eliminirali nespo-
sobne, a promovirali sposobne. Treba 
spriječiti daljnju negativnu selekciju u 
sudstvu, no to nećemo uspjeti ne pove-
ćaju li se plaće sudaca (mnogi od njih 
odlaze u odvjetnike ili u javne biljež-
nike). Što očekivati od reforme pra-
vosuđa kada se taj sektor u državnim 
financijama tretira „kao zadnja rupa na 
svirali”, negodovao je Vincelj. Naime, 
u protekle četiri godine u sudstvo je 
uloženo svega 463 mln. kuna (toliko 
košta jedna rukometna dvorana). Nije 
li deklaratorna i odredba koja predvi-
đa formiranje posebnih odjela za pru-
žanje podrške svjedocima i žrtvama, 
s obzirom na tvrdnju predlagatelja da 

u državnom proračunu nije potrebno 
osigurati sredstva za provođenje Zako-
na o sudovima – pita zastupnik.

Emil Tomljanović je izvijestio 
da Klub zastupnika HDZ-a podu-
pire predloženi Zakon, jer je riječ o 
kvalitetnom propisu, usklađenom s 
već donesenim zakonima iz oblasti 
pravosuđa. Gotovo svi instituti koje 
sadrži, pa i intervencije koje su usli-
jedile nakon rasprave u prvom čita-
nju, usmjereni su ka tome da pravo-
sudni sustav što bolje funkcionira.

Po riječima Stanka Grčića i Klub 
zastupnika HSS-a smatra da će ponu-
đena rješenja pridonijeti boljoj orga-
nizaciji i uspješnijem radu sudova. 
Njegovom provedbom osigurat će se, 
među ostalim, neposredna komuni-
kacija s pravosudnim tijelima unutar 
Europske unije, a bit će omogućeno i 
uključivanje pravosudnih dužnosnika, 
službenika i namještenika u mirovne 
misije. Zastupnici HSS-a pozdravljaju i 
novine u glasovanju sudačkih vijeća (s 
tajnog glasovanja prelazi se na javno). 
Slažu se s tim da se uvođenjem sankcija 
za suce koji u određenom roku ne pod-
nesu izvješće o imovnom stanju pravo-
sudni izjednače s državnim dužnosni-
cima. To bi uvelike trebalo promijeniti 
percepciju javnosti o korumpiranosti u 
pravosuđu, zaključio je Grčić.

Osigurati sredstva za 
provođenje Zakona

Klub zastupnika SDP-a podupi-
re donošenje noveliranog Zakona, 

rekla je Ingrid Antičević-Marino-
vić, uz napomenu da sadrži i neka 
rješenja za koja su se njene stranač-
ke kolege zalagale godinama. Skep-
tični su, međutim, glede njegove pri-
mjene, ne osiguraju li se potrebna 
sredstva i kadrovi. Osvrnuvši se na 
pojedine zakonske odredbe pohvali-
la je skraćenje žalbenih rokova, pre-
lazak na javno glasovanje na sjedni-
cama sudačkog vijeća i dr. Mišljenja 
je, međutim, da bi neka pitanja ipak 
trebalo urediti na drugačiji način. Pri-
mjerice, nedopustivo je da savjetnik 
u Ministarstvu bude nadređen pred-
sjedniku županijskog suda. Na kraju 
je upozorila na činjenicu da su sudovi 
u besparici te da im nerijetko nedo-
staju sredstva za vještačenja, zbog 
čega se mnogi postupci otežu unedo-
gled. Budući da su ti postupci doista 
skupi, napose kad je riječ o gospo-
darskom kriminalitetu, treba angaži-
rati strane vještake, ali država mora 
osigurati sredstva za tu namjenu.

Nakon završnog osvrta predstav-
nika predlagatelja, Dražena Bošnja-
kovića, potpredsjednik Sabora Vla-
dimir Šeks, zaključio je raspravu.

U nastavku sjednice, 19.rujna, 
glasovalo se o Konačnom prijedlo-
gu zakona čiji su sastavni dio posta-
li i amandmani radnih tijela koje je 
predlagatelj prihvatio. Ishod – veći-
nom glasova svih zastupnika (91 
„za”, 1 „protiv” i 2 „suzdržana”) 
donesen je Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o sudovima.

M.Ko.

Na 6. sjednici 1. listopada 2008, 
zastupnici su raspravljali o zakon-
skom aktu kojim se predlaže sma-

njenje ukupne površine Parka 
prirode Medvednica s 22.826 ha 
na 17.938 ha čime bi se iz zaštiće-

nog područja isključile intenzivno 
urbanizirane rubne zone s nepri-
mjerenom gradnjom.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROGLAŠENJU ZAPADNOG DIJELA 
MEDVEDNICE PARKOM PRIRODE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Promjena granice Parka prirode 
Medvednica
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Zakonski je akt uvodno, u ime 
predlagatelja, obrazložio mr. sc. Božo 
Biškupić, ministar kulture. Podsjetio 
je na postojeći Zakon iz 1981, kojim 
je masiv zapadnog dijela Medvedni-
ce, s okolnim krajolikom, u ukupnoj 
površini od 22.826 ha proglašen par-
kom prirode i utvrđene njegove gra-
nice. Od tada do danas na području 
Parka došlo je do intenzivne neplan-
ske urbanizacije u prigorskoj zoni 
uz unutarnji rub Parka prema Gradu 
Zagrebu. Ta je zona devastirana kroz 
duže razdoblje, usprkos Zakonom 
utvrđenoj zaštiti. Izmjenama posto-
jećeg zakona predlaže se smanjenje 
ukupne površine Parka prirode Med-
vednica s 22.826 ha na 17.938 ha, 
čime bi se iz zaštićenog područja 
isključila intenzivno urbanizirana 
naselja s neprimjerenom gradnjom. 
Promjenom granica Parka jasno bi 
se razgraničio Park prirode Medved-
nica i Generalni urbanistički plan 
Grada Zagreba te time riješila zona 
preklapanja Parka i GUP-a.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo, Odbor 

za zaštitu okoliša te Odbor za pro-
storno uređenje i graditeljstvo 
podupiru donošenje Zakona.

RASPRAVA

Pandorina kutija

Nakon uvodne riječi ministra, dr. 
sc. Mirela Holy prenijela je stavo-
ve Kluba zastupnika SDP-a. Pro-
stor koji se predloženim zakonom 
planira izmjestiti izvan Parka pri-
rode Medvednica obuhvaća gotovo 
5000 ha i tiče se oko 30000 tamoš-
njih stanovnika. Prostor je toliko 
devastiran gradnjom i iskorištava-
njem kamena da je besmislen dalj-
nji njegov ostanak pod režimom 
zaštite predviđen za parkove pri-
rode. Klub neće glasovati protiv 

Prijedloga zakona, ali će svakako 
ostati suzdržan. Više je razloga za 
to, kaže Holy. Najprije, ocjena je 
Kluba da se negdje mora postaviti 
crta i reći „ne” daljnjem uništavanju 
zaštićenih prostora prirode. Dava-
nje podrške predloženom zakonu 
otvaranje je Pandorine kutije za sve 
buduće zahtjeve usmjerene prema 
materijalnom iskorištavanju, a time 
i devastaciji najvrjednijih dijelova 
prirode. Neprihvatljivo je odusta-
janje predlagatelja od eventualnog 
proširenja parka na istočni (zelin-
ski) dio Medvednice, kojim bi se 
kompenziralo smanjenje površine 
parka. Razlog – područje od blizu 
5000 ha gotovo je četvrtina posto-
jećeg prostora Parka i nikako nije 
zanemariva površina. Ako predlaga-
telj već iz objektivnih razloga pred-
laže ozakonjenje postojećeg stanja, 
dužnost mu je da smanjeni prostor 
Parka nadomjesti novim zaštićenim 
dijelovima. Na predloženom zako-
nu potrebno je još raditi i bitno ga 
popraviti do drugog čitanja, rekla je 
Holy, i ponovila da će Klub ostati 
suzdržan prilikom glasovanja.

Svršen čin

Zakonski prijedlog nije na tragu 
Strategije i akcijskog plana zaštite 
i biološke krajobrazne raznolikosti 
Republike Hrvatske iz 1999. godi-
ne, rekao je Željko Vincelj, u ime 
Kluba zastupnika HNS-a. Praksa 
je u zemljama Europske unije zašti-
titi najmanje 15% ukupnog držav-
nog teritorija, a mi bismo smanjivali 
naša zaštićena područja koja tvore 
tek 9,5% kopnenog područja Hrvat-
ske. Zakonski prijedlog rješava svr-
šen čin i popravlja učinjenu štetu 
neprimjerene i nedopuštene gradnje 
uz unutarnji rub Parka prirode Med-
vednice, ali tome sigurno neće plje-
skati oni kod kojih je isti svršen čin 
rješavan ili će se rješavati bagerima. 
Nitko nema pravo graditi tamo gdje 
se ne smije, a vjerodostojnost u rješa-
vanju problema dokazuje se tako da 
se ne pravi razlika, na primjer izme-

đu Zagreba i otoka Vira. Na djelu je 
sindrom nezrele demokracije odno-
sno države s još nedovoljno razvi-
jenim institucijama zaštite okoliša 
i prostornog uređenja. Smanjivanje 
zaštićenog područja, u čiju se zašti-
tu ulaže i novac poreznih obveznika, 
zasigurno daje i drugima pravo da 
nelegalne zahvate u prirodi legali-
ziraju promjenama granice i površi-
ne zaštićenih područja. Postavlja se 
i pitanje odgovornosti zaštite takvih 
područja jer takvi će zahvati sigur-
no imati utjecaja i na druga područja 
unutar granica parka prirode, upozo-
rava zastupnik.

Krešimir Gulić je rekao da će 
Klub zastupnika HDZ-a podržati 
Prijedlog zakona upozorivši, među 
ostalim, na manjkavost postojećih 
granica Parka prirode Medvedni-
ca. U Parku živi više od 30000 sta-
novnika s područja Grada Zagreba, 
Krapinsko-zagorske i Zagrebačke 
županije, ali su zbog režima zaštite 
parka često neravnopravno ograni-
čeni u svojim aktivnostima. Nase-
lja su neprirodno presječena na pola 
granicama parka prirode, pa dru-
gačiji zakonski propisi vrijede za 
desne ili lijeve strane ulica. Javna 
ustanova „Park prirode Medvedni-
ca” prisiljena je zbog svojih zakon-
skih obveza rješavati komunalne 
probleme rubne urbanizacije koja 
ne spada u domenu zaštite priro-
de, a sama nema dovoljno ovlasti. 
Donošenjem predloženog zakona, 
rješavanje komunalnih problema 
vezanih uz izgradnju u urbanizira-
noj zoni, prebacilo bi se s državne 
na lokalnu razinu, režim korištenja 
prostora u naseljima koja su trenut-
no u Parku više neće biti neprirodno 
podvojen, građanima bi se pojedno-
stavio postupak ishođenja dozvole 
za gradnju i druge aktivnosti itd., 
zaključio je Gulić.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vali su: Ivica Pančić (SDP), Davor 
Bernardić (SDP), Gordan Maras 
(SDP), dr. sc. Zdenko Franić (SDP), 
Boro Grubišić (HDSSB), Ivan Han-
žek (SDP), Slavko Linić (SDP), 
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Ranko Ostojić (SDP), dr. sc. Mire-
la Holy (SDP), dr. sc. Mirando 
Mrsić (SDP), mr. sc. Marin Jurje-
vića (SDP), Biserka Vranić (SDP). 

Završnu je riječ imao ministar mr. sc. 
Božo Biškupić.

Hrvatski je sabor 3. listopada 
2008. prihvatio Prijedlog zako-

na o proglašenju zapadnog dijela 
Medvednice parkom prirode (79 
„za” i 31 „suzdržan”).

J.Š.

Nakon kraće rasprave, na sjed-
nici 24. rujna, Sabor je prihvatio 
Izvješće. Zastupnici su ocijenili da 
su mjere koje je Hrvatska narodna 
banka lani poduzimala radi ogra-
ničavanja inozemnog zaduživa-
nja banaka i prekomjernog rasta 
kredita polučile željene rezulta-
te. Kako je naglašeno u raspra-
vi, monetarni okvir koji počiva na 
stabilnosti tečaja nema alternative 
jer je osigurao održavanje niske 
inflacije i financijske stabilnosti. 
Uvodno spomenimo i upozorenja 
iz oporbe da borba protiv inflaci-
je nije zadaća samo HNB-a te da 
politika niskog tečaja destimulira 
izvoznike.

O IZVJEŠĆU
Obrazlažući Izvješće guverner 

HNB-a dr. Željko Rohatinski je 
napomenuo da su mjere koje je ta 
institucija poduzimala tijekom prošle 
godine polučile željene rezultate (to 
potvrđuju i ocjene Europske središ-
nje banke koje su ujedno i službeni 
stavovi Europske unije). Naime, rast 
kredita je usporen, a inozemni dug 
poslovnih banaka osjetno smanjen. 
Standardni pokazatelji kvalitete akti-
ve i profitabilnosti ostali su visoki, 
što pokazuje da financijskom susta-
vu ne prijete izravne opasnosti, no 
neki rizici su i dalje prisutni. Primje-
rice, ograničena fleksibilnost tečaja u 
velikoj je mjeri pridonijela eurizaciji 
financijskog sektora te pogodovala 
nezaštićenom zaduživanju u stranoj 
valuti. Iako su banke poduzele odre-

đene korake za stvaranje i proširenje 
baze domaćih depozita, njihova je 
izloženost inozemnom financiranju 
ostala visoka. Stoga bi veći pore-
mećaji u tim tokovima mogli imati 
negativne posljedice za hrvatski ban-
karski sektor i gospodarstvo u cjelini. 
S obzirom na administrativne mjere 
kojima je HNB nastojao ograniči-
ti rast kredita, neka su se poduzeća 
sve više okretala zaduživanju u ino-
zemstvu, izravno se izloživši finan-
cijskim uvjetima na međunarodnim 
tržištima.

Sve u svemu, monetarna i tečaj-
na politika Središnje banke, odno-
sno održavanje stabilnog tečaja te 
primjena i pooštravanje niza admi-
nistrativnih i bonitetnih mjera pri-
donijeli su otpornosti financijskog 
sustava i ublažavanju njegove vanj-
ske ranjivosti, naglašava Rohatinski. 
S obzirom na snažan priljev kapita-
la, Središnjoj banci ne stoji na ras-
polaganju puno drugih mogućnosti, 
osim zadržavanja postojećih mjera i 
u 2008., kako bi se ublažio učinak 
kapitalnih prijava na rast kredita, 
inflaciju i tekući račun platne bilan-
ce. Dakako, u svemu tome prijeko je 
potrebna i podrška fiskalne politike, 
smanjenje državnih rashoda te struk-
turne reforme usmjerene na pobolj-
šanje poslovnog okružja, zaključio 
je guverner.

RADNA TIJELA
Prije rasprave na plenarnoj sjedni-

ci ponuđeno Izvješće razmotrila su i 
poduprla nadležna radna tijela. Čla-

novi matičnog Odbora za financije 
i državni proračun izrazili su zado-
voljstvo što je HNB uvažio njiho-
ve primjedbe iznesene u raspravi o 
Polugodišnjem izvješću te instituci-
je za 2007. U raspravi je postavljeno 
i pitanje u svezi s preustrojem šted-
no-kreditnih banaka u štedne banke. 
Predstavnik HNB-a je pojasnio da 
će do kraja godine biti poznat točan 
broj štednih banaka koje će poslo-
vati u Hrvatskoj (dosad je odobren 
samo jedan zahtjev za preustroj, dok 
su dva odbijena). Članovi Odbora 
za gospodarstvo sugerirali su pred-
lagatelju da u sljedećem Izvješću 
prikaže podatke o bankama koje su 
bile podvrgnute izravnom nadzoru 
HNB-a te o ukupno valoriziranoj 
aktivi poslovnih banaka. Odbor za 
razvoj i obnovu je, bez primjedbi, 
sugerirao Saboru da prihvati Godiš-
nje izvješće HNB-a za 2007.

RASPRAVA
Godišnje Izvješće HNB-a vidno je 

sadržajnije od onoga za prvo polu-
godište 2007., konstatirao je dr.sc. 
Goran Marić, predstavnik Kluba 
zastupnika HDZ-a. Naime, u 
njemu su detaljno prikazana makro-
ekonomska kretanja, međunarod-
no okružje, gospodarska aktivnost, 
instrumenti monetarne politike, ban-
karski sektor, platni promet, poslo-
vanje trezora, međunarodna surad-
nja, itd. Među ostalim, navedeni su 
i određeni pokazatelji o provede-
nom izravnom nadzoru bankarskog 
sustava te o učinkovitosti upravlja-

GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE NARODNE BANKE ZA 2007. GODINU
Podnositelj: Hrvatska narodna banka

Usporen rast kredita i zaduživanje banaka
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nja međunarodnim deviznim priču-
vama. Iz tih podataka vidljivo je da 
je lani zabilježen visok realan rast 
bruto domaćeg proizvoda, da su kre-
tanja na tržištu rada bila pozitivna te 
da je usporen rast državnog duga. 
Istodobno je, međutim, ubrzana 
stopa inflacije te povećan manjak na 
tekućem računu platne bilance. Radi 
održavanja stabilnosti cijena, što je 
njen osnovni zadatak, HNB je odr-
žavala stabilnost nominalnog tečaja 
kune prema euru. Predočeni finan-
cijski pokazatelji njena poslovanja 
svjedoče o tome da je lani ostvarila 
višak prihoda nad rashodima u izno-
su od milijardu 232 milijuna kuna.

Sudeći po pokazateljima iz Izvje-
šća, protekla godina je bila relativ-
no dobra. No negativni trendovi koji 
su se lani već mogli naslutiti nago-
vješćuju da će uslijediti teško raz-
doblje, prognozira Damir Kajin, 
glasnogovornik Kluba zastupni-
ka IDS-a. Velika inflacija i snaž-
na potražnja za kreditima mogla bi 
Hrvatsku narodnu banku natjerati da 
smanji dopušteni rast aktive banaka 
(guverner je već najavio smanjenje 
kreditnih plasmana banaka s 12 na 
9 posto). Ako se to dogodi, krediti 
će silno poskupjeti i građani će teže 
dolaziti do njih. Ključno je pitanje, 

dakako, kako smanjiti inflaciju koja 
je sa 2,3 posto u 2006. povećana na 
8,5 posto u kolovozu ove godine. 
HNB pokušava ograničiti domaću 
potrošnju, što s jedne strane uspo-
rava gospodarski rast, diže cijene 
novcu, ali i destimulira izvoznike. 
S druge strane, te mjere pogoduju 
uvoznicima, poglavito velikim trgo-
vačkim lancima (iz jednoga takvog 
dolaze i neki vodeći ljudi nekih 
financijskih institucija). Ako misli-
mo pokrenuti Hrvatsku povećanje 
izvoza je imperativ, ali Vlada i HNB 
se moraju dogovoriti kako dalje (ne 
mogu „jedni šumom a drugi dru-
mom”). Primjerice, zbog usporava-
nja rasta aktive postoji opasnost da 
velike banke preko noći preuzmu 
neke od malih banaka.

Niski tečaj destimulira 
izvoznike

Prema Zakonu o HNB-u osnovni 
je zadatak Središnje banke održava-
nje stabilnosti cijena, podsjeća dr.sc. 
Ljubo Jurčić, predstavnik Kluba 
zastupnika SDP-a. Proteklih mjese-
ci HNB je smanjivanjem tečaja poku-
šala utjecati na smanjenje prenesene 
uvozne inflacije na hrvatske cijene. 
Naime, prije godinu dana tečaj je bio 

730 kuna, a danas je 710 kuna za 100 
eura. Nastavi li se s takvom politi-
kom to će dugoročno štetiti konku-
rentnosti hrvatskog izvoza, a time i 
proizvodnje, upozorava zastupnik. 
Doduše, građani čiji su krediti veza-
ni uz deviznu klauzulu imat će nešto 
manje rate kredita, snizit će se cije-
ne, ali postoji opasnost da značajan 
broj zaposlenih u konačnici ostane 
bez plaće. O inflaciji trebaju brinu-
ti i drugi činioci ekonomske politi-
ke, prije svega fiskalni, napominje 
zastupnik. Izvješće Središnje banke 
je vrlo kvalitetno, ali iz njega nije 
vidljivo kako je ta institucija surađi-
vala s Vladom i ostalim institucijama 
države. U Saboru bismo trebali otvo-
riti raspravu o ukupnoj ekonomskoj 
politici te analizirati koliko je zadu-
ženo naše gospodarstvo i cijelo druš-
tvo (banke, poduzeća i država).

U pojedinačnoj raspravi su sudje-
lovali: mr.sc. Vesna Buterin (HDZ), 
Željko Turk (HDZ) i Davor Ber-
nardić (SDP).

U nastavku sjednice, 26. rujna, 
uslijedilo je glasovanje. Ishod – 
Većinom zastupničkih glasova 
(100 „za” i 2 „suzdržana”) prihva-
ćeno je Godišnje izviješće HNB-a 
za 2007. godinu.

M.Ko.

Hrvatski sabor je 18. rujna 
2008. godine na dnevnom redu 
imao Izvješće o radu Pučkog pra-
vobranitelja za 2007. godinu.

Izviješće sadrži statistiku o broju i 
vrsti pritužbi s naznakom trendova za 
posljednje tri godine o osnovanosti 
pritužbi i poduzetim mjerama, zatim 
prikaz oblasti s najvećim brojem pri-
tužbi i problema s kojima se građa-
ni najčešće susreću u tim oblastima. 
U Izvješću se nalazi vrlo ekstenzivan 
prikaz postupanja u pojedinačnim 
predmetima koji najbolje ilustrira 
probleme s kojima se građani susreću, 

ali i način postupanja upravnih tijela 
na koje se građani tuže, zatim postu-
panje pučkog pravobranitelja i surad-
nja ili nesuradnja upravnih tijela. U 
sadržaju Izvješća nalaze se ocjene i 
prijedlozi kojima se Sabor upozorava 
na pojave i područja koja zaslužuju 
posebnu pažnju zastupnika.

Odbor za Ustav, Poslovnik i poli-
tički sustav, Odbor za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu, 
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, 
Odbor za pravosuđe te Odbor za 
rad i socijalno partnerstvo predlažu 
Hrvatskom saboru da donese zaklju-

čak: Prihvaća se Izvješće o radu Puč-
kog pravobranitelja za 2007. godinu.

Vlada Republike Hrvatske primila 
je na znanje Izvješće o radu Pučkog 
pravobranitelja za 2007. godinu.

U ime Kluba zastupnika HNS 
Goran Richembergh podržava 
Izvješće uz čestitke za uspješnu godi-
nu Uredu Pučkog pravobranitelja.

U ime Kluba zastupnika SDSS-a 
Milorad Pupovac podržava Izvješće.

Ivanka Roksandić u ime Kluba 
zastupnika HDZ-a kazala je da je 
Klub primio na znanje Izvješće Puč-
kog pravobranitelja za 2007. godinu.

IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG PRAVOBRANITELJA ZA 2007. GODINU
Podnositelj: Pučki pravobranitelj
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Zastupnici su na 6. sjedni-
ci Hrvatskoga sabora 24. rujna 
2007. godine raspravljali o Prijed-
logu godišnjeg obračuna Držav-
nog proračuna za 2007. godinu. 
Većina zastupnika glasovala je za 
njegovo prihvaćanje, jer su ocije-
nili da je u navedenom izvještaj-
nom periodu došlo do pozitivnih 
makroekonomskih pokazatelja.

O PRIJEDLOGU
Uvodno obrazloženje o završnom 

računu u ime Vlade RH podnio je 
državni tajnik u Ministarstvu financi-
ja Zdravko Marić. Iznio je najvaž-
nije brojčane pokazatelje ističući da 
je u navedenom izvještajnom perio-
du postignut realan porast investici-
ja, industrijske proizvodnje te trgo-
vine i turističke djelatnosti. Također 
treba naglasiti da je realizirana naj-
niža stopa nezaposlenosti. Naveo je 
zatim i podatke o prihodima poslova-
nja u 2007. godini gdje je zabilježen 
porast od 13,7% u odnosu na 2006. 
godinu. Kao jedan od glavnih razloga 
za dobro punjenje proračuna naveo je 
poboljšan rad porezne uprave i sma-
njenje „sive ekonomije”. Istovreme-
no je realiziran projekt kojim se stvo-
rio jedinstveni račun državne rizni-
ce, budući da se unutar Proračuna od 
2007. godine nalazi i Hrvatski zavod 
za mirovinsko i za zdravstveno osigu-
ranje te za zapošljavanje. Nižući broj-

čane pokazatelje kojima je ilustrirao 
pojedina poglavlja završnog računa, 
državni tajnik Marić istaknuo je da 
je predloženi zakonski tekst izrađen 
prema standardima ESA 95., dakle, 
europskoj metodologiji. Kod obra-
čuna i izračuna deficita primijenje-
na je kategorija tzv. primarne bilan-
ce. Dakle, kada se uspoređuju tekući 
prihodi s tekućim rashodima, primar-
na bilanca je već 2007. godine bila u 
suficitu od 1,3 milijarde kuna. Prema 
projekcijama Ministarstva financija 
takva bi trebala biti i u narednom raz-
doblju, zaključio je predstavnik Vlade 
Republike Hrvatske Zdravko Marić.

RADNA TIJELA
O predloženom godišnjem obra-

čunu Državnog proračuna za 2007. 
godinu očitovala su se i nadlež-
na radna tijela Hrvatskog sabora. 
Nakon obavljene rasprave njegovo 
donošenje poduprli su: Odbor za 
razvoj i obnovu, Odbor za zdrav-
stvo i socijalnu skrb, Odbor za 
poljoprivredu, ribarstvo i ruralni 
razvoj, te Odbor za Hrvate izvan 
Republike Hrvatske.

RASPRAVA
Nakon izlaganja državnog tajni-

ka o predloženom zakonskom tek-
stu očitovali su se i predstavnici 
klubova parlamentarnih stranaka. 

U ime Kluba zastupnika SDP-a 
govorio je zastupnik Slavko Linić. 
Upozorio je da makroekonomski 
pokazatelji navode na zaključak da 
je Vlada dobro iskoristila fiskalnu 
politiku da kroz gospodarska kre-
tanja ostvari pozitivne rezultate. 
Međutim, statistika se može čita-
ti na više načina pa je istovreme-
no zabilježena i visoka potrošnja, 
a najmanji doprinos rastu dale su 
investicije u privatnom sektoru. 
Upravo bi ovaj segment gospodar-
stva trebao jamčiti nova radna mje-
sta, daljnje zapošljavanje i nešto 
veći izvoz, upozorio je zastupnik 
Linić. Dublja analiza ovog bruto 
društvenog proizvoda dovodi do 
određenog nezadovoljstva, jer smo 
prevelikom potrošnjom kroz Prora-
čun utjecali i na određene neracio-
nalnosti u samoj raspodjeli. Upozo-
rio je istovremeno da porast cijena 
hrane i energenata dovodi do dalj-
njeg zaduživanja građana koji su 
sve više prisiljeni živjeti s krediti-
ma. Iako su povećana sredstva za 
zdravstvo i za mirovinski sustav, 
ne vidimo konkretne rezultate na 
ovom području, a sustav obrazova-
nja je, izgleda, odustao od cjelovi-
tih reformi. Ocjenjujemo, zaključio 
je zastupnik Linić, da je fiskalna 
politika Vlade bila nekvalitetna, a 
zbog enormnih iznosa i potrošenih 
financijskih sredstava, Klub zastu-
pnika SDP-a neće dati glas za Pri-

PRIJEDLOG GODIŠNJEG OBRAČUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2007. GODINU
Podnositelj: Vlada Republike Hrvatske

Prihvaćen završni račun za 2007. godinu

U ime Kluba zastupnika SDP-a 
Igor Dragovan kazao je da Klub 
podržava Izvješće, te da će inzisti-
rati da ono ne ostane samo „mrtvo 
slovo na papiru”.

U ime Kluba zastupnika IDS-a 
Damir Kajin kazao je da Klub 
podržava Izvješće.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vali su: Ivan Hanžek (SDP), Dra-
gutin Lesar (nezavisni), Ljubica 
Lukačić (HDZ), Brankica Crljenko 
(SDP), Božica Šolić (HDZ), Suzana 
Bilić Vardić (HDZ), Silvano Hrelja 
(HSU), Bruno Kurelić (SDP), Deneš 
Šoja (SDP; zastupnik mađarske 

nacionalne manjine), Biserka Vra-
nić (SDP) i Arsen Bauk (SDP).

Zastupnici su 19. rujna 2008. 
godine sa 70 glasova „za” i 33 „pro-
tiv” donijeli zaključak: Izvješće o 
radu pučkog pravobranitelja za 
2007. godinu prima se na znanje.

I.Č.
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jedlog godišnjeg obračuna za 2007. 
godinu.

Ocjenu o predloženom obračunu 
u ime Kluba zastupnika HDZ-a 
iznio je dr.sc. Goran Marić. Oci-
jenio je da je najviši realni rast 
ponovno zabilježen kod investici-
ja u fiksni kapital. I ostali makro-
ekonomski pokazatelji zabilježi-
li su pozitivna kretanja, jer je rast 
zabilježila trgovina na malo, indu-
strijska proizvodnja te turistička 
djelatnost. Ubrzana gospodarska 
aktivnost bila je praćena i trendom 
smanjivanja nezaposlenosti u svim 
mjesecima, a stopa anketne neza-
poslenosti od 9,6% iz 2007. godine 
najniža je dosad zabilježena. Iznio 
je zatim statističke podatke o priho-
dovnoj strani Proračuna, ocjenjuju-
ći da su prihodi od poreza bili naj-
važnija stavka. Na ukupni prihod 
Državnog proračuna utjecalo je, 
ocijenio je zastupnik Marić i zatva-
ranje računa proračunskih korisnika 
koji su egzistirali izvan jedinstve-
nog sustava Državne riznice. Od 1. 
siječnja 2007. godine i fondovi koje 
je naveo predstavnik predlagatelja, 

u potpunosti ulaze u sustav riznice 
pa i to doprinosi pozitivnim kreta-
njima. Analizirajući brojne elemen-
te prihoda i rashoda unutar obraču-
na, zastupnik Marić ocijenio je da 
izneseni elementi potvrđuju kako 
je fiskalna politika za 2007. godi-
nu bila uspješna i pozitivna. Zbog 
realnih pokazatelja koji upućuju na 
uspješnost rada i poslovanja tije-
kom 2007., Klub zastupnika HDZ-a 
glasovat će za prihvaćanje podnije-
tog zakonskog teksta, zaključio je 
zastupnik Goran Marić.

U pojedinačnoj raspravi sudjelo-
vali su: Krunoslav Markovinović 
(HDZ), Ivanka Roksandić (HDZ), 
Gordan Maras (SDP), Nevenka 
Majdenić (HDZ), Tomislav Ivić 
(HDZ), dr.sc. Andrija Hebrang 
(HDZ), mr.sc. Vesna Buterin 
(HDZ), Davor Bernardić (SDP), a 
zatim ponovno u ime Kluba zastu-
pnika SDP-a zastupnik Slavko Linić. 
On je podsjetio da su i Narodna banka 
Republike Hrvatske, te Institut za 
javne financije upozorili na određe-
ne probleme unutar fiskalne politike 
za 2007. godinu. Te bi ocjene treba-

lo respektirati kako bi efekti u novoj 
fiskalnoj godini bili što bolji.

Predsjedavajući je zatim zaklju-
čio raspravu.

Zastupnici su 26. rujna 2008. 
godine većinom glasova, sa 74 
glasa „za”, 26 „protiv” i 2 „suz-
držana”, prihvatili Godišnji obra-
čun Državnog proračuna za 2007. 
godinu.

Sa sličnim omjerom glasova 
(74 „za”, 22 „protiv” i 4 „suzdr-
žana”) i Sabor je dao suglasnost i 
na godišnje obračune financijskih 
planova izvanproračunskih kori-
snika za 2007. godinu: Hrvatskih 
voda, Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost, Hrvat-
skih autocesta, Državne agencije 
za osiguranje štednih uloga i sana-
ciju banaka te Hrvatskog fonda za 
privatizaciju.

Na prijedlog Odbora za financi-
je i državni proračun donesen je i 
zaključak o prihvaćanju Izvješta-
ja o korištenju proračunske zalihe 
za 2007. godinu (sa 74 glasa „za” 
21 „protiv” i 4 „suzdržana”.

V.Ž.

Ukupni prihodi državnog pro-
računa u prvom polugodištu 2008. 
ostvareni su u iznosu od 57,7 mili-
jardi kuna što je 11,2 posto više 
nego u istom razdoblju prethodne 
godine. Podatak je to iz Izvješća o 
kojem je Hrvatski sabor rasprav-
ljao 24. rujna 2008. godine.

O IZVJEŠĆU
Realni međugodišnji rast bruto 

domaćeg proizvoda u prvom tromje-
sečju 2008. bio je 4,3 posto. Proma-
trajući pojedine komponente s ras-

hodne strane BDP-a najbrži rast u 
prvom tromjesečju bilježe investicije 
u fiksni kapital 9,8 posto te uvoz roba 
i usluga od 7 posto. Inflacija je izno-
sila u prvom polugodištu 6,2 posto.

Najznačajniju skupinu prihoda 
čine porezi u iznosu od 33,3 mili-
jarde kuna. Udio poreza na dodanu 
vrijednost je 20,4 milijardi kuna s 
povećanjem od 13,4 posto u odno-
su na isto razdoblje prošle godine. 
Ukupni rashodi proračuna za prvo 
polugodište iznosili su 54,9 milijar-
di kuna pa je ostvaren višak od 2,78 
milijardi kuna.

RADNA TIJELA

Izvješće su razmotrili: Odbor za 
financije i državni proračun, Odbor 
za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni 
razvoj, Odbor za regionalni razvoj, 
šumarstvo i vodno gospodarstvo te 
predložili prihvaćanje Izvješća.

RASPRAVA

Smanjen broj nezaposlenih

Na sjednici Hrvatskoga sabo-
ra o Izvješću je u ime predlagate-

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. 
GODINU, ZA PRVO POLUGODIŠTE 2008. GODINE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Porasli državni prihodi
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PROVEDBA ZAKONA O OTOCIMA

lja govorio ministar financija Ivan 
Šuker. Inflacija je mjerena metodo-
logijom indeksa potrošačkih cijena 
i koristi se već petnaestak godina. 
Uzimati novu statistiku za mjere-
nje inflacije samo zato da bi netko 
dokazao nešto drugo, nije dobro, 
upozorio je. Uz održanu inflaciju i 
gospodarski rast najviše nas veseli 
smanjenje broja nezaposlenih za 27 
258 osoba ili 10,9 posto, rekao je, 
među ostalim.

U ime Kluba zastupnika SDP-a 
govorio je Gordan Maras. Ne 
možemo prihvatiti Izvješće jer poka-
zuje da je sav teret nepovoljne eko-
nomske situacije, na što smo upozo-
ravali, pao na leđa građana. Mora se 
napraviti preraspodjela u proračunu, 
uvesti strukturalne promjene. Dat 

ćemo podršku ministru i Vladi ako 
će se ići sa štedljivijim proračunom, 
većim ulaganjem u razvoj i zapo-
šljavanje te rasterećenjem plaća od 
doprinosa, naveo je, među ostalim.

Klub zastupnika HDZ-a glaso-
vat će za prihvaćanje Izvješća, izvi-
jestio je dr.sc. Goran Marić. Prema 
pokazateljima može se zaključiti da 
je ostvarenje proračuna u prvoj polo-
vici 2008. bilo vrlo uspješno.

U pojedinačnoj raspravi sudje-
lovali su: mr.sc. Vesna Buterin 
(HDZ), Davor Huška (HDZ) i 
Marija Lugarić (SDP).

U petominutnoj raspravi u ime 
Kluba zastupnika SDP-a govorio je 
Gordan Maras. Ne možemo podr-
žati Izvješće jer smatramo da Prora-
čun nije pravedan. Nije pravedno da 

hrvatski građani kroz PDV plaćaju 
troškove države, koja bi te troškove 
mogla smanjiti. Najavio je zakon-
ske inicijative Kluba za poboljšanje 
standarda hrvatskih građana.

Zaključno u ime predlagatelja 
govorio je ministar financija Ivan 
Šuker. Osvrnuo se na primjedbe iz 
rasprave rekavši da je najveći dio 
PDV-a uložen u sanaciju zdravstva. 
Ova Vlada u 5 godina nije poveća-
la ni jedan porez, dapače, neke je 
smanjila.

Hrvatski je sabor 26. rujna 2008. 
prihvatio Izvješće o izvršenju 
državnog proračuna Republike 
Hrvatske za 2008. godinu, za prvo 
polugodište 2008. godine (73 „za”, 
25 „protiv”, 3 „suzdržana”).

Đ.K.

Hrvatski je sabor na sjednici, 
19. rujna 2008., razmotrio treće 
po redu Izvješće, analitički osvrt 
na provedbenu politiku Vlade 
Republike Hrvatske za mandat-
no razdoblje 2003-2007., prema 
kojoj je razvitak otoka i pojača-
na briga o njima, osnovni priori-
tet ubrzanog sustavnog održivog 
razvoja.

O IZVJEŠĆU
Uvodno izlaganje u ime predla-

gatelja podnio je Božidar Kale-
ta, ministar mora, prometa i infra-
strukture. U razvoj otoka država je 
u 2007. uložila oko milijardu i 889 
milijuna kuna proračunskih sred-
stava i sredstava pravnih osoba. 
Ulaganjem su obuhvaćeni svi nase-
ljeni otoci. Ulagalo se i ulaže u 
infrastrukturu, gospodarstvo, poljo-
privredu, ribarstvo, turizam, kultu-
ru, šport, sakralnu baštinu, šumar-

stvo i dr. Jedan od osnovnih i bitnih 
činilaca poboljšanja kvalitete živo-
ta na otocima je uklanjanje razloga 
njihovoj dosadašnjoj izolaciji kroz 
poboljšice u prometnoj povezanosti 
sanacijom i rekonstrukcijom posto-
jećih i izgradnjom novih luka. Od 
2004. do danas sanirano je, rekon-
struirano i izgrađeno ukupno 40 
pristaništa i 16 luka koje nisu u 
funkciji pomorskog prometa i za to 
utrošeno oko 204 milijuna kuna. A 
da je učinak državne skrbi o otoci-
ma velik, pokazuju i podaci o broju 
ostalih objekata koji su u proved-
bi kroz dovršenih u razdoblju od 
2004. do 2007. Tako je napravlje-
no 37 vodoopskrbnih sustava, 38 
sustava odvodnje, 31 objekt obra-
zovanja, 5 dječjih vrtića, 34 zdrav-
stvena objekta i 10 objekata za 
socijalnu skrb. Kako reče, Izvješće 
je s konkretnim podacima i prove-
denim aktivnostima, napose ulože-
nim sredstvima – očit dokaz dosad 

postignutih dosega u razvoju i oču-
vanju života na otocima.

RADNA TIJELA
Prihvaćanje Izvješća predložili 

su Odbor za pomorstvo, promet i 
veze, Odbor za regionalni razvoj, 
šumarstvo i vodno gospodarstvo 
te Odbor za razvoj i obnovu.

RASPRAVA
Nevenka Marinović najavila je 

da će Klub zastupnika HDZ-a 
podržati Izvješće jer detaljno i kva-
litetno pokazuje usklađenost različi-
tih programa razvitka otoka i njiho-
ve realizacije.

Dr. sc. Miljenko Dorić iznio je 
stavove i ocjene Kluba zastupnika 
HNS-a. Kaže kako najviše otočana 
upozorava da stranačke boje imaju 
sve značajniju ulogu kod investira-
nja u raznorazne projekte u ta naša 

IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2007. GODINI
Podnositelj: Vlada Republike Hrvatske

Pojačana briga za otoke
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područja. To nije dobro, a nije ni 
intencija Zakona o otocima, upozo-
rava zastupnik. Za svaku je pohva-
lu podatak o uloženih oko milijardu 
i 889 milijuna kuna u razvoj otoka. 
Pitanje je radi li se tu doista o stvar-
noj pomoći države, ako se zna da 
u taj iznos ulazi i oko 720 miliju-
na kuna sredstava HABOR-a (pot-
pora putem kreditiranja). Riječ je, 
naime, o kreditima koje će vraćati 
oni koji su ih dobili, dakako, uve-
ćane za komercijalnu kamatu, pojaš-
njava Dorić.

Klub zastupnika SDP-a i ovaj 
će put glasovati za prihvaćanje 
Izvješća, naglasio je Arsen Bauk. 
Drži da je u iznošenju podataka 
o sveukupnom prošlogodišnjem 
ulaganju u razvitak otoka, trebalo 
izostaviti neke stavke – primjeri-
ce o uređenju vojarni na otocima, 
kupnji klima – uređaja u pošti itd. 
Razlog – riječ je o ulaganjima koja 
to doista nisu, barem ne u smislu 
u kojem bi ta ulaganja trebala biti. 

Iz Izvješća se ne vidi koliko je u 
otoke uloženo više u odnosu na 
druge dijelove Hrvatske, jer ceste 
se popravljaju i u drugim dijelovi-
ma naše zemlje, a škole se posvuda 
grade, upozorio je Bauk.

U Izvješću se navode izno-
si utrošenih sredstava za razvoj 
otoka po pojedinim županijama, 
ali se baš ne spominju u Župani-
ji istarskoj, primijetio je Damir 
Kajin u ime Kluba zastupnika 
IDS-a. Istarska županija ima sto-
tinjak otoka, doduše nenaselje-
nih od kojih su neki pravi biseri 
Jadranskog mora. No, od milijar-
du 889 milijuna kuna lani ulože-
nih u razvitak otoka, u Županiju 
odnosno Nacionalni park Brijuni 
pristiglo je samo 114.013,68 kuna 
i to za nabavu protupožarnog vozi-
la. I taj je iznos uloženih sredstava 
dobar, ali s obzirom na, kako reče, 
sramotno stanje u kojem se nalazi 
Nacionalni park Brijuni, za uređe-
nje otočja Brijuni također je tre-

balo izdvojiti određena sredstva. 
Riječ je, kaže, o najzapuštenijem 
turističkom kompleksu u Županiji 
istarskoj.

U pojedinačnoj raspravi sudje-
lovali su: Gordan Maras (SDP), 
Gari Cappelli (HDZ), Neven-
ka Marinović (HDZ), Zvonimir 
Puljić (HDZ), Jerko Rošin (HDZ), 
Arsen Bauk (SDP) i Ingrid Antiče-
vić-Marinović (SDP).

U završnom osvrtu ministar Boži-
dar Kalmeta zahvalio je na raspra-
vi, ali se nije složio s tvrdnjom da 
se na otoke ulaže po stranačkoj pri-
padnosti. U razvoj naših otoka ulaže 
se s obzirom na konkretnu situaciju 
i u komunikaciji sa čelnicima jedini-
ca lokalne samouprave na otocima, 
rekao je ministar, i naveo nekoliko 
primjera kao potvrdu svoje tvrdnje.

Hrvatski je sabor 19. rujna 2008. 
prihvatio Izvješće o učincima pro-
vedbe Zakona o otocima u 2007. 
godini (97 „za” i 1 „suzdržan”).

J.Š.

Mandatno-imunitetno povje- •
renstvo – o tome je zastupnike na 
plenarnoj sjednici izvijestio nje-
gov predsjednik Damir Sesvečan 
– predložilo je Hrvatskom sabo-
ru donošenje odluke: daje se odo-

brenje za pokretanje kaznenog 
postupka protiv zastupnika Stipe 
Gabrića po zahtjevu Županijskog 
državnog odvjetništva u Dubrov-
niku zbog osnovane sumnje da je 
počinio kaznena djela iz članka 

292. stavci 1. i 2. te članka 312. 
stavka 1. Kaznenog zakona.

Zastupnici su 19. rujna 2008. godi-
ne sa 94 glasa „za”, 1 „protiv” i 2 „suz-
držana” donijeli predloženu odluku.

I.Č.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
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PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić 
primio voditelja Delegacije EK u Zagrebu 
Vincenta Degerta

(Zagreb, 24. listopada 2008.) Predsjednik Hrvatsko-
ga sabora Luka Bebić primio je u radni posjet voditelja 
Delegacije Europske komisije u Zagrebu, veleposlani-
ka Vincenta Degerta s kojim je razgovarao o napretku u 
pregovorima Republike Hrvatske s Europskom unijom i, 
posebice, o mjerama koje hrvatska Vlada i Sabor namje-
ravaju poduzeti u cilju suzbijanja organiziranog krimina-
la i korupcije u društvu.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić je rekao 
kako parlamentarna i izvršna vlast poštuju autonomiju 
pravosuđa, no upozorio je i da neovisnost pravosuđa ne 
smije biti izlika za nerad. Istaknuo je da je policija provela 
istragu, a državno odvjetništvo podiglo optužnice u više 
od 1300 predmeta, no sudstvo ne prati jednakom brzinom 
i učinkovitošću rad policije i državnog odvjetništva. „Tre-
balo bi stoga pronaći adekvatne instrumente kojima bi se 
sudove potaknulo da rade učinkovito, brzo i odgovorno”, 
zaključio je predsjednik Sabora izrazivši spremnost Hrvat-
skoga sabora da učini sve što je potrebno kako bi borba 
protiv korupcije i organiziranog kriminala bila uspješna.

Naglasio je i da Hrvatski sabor nije, i neće biti mjesto 
gdje će se proces pregovora s Europskom unijom zaustav-

ljati ili usporavati, te je izrazio čvrsto uvjerenje da će i 
izmjene Ustava, o kojima parlamentarne stranke već raz-
govaraju i koje su nužne radi pristupanja Hrvatske Europ-
skoj uniji, biti provedene na vrijeme. Voditelj Delegaci-
je Europske komisije u Zagrebu Degert je izrazio spre-
mnost Europske unije da Hrvatskom saboru pruži pomoć 
u rješavanju svih pitanja koja su tek izazov na putu ulaska 
Hrvatske u EU. Rekao je kako će u Izvješću o napretku 
za ovu godinu biti potvrđena spremnost EU da se prego-
vori s Hrvatskom uspješno završe, te je naglasio kako će 
u zatvaranju pojedinih poglavlja posebna pozornost biti 
posvećena provedbi zakonodavstva.

Predsjednik Sabora Bebić primio predsjednika 
Slovačke Republike Gašparoviča

(Zagreb, 30. listopada 2008.) Predsjednik Hrvatsko-
ga sabora Luka Bebić primio je predsjednika Slovačke 
Republike Ivana Gašparoviča u sklopu njegova službe-
nog posjeta Republici Hrvatskoj. Sa slovačkim je pred-
sjednikom države predsjednik Sabora razgovarao o bila-
teralnoj suradnji i o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji 
i NATO-u.

Predsjednik Sabora Bebić je izrazio zadovoljstvo viso-
kom razinom suradnje Hrvatske i Slovačke, zahvalivši na 
prijateljskoj podršci Slovačke Hrvatskoj u procesu pri-

Protokolarne aktivnosti
Predsjednika Hrvatskoga sabora

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić i Vincent Degert
Predsjednik Sabora Bebić s predsjednikom Slovačke Republike 
Gašparovičem
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ključenja Europskoj uniji i NATO-u. Slovačka je Hrvat-
skoj prenijela svoja iskustva iz pregovara s EU-om, u 
procesu pristupanja NATO-u kao i iskustva koja je stekla 
u svojstvu nestalne članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih 
naroda. Slovački je predsjednik Gašparovič izvijestio o 
stavu Slovačke da proširenje jača Europsku uniju te da 
zbog problema oko ratifikacije Lisabonskog ugovora ne 
smije doći do zastoja u proširenju, te je jasno podržao što 
skoriji ulazak Hrvatske u EU. U tom smislu je istaknuo 
važnost ovakvih susreta tijekom kojih se neće razgova-

rati samo o pozitivnim stvarima, nego i o problemima 
kako bi bili što prije uklonjeni, u čemu je Slovačka spre-
mna pomoći.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić je rekao da 
će „Hrvatska sve prijateljske savjete prihvatiti te se kori-
stiti njima”. Slovačkog je predsjednika na kraju izvijestio 
o mjerama koje su Hrvatski sabor i Vlada poduzeli na 
području suzbijanja organiziranog kriminala i korupcije, o 
planovima u vezi s brodogradnjom i o ovogodišnjoj dina-
mici usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s europskim.

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić 
primio veleposlanike Norveške i Portugala

(Zagreb, 16. listopada 2008.) Predsjednik Hrvatskoga 
sabora Luka Bebić primio je u nastupni posjet veleposla-
nika Kraljevine Norveške Terja Haugea te veleposlani-
ka Portugalske Republike Luisa Barreirosa u oproštajni 
posjet.

Predsjednik Sabora Luka Bebić i norveški veleposla-
nik Terje Hauge su obostrano izrazili zadovoljstvo bila-
teralnim odnosima koji su tradicionalno veoma dobri 
i prijateljski. Predsjednik Sabora je posebno istaknuo 
dosadašnju parlamentarnu suradnju, izrazivši nadu da će 
uskoro u Zagrebu moći pozdraviti predsjednika norveš-
kog parlamenta Thorbjorna Jaglanda koji bi trebao doći 
u uzvratni posjet Hrvatskoj. U razgovoru je zaključeno 
kako dvije države dijele mnogo zajedničkih interesa, 
posebice u pogledu suradnje u pomorstvu. Predsjednik 
Sabora je zahvalio na velikoj pomoći Norveške u razmi-
niranju Hrvatske kao i na spremnosti norveškog parla-
menta da Protokol o pristupanju Hrvatske NATO-u rati-
ficira već ove godine prije Božića. Veleposlanik Hauge 
je rekao kako Norveška Hrvatsku i put europskih i euro-
atlantskih integracija, koji je ona izabrala, smatra mode-
lom za cijelu regiju.

U razgovoru s veleposlanikom Luisom Barreirosom 
predsjednik Hrvatskoga sabora Bebić je zahvalio na nje-
govom doprinosu produbljenju odnosa Hrvatske i Portu-

gala te posebice na podršci Portugala na putu Hrvatske u 
punopravno članstvo u EU i NATO. Izrazio je očekivanje 
da će imati priliku primiti u Hrvatskoj predsjednika por-
tugalskog parlamenta Jaimea Gamu s kojim je razgova-
rao u lipnju ove godine u okviru Konferencije predsjedni-
ka parlamenata EU-a u Lisabonu. Portugalski je velepo-
slanik istaknuo kako su za Portugal pitanje Lisabonskog 
sporazuma i pristupanje Hrvatske Europskoj uniji dva 
sasvim odvojena procesa, izrazivši zadovoljstvo znatnim 
pozitivnim promjenama u Hrvatskoj kojima je bio svje-
dok ovih tri i pol godine tijekom svog mandata.

Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić s veleposlanikom 
Portugala
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Neven Mimica primio njemačkog dužnosnika 
Schauertea

(Zagreb, 13. listopada 2008.) Potpredsjednik Hrvatsko-
ga sabora i predsjednik Odbora za europske integracije 
Neven Mimica primio je u radni posjet parlamentarnog 
državnog tajnika u njemačkom Saveznom ministarstvu 
za gospodarstvo i tehnologiju Hartmuta Schauertea.

Neven Mimica uvodno je naglasio da, iako je naš vanj-
skopolitički prioritet pristupanje Europskoj uniji, Hrvatska 
provedbu reformi i prilagodbi prihvaća kao nužne i zbog 
snage i stabilnosti same Hrvatske. Dodao je kako je ostva-
rena potrebna dinamika u provođenju reformi, a Hrvatski će 
sabor do kraja godine usvojiti i gotovo 130 „europskih zako-
na” te će i time zakonodavni dio procesa biti ispunjen. Ista-
knuo je kako se nada da će, ako se ovaj tempo održi, prego-
vori biti dovršeni do kraja iduće godine. Hartmut Schauerte 
rekao je kako je Njemačka uvijek bila prijateljski partner 
Hrvatskoj na ovom putu, a to će ostati i u budućnosti.

U drugom dijelu sastanka razgovaralo se o poveziva-
nju i razvoju suradnje malih i srednjih poduzeća dviju 
država. Parlamentarni državni tajnik u njemačkom Save-
znom ministarstvu za gospodarstvo i tehnologiju Har-
tmut Schauerte rekao je kako je Hrvatska i svojom geo-
grafskom strukturom idealna za razvoj ovakvih podu-
zeća, što je i bio jedan od poticaja za posjet Hrvatskoj. 
Sugovornici su se složili da su mala i srednja poduzeća 
najvažniji generatori rasta nacionalnih ekonomija. Neven 
Mimica je zaključio kako Hrvatska ide u tom smjeru, ali 

je potrebna jača decentralizacija i uravnoteženje regio-
nalnog razvoja.

Neven Mimica primio glavnog tajnika za vanjske 
poslove Austrije Kyrlea

(Zagreb, 24. listopada 2008.) Potpredsjednik Hrvat-
skoga sabora i predsjednik Odbora za europske integra-
cije Neven Mimica primio je u službeni posjet glavnog 
tajnika za vanjske poslove Republike Austrije Johannesa 
Kyrlea.

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Neven Mimica izvi-
jestio je glavnog tajnika za vanjske poslove Republike 
Austrije Johannesa Kyrlea o trenutačnom stanju prego-
varačkog procesa s Europskom unijom. Neven Mimica 
je naglasio da u Hrvatskome saboru postoji konsenzus 
svih političkih stranaka oko pristupanja Hrvatske Europ-
skoj uniji te da je kao refleksija tog konsenzusa formiran 
2005. godine i Nacionalni odbor koji se bavi praćenjem 
pregovaračkog procesa s EU. Johannes Kyrle podržao je 
RH u pregovorima s EU naglasivši kako Hrvatska treba 
nastaviti sa započetim reformama te njihovom imple-
mentacijom u hrvatsko zakonodavstvo. Bilo je riječi i o 
trenutačnom statusu pojedinih pregovaračkih poglavlja, s 
posebnim osvrtom na reforme koje je potrebno napraviti 
u području javne uprave i pravosuđa. Pristupanje Hrvat-
ske Europskoj uniji vrlo je važno za samu zemlju, ali isto 
tako predstavlja pozitivan znak za stabilnost cijele regije, 
zaključili su Mimica i Kyrle.

Protokolarne aktivnosti
saborskih dužnosnika

POTPREDSJEDNICI HRVATSKOGA SABORA

DUŽNOSNICI HRVATSKOGA SABORA

Vesna Pusić primila delegaciju Ministarstva 
vanjskih poslova Francuske Republike

(Zagreb, 2. listopada 2008.) Predsjednica Nacional-
nog odbora Vesna Pusić primila je u posjet rukovodite-
ljicu za proširenje u okviru Uprave za europska pitanja 
Ministarstva vanjskih poslova Francuske Republike 
Mathildu Grammont i pomoćnika u sektoru POLEST 
Ministarstva vanjskih poslova Josepha Giustiniana. 

Razgovoru je nazočio i veleposlanik Francuske Fra-
nçois Saint-Paul.

Središnja tema sastanka bili su pristupni pregovori za 
ulazak u EU i prateće reforme. Vesna Pusić zahvalila je 
gostima na izrazitom trudu Francuske da tijekom svoga 
predsjedanja dodatno ubrza pregovore. Izražen je optimi-
zam radi tempa kojim Hrvatska napreduje te je ponovljena 
intencija da se do kraja godine otvore sva pregovaračka 
poglavlja i što više njih zatvori. Vesna Pusić podsjetila je 
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da Hrvatska ima svoju priliku na predstojeće dvije među-
vladine konferencije zakazane za 30. listopada i 19. pro-
sinca 2008. godine. U okviru razgovora o započetim refor-
mama sugovornici su se složili kako je u predstojećem 
razdoblju Hrvatskoj nužna brza i realna reforma sudstva.

Dragica Zgrebec primila dužnosnika iz 
njemačkog Bundestaga

(Zagreb, 9. listopada 2008.) Predsjednica Odbora za 
poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj Dragica Zgrebec 
primila je voditelja Odbora za prehranu, poljoprivredu i 
zaštitu potrošača njemačkog Bundestaga Manfreda Hel-
muta Zöllmera.

Središnje teme sastanka bile su reforme i usklađivanje 
zakonodavstva s pravnom stečevinom EU na području 
poljoprivrede. Dragica Zgrebec rekla je kako je do danas 
na području poljoprivrede učinjeno mnogo, no preostalo 
je još nekoliko reformi koje su u tijeku i koje su bitne za 
podizanje konkurentnosti hrvatske poljoprivredne proi-
zvodnje, kao i njezin opstanak na zahtjevnom europskom 
tržištu. Kako je većina ratnih razaranja pogodila upravo 
poljoprivredne regije, a veličina pojedinačnog poljopri-
vrednog zemljišta je još uvijek ispod europskog prosje-
ka, Hrvatska je zatražila prijelazna razdoblja kako bi se 
ovaj segment gospodarstva kvalitetno restrukturirao i pri-
lagodio. Osim navedenih reformi, predsjednica Odbora 
za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj Dragica Zgre-
bec dodala je da nam predstoji i usklađivanje statističkih 
podataka te preoblikovanje sustava poticaja. Zastupnik 
Dragutin Bodakoš posebno je istaknuo potrebu aktivi-
ranja velikih, još uvijek neobrađenih površina. Voditelj 
Odbora za prehranu, poljoprivredu i zaštitu potrošača 
njemačkog Bundestaga Manfred Helmut Zöllmer zahva-
lio je na dobivenim informacijama te je istaknuo kako 
Hrvatska ima vrlo dobre perspektive za jačanje i razvoj 
svoje poljoprivredne proizvodnje.

Predsjednik Odbora za gospodarstvo Dragan 
Kovačević primio je u posjet voditelja Odbora 
za prehranu, poljoprivredu i zaštitu potrošača 
njemačkog Bundestaga Manfreda Helmuta Zöllmera

(Zagreb, 9. listopada 2008.) Predsjednik Odbora za 
gospodarstvo Dragan Kovačević informirao je njemač-
ko izaslanstvo o radu Odbora, kazavši da se bavi gos-
podarskim temama te usko surađuje s nadležnim mini-
starstvom. Odbor je također u svojoj domeni koncentriran 
na usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa zakonodav-
stvom Europske unije. Sugovornici su razmijenili stajali-
šta o aktualnoj svjetskoj gospodarskoj krizi. Kovačević je 
istaknuo mjere koje Hrvatska poduzima kako bi odgovo-
rila na gospodarsku krizu. Ključno je smanjiti inflacijski 
pritisak, od strane HNB-a ograničava se plasman banaka, 
a čini se sve kako ne bi došlo do devalvacije kune, nagla-
sio je Kovačević. Zbog zaštite socijalno najugroženijeg 
sloja stanovništva donesen je Zakon o minimalnoj plaći 
kojim se povećava neoporezivi dio dohotka, a usvojene 
su i mjere u potrošnji električne energije socijalnog karak-
tera. Kovačević je naglasio da je nužno povećati opseg 
poljoprivredne proizvodnje, napose mesa, mlijeka, voća i 
povrća te je u tu svrhu doneseno niz poticajnih mjera.

Manfred Helmut Zöllmer podržao je Hrvatsku na nje-
zinom putu prema punopravnom članstvu u EU, ista-
knuvši kako Hrvatska ima dovoljno posla u postupku 
usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s onim EU, a 
također treba odgovoriti i na sve veći pritisak i izazov 
tržišnog natjecanja. Hrvatska kao turistička zemlja vidi 
veliku šansu u povećanju proizvodnje s posebnim nagla-
skom na proizvodnju autohtonih poljoprivrednih proi-
zvoda koji bi se zaštitili te ostvarili snažnije financijske 
rezultate, a to su neke od mogućih mjera koje Hrvatska 
može poduzeti kako bi odgovorila na izazove svjetskog 
tržišta, kazao je Kovačević.

Mario Zubović primio ministricu vanjskih 
poslova Sjedinjenih Meksičkih Država

(Zagreb, 10. listopada 2008.) Predsjednik Odbora za 
vanjsku politiku Hrvatskog sabora Mario Zubović pri-
mio je ministricu vanjskih poslova Sjedinjenih Meksič-
kih Država Patriciu Espinosa Cantellano u sklopu njezi-
nog službenog posjeta Republici Hrvatskoj.

Ovaj posjet meksičke ministrice vanjskih poslova prvi 
je posjet na ministarskoj razini uopće još od uspostave 
diplomatskih odnosa i neovisnosti Hrvatske. Ispričavši 
predsjednika Hrvatskog sabora Luku Bebića, koji zbog 
hitno zakazanog sastanka na najvišoj državnoj razini nije 
mogao primiti ministricu Espinoza, predsjednik vanjsko-
političkog odbora Zubović je izrazio zadovoljstvo što 
između Hrvatske i Meksika ne postoje otvorena pitanja Dragica Zgrebec i dužnosnici njemačkog Bundestaga
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u bilateralnim odnosima. „No, smatram da bi Hrvatska i 
Meksiko trebali poboljšati suradnju u svakom smislu”, 
rekao je predsjednik Zubović. U vezi s time je posebno 
istaknuo suradnju na parlamentarnoj razini kao i to da bi 
svakako trebalo unaprijediti gospodarske odnose izme-
đu dviju zemalja. U cilju olakšanja komunikacije između 
Hrvatske i Meksika trebalo bi pojednostaviti proceduru 
izdavanja viza za hrvatske građane koji u velikom broju 
posjećuju Meksiko, rekao je predsjednik saborskog vanj-
skopolitičkog odbora.

Meksička ministrica vanjskih poslova Espinosa je 
rekla kako Meksiko želi unaprijediti odnose s Hrvatskom 
i naglasila kako i u meksičkom parlamentu postoji snaž-
no izražen interes za suradnju i razmjenu posjeta s Hrvat-
skim saborom. Kazala je kako u Meksiku pozorno prate 
proces pristupanja Hrvatske Europskoj uniji izrazivši 
uvjerenje da će hrvatsko članstvo u EU uvelike olak-
šati razvoj suradnje Hrvatske i Meksika, te je čestitala 
Hrvatskoj na rezultatima koje je postigla usprkos znat-
nim poteškoćama na putu ulaska u EU, s kojima se pri-
jašnje države kandidati nisu morali suočavati. „Odlučni 
smo u tome da budemo prisutniji ovdje, a to je i smisao 
ovog posjeta”, istaknula je ministrica vanjskih poslova 
Patricia Espinosa Cantellano. O potrebi jačanja kulturne 
suradnje govorio je voditelj Hrvatsko-meksičke skupine 
prijateljstva Marin Jurjević koji je rekao kako u Ciudad 
de Méxicu živi i mala hrvatska zajednica.

Andrija Hebrang primio predsjednika Odbora 
za zdravstvo u Parlamentu Mađarske Kökényja

(Zagreb, 16. listopada 2008.) Predsjednik Odbora za 
zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskoga sabora Andrija 
Hebrang primio je u radni posjet predsjednika Odbora za 
zdravstvo u Parlamentu Republike Mađarske Mihályja 
Kökényja.

Andrija Hebrang ukratko je predstavio strukturu i nad-
ležnosti saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb. 
Razgovaralo se o reformskim zahvatima i promjenama u 
sustavu zdravstva Republike Mađarske, posebice otka-
ko je punopravna članica Europske unije, organizaci-
ji hrvatskoga zdravstvenog sustava i njegovim glavnim 
boljkama, sustavu doprinosa, bolničkom sustavu te mje-
rama koje se poduzimaju u cilju financijske konsolidaci-
je. Razgovaralo se i o problemu deficita liječnika i dru-
gog medicinskog osoblja i njihovim plaćama, a razmije-
njena su iskustva oko smanjenja bolničkih listi čekanja. 
Istaknuta je potreba njihove transparentnosti, odnosno 
dostupnosti uvida građana.

Predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb 
Hebrang rekao je da je glavni problem u tome što finan-
cijski disbalans zdravstvenog sustava utječe na ukupan 
proračun. U Hrvatskoj pacijenti znatno manje participi-
raju u pokrivanju troškova za lijekove nego u ostalim 

državama, budući da za lijekove s osnovne liste nema 
doplate. U Mađarskoj pacijenti sudjeluju s 10 do 50 posto 
u cijeni lijeka. Mihály Kökeny istaknuo je da je Mađar-
ska velik promotor Hrvatske na njenom putu u Europ-
sku uniju i želi njeno što skorije priključenje. Mađarski 
zdravstveni sustav je u procesu kontinuirane reforme, a 
jedna od uloga parlamentarnog odbora za zdravstvo je 
i kontrola trošenja proračunskih sredstava. Obostrano je 
izražena želja da se ojačaju parlamentarne veze i kontakti 
dva srodna odbora, posebice u svjetlu budućeg članstva 
Hrvatske u EU i činjenice da će se nacionalni parlamenti 
sve više baviti europskim pitanjima.

Željana Kalaš i Gordana Sobol primile 
voditeljicu europskog parlamentarnog projekta 
„People in Need” Zahradnikovu

(Zagreb, 17. listopada 2008.) Članica Odbora za vanjsku 
politiku Željana Kalaš i članica Odbora za ljudska prava 
i prava nacionalnih manjina Gordana Sobol primile su u 
radni posjet voditeljicu europskog parlamentarnog projek-
ta „People in Need” Mariu Zahradnikovu. Na sastanku je 
predstavljen rad češke nevladine organizacije „People in 
Need” (PIN) koja primarno pruža humanitarnu pomoć i 
potiče razvoj društva zaštitom ljudskih prava i demokrat-
skih sloboda. U sklopu europskog parlamentarnog projek-
ta pomoći Mijanmaru (Burmi), Maria Zahradnikova upo-
znala je saborske zastupnice s njegovim glavnim ciljevima 
te zamolila za potporu hrvatskih parlamentaraca.

Osnovni cilj projekta jest jačanje demokratskih proce-
sa u Mijanmaru (Burmi) nenasilnim putem te podizanje 
razine svijesti o tom problemu u međunarodnoj zajed-
nici. Do danas su se u projekt uključili parlamentarci iz 
devet europskih država, a ovom prilikom su pozvani i 
zastupnici Hrvatskoga sabora. Željana Kalaš i Gordana 
Sobol rekle su kako je Hrvatska potpisnica svih među-

PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI

Željana Kalaš i Gordana Sobol primile voditeljicu europskog par-
lamentarnog projekta „People in Need”
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narodnih konvencija o ljudskim pravima, a zauzima se 
i za razvoj demokracije te će hrvatski parlamentarci vje-
rojatno poduprijeti ovaj projekt. U zaključnom dijelu 
sastanka dogovoreni su modaliteti daljnje komunikacije 
i razvoja suradnje.

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario 
Zubović primio je u posjet glavnog tajnika 
Ministarstva za međunarodne poslove Republike 
Austrije Johannesa Kyrlea

(Zagreb, 24. listopada 2008.) Sugovornici su se uvod-
no složili da Hrvatska i Austrija imaju tradicionalno dobre 
odnose. Razgovorom su dominirale dvije teme, pristupanje 
Hrvatske Europskoj uniji te stanje u regiji. Glavni tajnik 
Ministarstva za vanjske poslove Republike Austrije Joha-
nnes Kyrle rekao je da Austrija podupire ulazak Hrvatske 
u EU te smatra da za taj korak nije potrebna ratifikacija 
Lisabonskog ugovora, već je ulazak Hrvatske moguć i u 
okviru odredaba Ugovora iz Nice. Mario Zubović pozdra-
vio je takav stav Austrije rekavši kako Hrvatska planira 
zaključiti pregovarački proces do jeseni sljedeće godine. 
Također je izrazio nadu da će Hrvatska postati punopravna 
članica NATO saveza u proljeće sljedeće godine.

Složivši se da je europska perspektiva nužna i za osta-
le zemlje regije, sugovornici su se osvrnuli na aktualnu 
situaciju. U okviru razgovora o stanju u Bosni i Herce-
govini, Mario Zubović rekao je kako Hrvatska pozorno 
prati razvoj događaja i položaj hrvatskog naroda u BIH. 
Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario Zubović 
rekao je kako će Hrvatska i dalje pružati potporu svim 
susjednim državama koje se odluče za europski put, na 
što je Johannes Kyrle dodao da je nužno da Hrvatska i 
dalje ostane model za druge države regije. U završnom 
dijelu razgovora, Mario Zubović izrazio je nadu da će 

europski partneri pokazati razumijevanje za rješavanje 
otvorenih bilateralnih pitanja Hrvatske i Slovenije izvan 
okvira hrvatskog pristupnog procesa.

Goran Marić primio predsjednika Europske 
odbojkaške konfederacije Andréa Meyera

(Zagreb, 30. listopada 2008.) Predsjednik Odbora za 
financije i državni proračun Goran Marić primio je u posjet 
predsjednika Europske odbojkaške konfederacije Andréa 
Meyera. Sastanku su nazočili i predsjednica saborskog 
Odbora za obitelj, mladež i šport Milanka Opačić te pred-
sjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza Zdeslav Barač.

Predsjednik Odbora za financije i državni proračun 
Goran Marić pozdravio je gosta rekavši kako je i ovaj 
posjet potvrda povjerenja novoizabranom vodstvu Hrvat-
skog odbojkaškog saveza, kojeg s Europskom odboj-
kaškom konfederacijom vežu dobri dugogodišnji odno-
si. Odbor za financije i državni proračun, kao i Odbor 
za obitelj, mladež i šport snažno podupiru razvoj špor-
ta u Hrvatskoj. U tom je kontekstu Goran Marić upo-
znao gosta s izdvajanjima za šport. Predsjednik Europske 
odbojkaške konfederacije (CEV) André Meyer zahvalio 
je na potpori i osobnom zalaganju zastupnika u promoci-
ji športa u Hrvatskoj. Rekao je kako se nada da će u bli-
skoj budućnosti Hrvatska ostvariti svoje pune potencijale 
u odbojci. Dodao je kako je Europska odbojkaška konfe-
deracija zadovoljna organizacijom i kvalitetom održanih 
kvalifikacija za predstojeće europsko prvenstvo. Posebno 
je pohvalio izgradnju športskih dvorana koje bi u buduć-
nosti trebale koristiti i razvoju odbojke u Hrvatskoj. Pred-
sjednica Odbora za obitelj, mladež i šport Milanka Opa-
čić zaključila je kako je izuzetno važno za razvoj zdravog 
društva, šport učiniti dostupnim djeci, sa čime su se slo-
žili svi nazočni, te će Hrvatski sabor i ostale institucije 
snažno podržavati projekte na tom području.

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA

Željko Jovanović primio delegaciju 
veleposlanstava skandinavskih zemalja

(Zagreb, 14. listopada 2008.) Predsjednik Nacionalnog 
vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbi-
janja korupcije Željko Jovanović primio je u radni posjet 
prvu tajnicu veleposlanstva Kraljevine Švedske u Repu-
blici Hrvatskoj Rebeccu Söderberg, prvog tajnika velepo-
slanstva Republike Finske u Republici Hrvatskoj Joona-
sa Heiskanena i prvog tajnika veleposlanstva Kraljevine 
Norveške u Republici Hrvatskoj Jensa Erika Grendahla.

Delegaciju je u prvom redu zanimala uloga Nacional-
nog vijeća u borbi protiv korupcije, njegova struktura i 
aktivnosti te koji su najveći izazovi, kao i najveće prepre-

ke u njegovom radu. Jovanović je predstavio strukturu i 
rad Nacionalnoga vijeća za praćenje provedbe Nacional-
nog programa suzbijanja korupcije rekavši da su aktiv-
nosti Vijeća u ovom sazivu posebno usmjerene na jača-
nje njegove proaktivne uloge u borbi protiv korupcije u 
hrvatskome društvu. Naglasio je da će idući tjedan Naci-
onalno vijeće održati sjednicu na koju su pozvani novo-
imenovani ministri policije i pravosuđa te predstavnici 
sudbene vlasti i tužiteljstva, a na kojoj će se dogovoriti 
daljnje koordinirane aktivnosti u borbi protiv korupcije. 
Naime, unatoč dosadašnjim naporima rezultati na ovom 
planu nisu zadovoljavajući, pa je potrebno pronaći uzro-
ke takvom stanju i zajednički precizirati mjere usmjerene 
na daljnju borbu protiv korupcije u raznim područjima.
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Jovanović se osvrnuo na nedavno usvojenu novu Naci-

onalnu strategiju suzbijanja korupcije i Akcijski plan, te 
posebno ulogu Nacionalnog vijeća u implementaciji Stra-
tegije. Cilj je svakako skraćivanje rokova procesuiranja 
koruptivnih djela. Vijeće želi biti otvoreno za predstavni-
ke civilnog društva i sve građane, te želi biti važan sudi-
onik borbe protiv korupcije u hrvatskom društvu. Ustvr-
dio je da percepcija građana u prvi plan stavlja korupciju 
u zdravstvu i pravosuđu, što je razumljivo, jer postoji 
posebna osjetljivost za područja koja i najviše pogađaju 
građane. Zaključio je da je borba protiv korupcije zajed-
nička borba, jer je korupcija zajednički problem, iako je 
najveća odgovornost ipak na vladajućoj strukturi da pro-
nađe mehanizme kojima bi se najbolje suprotstavila toj 
društvenoj patologiji.

Mario Zubović primio u oproštajni posjet 
portugalskog veleposlanika Luisa Barreirosa

(Zagreb, 16. listopada 2008.) Predsjednik Odbora za vanj-
sku politiku Mario Zubović primio je u oproštajni posjet 
veleposlanika Portugalske Republike Luisa Barreirosa.

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga 
sabora Mario Zubović zahvalio se na dosadašnjoj sveu-
kupnoj podršci Hrvatskoj. Informirao je veleposlanika o 
aktualnom stanju u pregovaračkom procesu s Europskom 
unijom. Veleposlanik Barreiros ustvrdio je da je Hrvat-
ska do sada napravila mnoge pozitivne reforme, ista-
knuvši važnost njihove implementacije, a očekuje da će 
pregovarački proces s Europskom unijom Hrvatska dovr-
šiti u što skorije vrijeme. Sugovornici su suglasni oko 
intenziviranja parlamentarne suradnje Portugala i Hrvat-
ske, posebice na razini vanjskopolitičkih odbora. Razgo-
varalo se i o budućem mandatu veleposlanika Barreirosa 
koji će biti na Kubi.

Neven Mimica primio norveškog veleposlanika 
Terjea Haugea

(Zagreb, 20. listopada 2008.) Potpredsjednik Hrvatskoga 
sabora i predsjednik Odbora za europske integracije Neven 
Mimica primio je u nastupni posjet veleposlanika Kraljevi-
ne Norveške u Republici Hrvatskoj Terjea Haugea.

Obostrano je ocijenjeno da su odnosi između Hrvatske 
i Norveške odlični, a dvije zemlje, iako geografski udalje-
ne, povezuje dosta sličnosti, posebice pomorska tradicija i 
maritimna kultura te gospodarske grane vezane uz more. 
Mogućnosti za bilateralnu suradnju su brojne, posebice 
na planu turizma, brodogradnje, zaštite okoliša te u ener-
getskom sektoru. Norveška vlada i njezine institucije 
dale su bitan doprinos u mnogim razvojnim projektima 
vođenim u Hrvatskoj. Iako Norveška nije članica Europ-
ske unije, ona je blizak partner EU u svakom pogledu, a 
sadašnji ugovorni odnos između EU i Norveške je teme-

ljen na njezinom članstvu u Europskom gospodarskom 
prostoru. Norveški veleposlanik izjavio je da Norveška 
sa zadovoljstvom gleda na hrvatsko članstvo u NATO-u, 
a norveški parlament će ubrzo ratificirati Protokol o pri-
stupanju Hrvatske tom vojnopolitičkom savezu.

Neven Mimica rekao je da Hrvatska očekuje da proces 
ratifikacije Protokola o pristupanju Hrvatske NATO-u 
bude završen do ranog proljeća kako bi Hrvatska mogla 
stupiti u članstvo NATO-a na idućem summitu u travnju 
2009. godine. Što se tiče budućeg članstva Hrvatske u 
Europskoj uniji, Mimica je rekao da se Hrvatska najvi-
še koncentrira na provođenje unutarnjih reformi, pose-
bice u području pravosuđa, javne administracije i borbe 
protiv korupcije te na što skoriji završetak pregovora s 
EU, a nada se da će istodobno s tim procesom Unija naći 
zadovoljavajuće rješenje i pravnu platformu za primitak 
Hrvatske u svoje članstvo. Zajednički je ocijenjeno da u 
Europskoj uniji postoji političko razumijevanje i želja za 
priključenjem Hrvatske, a prepoznata je odlučnost hrvat-
ske Vlade i Sabora za provođenje reformi i implementi-
ranje europskih standarda u politički, pravni i ekonomski 
sustav Hrvatske.

Vesna Pusić primila norveškog veleposlanika Haugea

(Zagreb, 23. listopada 2008.) Predsjednica Nacionalnog 
odbora za praćenje pregovora o pristupanju RH EU Vesna 
Pusić primila je u nastupni posjet veleposlanika Kraljevi-
ne Norveške u Republici Hrvatskoj Terjea Haugea.

Norveški veleposlanik rekao je da Norveška podržava 
pristupanje Hrvatske euroatlantskim integracijama, njezi-
no članstvo u Europskoj uniji, kao i pristupanje NATO-u, 
a norveški parlament do Božića će ratificirati Protokol o 
pristupanju Hrvatske tom savezu. Zanimao se za trenu-
tačni status pregovora, kao i percepciju Hrvatske, njego-
vog daljnjeg tijeka i završetka.

Vesna Pusić smatra da Hrvatska sadržajno i vremenski 
može obuhvatiti i zaključiti pregovarački posao sljedeće 
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Vesna Pusić primila norveškog veleposlanika Haugea
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godine, a kao glavni izazov i krucijalnu zadaću u tom 
procesu ističe reformu pravosuđa. Ona nije vezana samo 
za zahtjeve koji dolaze iz EU nego je prije svega to odlu-
ka u interesu hrvatskoga društva radi otklona od nega-
tivnih pojava koje su godinama prisutne u tom područ-
ju, a koje se direktno tiču hrvatskih građana. Ti otkloni 
u djelokrugu pravosuđa direktno utječu i na pojavnost 
korupcije, pa će reforma pravosuđa najdirektnije utjeca-
ti i na uspješnost borbe protiv korupcije u hrvatskome 
društvu. „Reformu pravosuđa moramo učiniti zbog nas 
samih, a ne političkih kriterija koje nam zadaje EU jer 
ti problemi utječu na našu svakodnevicu”, sublimirala 
je Vesna Pusić najtežu zadaću koju Hrvatska u što kra-
ćem vremenu mora uspješno položiti. Rekla je da se prije 
otvaranja poglavlja Pravosuđe i ljudska prava treba defi-
nirati nekoliko specifičnih mjera za unapređenje funkci-
oniranja sudstva. Što se pak tiče restrukturiranja brodo-
gradnje, istaknula je da su modeli privatizacije za svako 
brodogradilište specifični i da jedinstvene formule nema, 
ali je bit za pronalaženje bilo kojeg rješenja kvalitetno 
istraživanje tržišta. Norveški veleposlanik zanimao se i 
za mišljenje Vesne Pusić u vezi sa slovensko-hrvatskim 
odnosima i njihovim mogućim reperkusijama na prego-
vore. „Ne očekujem da će nova slovenska vlada bitno 
promijeniti stav o graničnim pitanjima između Sloveni-
je i Hrvatske, ali očekujem da će razdvojiti bilateralna 
pitanja i granični spor koji ima s Hrvatskom od pitanja 
pristupnih pregovora Hrvatske s EU, i u tom smjeru već 
postoje pozitivne naznake”, rekla je Pusić.

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario 
Zubović primio veleposlanika Norveške Haugea

(Zagreb, 23. listopada 2008.) Predsjednik Odbora za 
vanjsku politiku Hrvatskoga sabora Mario Zubović pri-

mio je u nastupni posjet veleposlanika Kraljevine Nor-
veške u Republici Hrvatskoj Terjea Haugea.

Na početku razgovora istaknuto je da dvije zemlje 
povezuju mnoge sličnosti, posebice pomorska tradici-
ja i industrije vezane uz more kao prirodni resurs pa je 
moguća i poželjna suradnja u tim područjima. Nagla-
sio je da je zamjetan velik interes Norvežana za Hrvat-
sku kao turističku destinaciju. Norveška snažno podrža-
va pristupanje Hrvatske NATO-u, a norveški parlament 
do Božića će ratificirati Protokol o pristupanju Hrvatske 
tom savezu. Također, Norveška podupire članstvo Hrvat-
ske u Europskoj uniji jer bez obzira na činjenicu što sama 
nije članica EU, podržava sve demokratske vrijednosti i 
europske standarde na političkom, pravnom i ekonom-
skom planu, kao i sve civilizacijske tekovine europskoga 
kulturnog kruga.

Mario Zubović rekao je da Hrvatska pregovore s EU 
želi završiti sljedeće godine i za to ima podršku gotovo 
svih članica EU, kao i Europske komisije i Europskoga 
parlamenta. Ipak, osvrnuo se kritički na stanje odnosa sa 
Slovenijom koja „pitanje bilateralnih graničnih proble-
ma s Hrvatskom želi staviti u pregovarački proces te se u 
posljednje vrijeme neopravdano koristi za kočenje prego-
vora, a na taj način konfrontiraju se dva naroda koji nika-
da u povijesti nisu imali nikakvih nesuglasica, a kamoli 
sukoba”. Izrazio je nadu da će se ta situacija razriješiti u 
nekoliko sljedećih dana i da će Hrvatska moći nastavi-
ti pregovore zacrtanom dinamikom. Što se tiče Bosne i 
Hercegovine, Mario Zubović istaknuo je da će Hrvatska 
podržati sva rješenja kojima je cilj cjelovita BiH te koja 
omogućuju ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda u 
toj zemlji. Izrazio je nadu da će se ubrzo revitalizirati 
dobri diplomatski odnosi između Srbije i Hrvatske, a radi 
stvaranja što boljih odnosa u čitavoj regiji.
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