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Rad saborskih tijela
prosinac 2008.
2. prosinca 2008.
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM
DRUŠTVIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU GEODETSKE DJELATNOSTI
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ARHITEKTONSKIM I INŽENJERSKIM POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA U PROSTORNOM UREĐENJU I
GRADNJI
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDŽBENICIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
• IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA HRT-a I PROVEDBI
PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA UTVRĐENIH ZAKONOM O PROGRAMIMA HR-a I HTV-a
U RAZDOBLJU OD 3. RUJNA 2007. DO 14. LISTOPADA 2008.
• IZVJEŠĆE RAVNATELJSTVA HRT-a O POSLOVANJU HRT-a ZA 2007. GODINU
• Podnositelj: Programsko vijeće HRT-a
• PRIJEDLOG DEKLARACIJE O OSUDI HOLODOMORA, MASOVNOG USMRĆIVANJA GLAĐU,
PROUZROČENOG PRISILNOM KOLEKTIVIZACIJOM KOJU JE PROVODIO STALJINOV KOMUNISTIČKI REŽIM;
Predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a

• GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE
ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
ZA 2007. GODINU, sa sažetkom; Podnositelj: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Odbor za turizam
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O GOLF IGRALIŠTIMA

3. prosinca 2008.
Odbor za financije i državni proračun
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O FINANCIJSKIM KONGLOMERATIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
OPĆEG POREZNOG ZAKONA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KRALJEVINE DANSKE O
IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK
• POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE NARODNE BANKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2008.
GODINE; – Podnositelj: Hrvatske narodna banka
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDŽBENICIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
• PRIJEDLOG ZONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA
Odbor za europske integracije
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
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• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROIZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RAZVOJNOJ SURADNJI I HUMANITARNOJ
POMOĆI INOZEMSTVU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
OPĆEG POREZNOG ZAKONA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O FINANCIJSKIM KONGLOMERATIMA
Odbor za obranu
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROIZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE
Odbor za pravosuđe
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I
DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA
Odbor za zakonodavstvo
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRO-

•

•

•
•

IZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I
DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O RAZVOJNOJ SURADNJI I HUMANITARNOJ
POMOĆI INOZEMSTVU
PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIJSKIM KONGLOMERATIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG OPĆEG
POREZNOG ZAKONA

Odbor za rad i socijalno partnerstvo
• PRIJEDLOG ZAKONA O SPRJEČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA
ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI
HRVATSKOJ – Predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDŽBENICIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
• PRIJEDLOG ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA
DAVANJE VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA
ODREDBE ČLANKA 77. ZAKONA O NAKNADI
ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE („Narodne novine” br. 92/96; 39/99; 42/99; 92/99; 43/00;
131/00; 27/01; 34/01; 65/01; 118/01; 80/02. i 81/02.).
Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDŽBENICIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno
gospodarstvo
• PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA
• PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O GOLF IGRALIŠTIMA
Odbor za europske integracije
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA
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• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ARHITEKTONSKIM I INŽENJERSKIM POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA U PROSTORNOM UREĐENJU I
GRADNJI
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU GEODETSKE DJELATNOSTI
• PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA
• PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA
• PRIJEDLOG ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU
• PRIJEDLOG ZAKONA O PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA
Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O GOLF IGRALIŠTIMA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

4. prosinca 2008.
Odbor za pomorstvo, promet i veze
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE
Odbor za razvoj i obnovu
• PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOG GOSPODARSTVA
• PRIJEDLOG ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
DRŽAVNOJ POTPORI ZA OBRAZOVANJE I IZOBRAZBU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA
Odbor za vanjsku politiku
(Sjednica zatvorena za javnost)

Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O GOLF IGRALIŠTIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI ZA
OBRAZOVANJE I IZOBRAZBU
Odbor za zaštitu okoliša
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
• PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I
DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA – predlagatelj Vlada Republike Hrvatske
Odbor za turizam
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O GOLF IGRALIŠTIMA
Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDŽBENICIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI ZA OBRAZOVANJE I IZOBRAZBU
• PRIJEDLOG ZAKONA O PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

5. prosinca 2008.
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
• PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA
POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU
INTERESA
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• VERIFIKACIJA RJEŠENJA ZASTUPNIKU
HRVATSKOGA SABORA O:
• priznavanju prava na plaću;
• VERIFIKACIJA RJEŠENJA O PRIZNAVANJU
PRAVA NA NAKNADU PLAĆE NAKON PRESTANKA OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI U HRVATSKOM SABORU SAZIVA 11. SIJEČNJA 2008.

9. prosinca 2008.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU, S PROJEKCIJAMA ZA 2010. I 2011. GODINU (s popratnim dokumentima);
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2009. GODINU
Odbor za financije i državni proračun
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2010. I
2011. GODINU (s popratnim aktima)
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2009. GODINU;
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT
• Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA – Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST – Predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU, S PROJEKCIJAMA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2010.
I 2011. GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2009. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O GOLF IGRALIŠTIMA
Odbor za razvoj i obnovu
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJE ZA 2010. I 2011.
GODINU

• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2009. GODINU
Odbor za zaštitu okoliša
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJE ZA 2009. i 2010. GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2009. GODINU
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJE ZA 2010. I 2011.
GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2009. GODINU
• IMENOVANJE ČLANOVA PODODBORA ZA
NACIONALNE MANJINE
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU S PROJEKCIJAMA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2010. I
2011. GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠENJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2010. I
2011. GODINU (s popratnim aktima)
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2009. GODINU
Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno
gospodarstvo
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2010. I
2011. GODINU (s popratnim dokumentima)
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2009. GODINU
Odbor za turizam
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU, S PRIJED-
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LOGOM PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2010. I
2011. GODINU (s popratnim dokumentima)
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2009. GODINU
Odbor za gospodarstvo
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2010. i
2011. GODINU (s popratnim aktima)
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2009. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
DRŽAVNOJ POTPORI ZA OBRAZOVANJE I IZOBRAZBU
• PRIJEDLOG ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU
• PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOG GOSPODARSTVA
• PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJE ZA 2010. I 2011. GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2009. GODINU
Odbor za rad i socijalno partnerstvo
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU, S PROJEKCIJAMA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2010.
I 2011. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA ZAPOSLENIKA NA POSLOVIMA RAZMINIRANJA
Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU, S PROJEKCIJOM DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2010. I
2011. GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2009. GODINU
Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU GEODETSKE DJELATNOSTI

• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ARHITEKTONSKIM I INŽENJERSKIM POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA U PROSTORNOM UREĐENJU I
GRADNJI
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJE ZA 2009. I 2010. GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2009. GODINU.
Odbor za ratne veterane
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU, S PROJEKCIJAMA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2010.
I 2011. GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2009. GODINU
• PRIJEDLOG DEKLARACIJE O OSUDI HOLODOMORA MASOVNOG USMRĆIVANJA GLAĐU,
PROUZROČENOG PRISILNOM KOLEKTIVIZACIJOM KOJU JE PROVODIO STALJINOV KOMUNISTIČKI REŽIM

10. prosinca 2008.
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu
• PRIJEDLOG ZAKONA O POGREBNIČKOJ DJELATNOSTI Predlagatelj: Dragutin Lesar, zastupnik u
Hrvatskome saboru
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU I
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2009. GODINU.
Odbor za pomorstvo, promet i veze
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU, S PROJEKCIJAMA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2010.
I 2011. GODINU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2009. GODINU
Odbor za obranu
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE
HRVATSKE U VOJNOJ OPERACIJI EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI ČADU I SREDNJO-
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AFRIČKOJ REPUBLICI (Operacija EUFOR
Tchad/RCA)
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU S PROJEKCIJAMA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2010. I
2011. GODINU.
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠENJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU
Odbor za europske integracije
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O UČINKOVITOM KORIŠTENJU ENERGIJE U
NEPOSREDNOJ POTROŠNJI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA DUHANSKE PROIZVODE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG
ZAKONA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
HUMANITARNOM RAZMINIRANJU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNIM
DETEKTIVIMA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KAZNENOM
POSTUPKU
Odbor za pravosuđe
• PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU, S PROJEKCIJAMA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2010.
I 2011. GODINU, (s popratnim prijedlozima i obrazloženjima)
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2009. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG
ZAKONA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O KAZNENIM DJELIMA PROTIV TRŽIŠTA
KAPITALA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KAZNENOM
POSTUPKU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNIM
DETEKTIVIMA
Odbor za predstavke i pritužbe
• RAZMATRANJE PREDSTAVKI KARAKTERISTIČNOG SADRŽAJA:

• Predstavka KARDUM VINKA iz Zadra u svezi ishođenja građevinske dozvole
• Predstavka ZVONIMIRA JERGOVIĆA iz Otočca u
svezi neizvršavanja presude Upravnoga suda Republike Hrvatske
Odbor za gospodarstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ENERGIJI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O UČINKOVITOM KORIŠTENJU ENERGIJE U
NEPOSREDNOJ POTROŠNJI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
HUMANITARNOM RAZMINIRANJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
POSEBNOM POREZU NA DUHANSKE PROIZVODE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
DOPRINOSIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA ZAPOSLENIKA NA POSLOVIMA RAZMINIRANJA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SIRIJSKE ARAPSKE REPUBLIKE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POREZIMA NA DOHODAK
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU
REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJE O
SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U
VOJNOJ OPERACIJI EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI ČADU SREDNJOAFRIČKOJ REPUBLICI
(OPERACIJA EUFOR Tchad/RCA)
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• PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU
EUROPSKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM PLOVNIM PUTOVIMA (ADN)
• PRIJEDLOG ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU
• PRIJEDLOG ZAKONA O PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA
• PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOG GOSPODARSTVA
• PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT – Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA – Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST – Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

11. prosinca 2008.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG
ZAKONA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O UČINKOVITOM KORIŠTENJU ENERGIJE U
NEPOSREDNOJ POTROŠNJI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ENERGIJI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ENERGIJE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
KAZNENIM DJELIMA PROTIV TRŽIŠTA KAPITALA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM UNIJAMA

• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KAZNENOM
POSTUPKU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNIM
DETEKTIVIMA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROGLAŠENJU ZAPADNOG
DIJELA MEDVEDNICE PARKOM PRIRODE
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG
ZAKONA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
HUMANIRANOM RAZMINIRANJU
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNIM
DETEKTIVIMA
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
• PRIJEDLOZI ZA POSTUPANJE POVJERENSTVA
PO ZAHTJEVIMA I PRIJEDLOZIMA ZA POKRETANJE POSTUPAKA O SUKOBU INTERESA
Odbor za pomorstvo, promet i veze
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU EUROPSKOG SPORAZUMA
O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH
TVARI UNUTARNJIM PLOVNIM PUTOVIMA
(ADN)
Odbor za financije i državni proračun
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA DUHANSKE PROIZVODE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
DOPRINOSIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SIRIJSKE ARAPSKE REPUBLIKE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POREZIMA NA DOHODAK
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM UNIJAMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
KAZNENIM DJELIMA PROTIV TRŽIŠTA KAPITALA
Odbor za ravnopravnost spolova
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
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• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
Odbor za obranu
• PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE
HRVATSKE U MIROVNIM MISIJAMA UJEDINJENIH NARODA

12. prosinca 2008.
Odbor za razvoj i obnovu
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
HUMANITARNOM RAZMINIRANJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O UČINKOVITOM KORIŠTENJU ENERGIJE U
NEPOSREDNOJ POTROŠNJI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ENERGIJI
• Tematska sjednica Odbora za regionalni razvoj,
šumarstvo i vodno gospodarstvo na temu: „Stanje u
drvnoj industriji”
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
• UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ODLUKE ZA
IZBOR JEDNOG ČLANA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a ZA PREOSTALI DIO MANDATA
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE
HRVATSKE U MIROVNIM MISIJAMA UJEDINJENIH NARODA
• PRIJEDLOG ZAKONA O POGREBNIČKOJ DJELATNOSTI: predlagatelj: zastupnik Dragutin Lesar.
Konferencija za medije Odbora za regionalni razvoj,
šumarstvo i vodno gospodarstvo
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
• USVAJANJE ZAPISNIKA SA 24. SJEDNICE
ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE
POSLOVE HRVATSKOGA SABORA
• PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA DODJELU
NAGRADE FAUST VRANČIĆ

• DONOŠENJE RJEŠENJA ZASTUPNIKU HRVATSKOGA SABORA O:
• pravu na naknadu za odvojeni život

15. prosinca 2008.
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA PREKRŠAJNIH
SUDOVA
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ
POLJOPRIVREDNOJ KOMORI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU BROJ
7598 HR ZA PROJEKT UNAPRJEĐENJA HITNE
MEDICINSKE POMOĆI I INVESTICIJSKOG PLANIRANJA U ZDRAVSTVU IZMEĐU REPUBLIKE
HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA
OBNOVU I RAZVOJ
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA U
SVEZI S NACIONALNIM PROGRAMOM ZA
HRVATSKU U OKVIRU PROGRAMA IPA – KOMPONENTA POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJU
INSTITUCIJA ZA 2007. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE DRŽAVE
KATAR O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU IZBJEGAVANJA
PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KRALJEVINE MAROKO O
IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK
Odbor za financije i državni proračun
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU BROJ 7598
HR ZA PROJEKT UNAPREĐENJA HITNE MEDICINSKE POMOĆI I INVESTICIJSKOG PLANIRANJA U
ZDRAVSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I
MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
• PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA U SVEZI S NACIONALNIM
PROGRAMOM ZA HRVATSKU U OKVIRU
• PROGRAMA IPA – KOMPONENTA POMOĆ U
TRANZICIJI I JAČANJU
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• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O P O T V R Đ I VA N J U U G O V O R A I Z M E Đ U
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE
DRŽAVE KATAR O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU
IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA
DOHODAK
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KRALJEVINE MAROKO O
IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK

• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDŽBENICIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
Odbor za pravosuđe
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA PREKRŠAJNIH
SUDOVA
Mandatno-imunitetno povjerenstvo
• RASPRAVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV ZASTUPNIKA ANTE ĐAPIĆA

Dopuna dnevnoga reda 7. sjednice 28. studenoga 2008.
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI
ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA
ZAKONA O POREZU NA DOBIT
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM
ZAJEDNICAMA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O PROIZVODNJI, REMONTU I
PROMETU NAORUŽANJA I
VOJNE OPREME
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O RAZVOJNOJ SURADNJI I HUMANITARNOJ POMOĆI INOZEMSTVU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O VLASNIŠTVU I DRUGIM
STVARNIM PRAVIMA

– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
NADZORU DRŽAVNE GRANICE
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIJSKIM KONGLOMERATIMA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OPĆEG
POREZNOG ZAKONA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O UDŽBENICIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU
REPUBLIKE HRVATSKE I KRALJEVINE DANSKE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU
IZBJEGAVANJA PLAĆANJA
POREZA NA DOHODAK
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O DRŽAVNOJ POTPORI ZA
OBRAZOVANJE I IZOBRAZBU
BROJ
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– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI
ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH
DUŽNOSNIKA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O GOLF
IGRALIŠTIMA
– KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM
ZEMLJIŠTU
– KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU GEODETSKE DJELATNOSTI
– KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ARHITEKTONSKIM I
INŽENJERSKIM POSLOVIMA
I DJELATNOSTIMA U PROS TO R N O M U R E Đ E N J U I
GRADNJI
– KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O JAVNIM CESTAMA
– KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA
– PRIJEDLOG ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU
– PRIJEDLOG ZAKONA O
FINANCIRANJU VODNOGA
GOSPODARSTVA
– PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA
– PRIJEDLOG ZAKONA O PRIZ N AVA N J U I N O Z E M N I H
STRUČNIH KVALIFIKACIJA

HRVATSKI SABOR
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– PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O JAVNIM CESTAMA – predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
– POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
HRVATSKE NARODNE BANKE
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2008.
GODINE – podnositelj Hrvatska
narodna banka
– PRIJEDLOG ODLUKE O PRIJEDLOGU ZA DAVANJE VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA
ČLANKA 13. STAVKA 1. ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA
U HRVATSKI SABOR – predlagatelj Odbor za zakonodavstvo

Dopuna dnevnoga reda 9.
prosinca 2008.
– PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU, S PROJEKCIJAMA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2010. I 2011. GODINU
– KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2009. GODINU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UČINKOVITOM KORIŠTENJU ENERGIJE
U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O POSEBNOM POREZU NA
DUHANSKE PROIZVODE
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O HUMANITARNOM RAZMINIRANJU
– KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU
– KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNIM DETEKTIVIMA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJE-

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O DOPRINOSIMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU
REPUBLIKE HRVATSKE I
SIRIJSKE ARAPSKE REPUBLIKE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
POREZIMA NA DOHODAK
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O TRŽIŠTU PLINA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O ENERGIJI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KAZNENIM DJELIMA PROTIV TRŽIŠTA KAPITALA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O KREDITNIM UNIJAMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI
I DOPUNI ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA ZAPOSLENIKA NA POSLOVIMA
RAZMINIRANJA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRBROJ
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–

–

–

–

ĐIVANJU EUROPSKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH
TVARI UNUTARNJIM PLOVNIM PUTOVIMA (ADN)
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O
PROGLAŠENJU ZAPADNOG
DIJELA MEDVEDNICE PARKOM PRIRODE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I
EUROPSKE UNIJE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U VOJNOJ OPERACIJI
EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI ČADU I SREDNJOAFRIČKOJ REPUBLICI (OPERACIJA EUFOR TEHAD/RCA
PRIJEDLOG ZAKONA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ODREĐENIH NEPOREZNIH PRIHODA U 2009. GODINI – predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
PRIJEDLOG STRATEGIJE
ODRŽIVOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE

Dopuna dnevnoga reda 15.
prosinca 2008.
– PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE
HRVATSKE U MIROVNIM MISIJAMA UJEDINJENIH NARODA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU
BROJ 7598 HR ZA PROJEKT
UNAPRJEĐENJA HITNE
MEDICINSKE POMOĆI I
INVESTICIJSKOG PLANIRANJA U ZDRAVSTVU IZMEĐU
REPUBLIKE HRVATSKE I
MEĐUNARODNE BANKE ZA
OBNOVU I RAZVOJ
– PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRVATSKE
RADIOTELEVIZIJE ZA PREOSTALI DIO MANDATA

POMORSKI ZAKONIK
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PRIKAZ RADA:
– 7. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA ODRŽANE 19, 20, 21, 26, 27. I 28. STUDENOGA TE 3, 4, 5, 9, 10,
11, 12. I 15. PROSINCA 2008.

Prikaz rasprave
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG
ZAKONIKA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Međunarodna nadležnost hrvatskih
sudova
Zakonski prijedlog sadrži bitne
izmjene koje bi trebale poboljšati
pravni položaj hrvatskih pomoraca i njihovih obitelji, napose dovršiti proces usklađenja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije.
Primjena najnovijih zakonskih
rješenja trebala bi rezultirati
izravnim smanjenjem broja nesreća na moru i onečišćenja mora s
brodova, navodi predlagatelj.
Hrvatski je sabor o njemu
raspravljao 3. prosinca 2008.

O PRIJEDLOGU
Predloženim zakonom uvodi se
novi pomoćni kriterij međunarodne
nadležnosti hrvatskih sudova za sporove o naknadi štete zbog smrti, tjelesne ozljede ili narušavanja zdravlja pomoraca kada tužitelj ima prebivalište u Republici Hrvatskoj,
čime se poboljšava pravni položaj
hrvatskih pomoraca i njihovih obitelji u za njih najdelikatnijim životnim
situacijama.
Izmjenom uvjeta za upis brodova
u hrvatski upisnik brodova dovršava

se proces usklađenja zakonodavstva
Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU koju je potrebno provesti kroz zakonski propis.
Zakonskim se prijedlogom stvaraju temelji za uspostavu cjelovite
službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom sukladno Direktivi
2002/59/EZ Europskog parlamenta i
Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavljanju sustava nadzora pomorskog prometa Zajednice što će izravno smanjiti broj nesreća na moru,
poboljšati rezultate akcija traganja i
spašavanja na moru i smanjenje onečišćenja mora s brodova, te omogućiti obveznu razmjenu podataka s
odgovarajućim tijelima Europske
komisije. Izmjenama odredaba o
inspekcijskom nadzoru sigurnosti
plovidbe dodatno se jača segment
nadzora nad provedbom odredaba
Pomorskog zakonika i propisa donesenih temeljem Zakonika.

RADNA TIJELA
Odbor za pomorstvo, promet i
veze, Odbor za europske integracije te Odbor za zakonodavstvo
BROJ
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podupiru donošenje Zakona, a potonji je odbor još podnio četiri amandmana kojim se nomotehnički uređuju izričaji.

AMANDMANI
Sa dva se amandmanska prijedloga javila zastupnica Željana Kalaš
(HDZ). Prvi se odnosi na financijska jamstva za brodove veće od 300
bruto tona upisane u hrvatski upisnik brodova za pokrića troškova
lociranja, označavanja i uklanjanja
podrtina. Drugi je amandman nomotehničke naravi.

RASPRAVA
Uvodno obrazloženje o predloženom zakonskom tekstu podnio je
državni tajnik Ministarstva mora,
prometa i infrastrukture Branko
Bačić. Četiri su bitne okolnosti iz
kojih je proizašla potreba donošenja
zakonskog akta, a prvu predlagatelj
nalazi u odluci Vrhovnog suda
Hrvatske o pitanju nadležnosti za
rješavanje sporova za naknadu štete
uzrokovane smrću ili tjelesnom

HRVATSKI SABOR
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ozljedom. Druga je okolnost povezana s procesom pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Uniji, a
treća s razvojem novog sustava
upravljanja i nadzora plovidbe
Jadranskim morem. Potreba pojačane brige o morskom okolišu za predlagatelja zakona također je razlog
podnošenja zakonskog akta Hrvatskome saboru.
Uslijedila je rasprava po klubovima zastupnika. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorio je Živko
Nenadić. Rekao je da Klub zdušno
podupire donošenje Zakona. Kao
najvažniju novinu u Prijedlogu izdvojio je pitanja sudske nadležnosti za
rješavanje sporova o naknadi štete
uzrokovane smrću, tjelesnom ozljedom ili narušavanjem zdravlja hrvatskog pomorca na stranom brodu.
Riječ je o krucijalnom rješenju za
naše pomorce na brojnim stranim
brodovima, komentirao je zastupnik.
I Klub zastupnika SDP-a podržat će predloženi zakon, rekao je
Arsen Bauk, ali smatra da predložene izmjene nisu dovoljne. Još uvijek, naime, nije riješeno pitanje
beneficiranog radnog staža za naše
pomorce, a nezadovoljni su i postojećim rješenjima glede zdravstvenog

i mirovinskog sustava. Klub zastupnika SDP-a predlaže Saboru da
posebnim zaključkom obveže Vladu
Republike Hrvatske da mu u roku
od dva mjeseca podnese Prijedlog
zakona kojim se uređuje pravo na
beneficirani radni staž pomoraca,
zaključio je Bauk.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Gari Capelli (HDZ), Niko
Rebić (HDZ), Željana Kalaš
(HDZ), mr. sc. Marin Jurjević
(SDP) i mr. sc. Tatjana Šimac-Bonačić (SDP).
U ime predlagatelja zakona u
završnom je istupu državni tajnik
Branko Bačić prihvatio amandmane Odbora za zakonodavstvo i zastupnice Kalaš. Izrazio je čuđenje što
neki smatraju da nisu najbolje riješena pitanja uključivanja hrvatskih
pomoraca u socijalnu reformu. Nije
prošla niti godina dana od njezine
primjene, a u radno-socijalni sustav
uključeno je više od 12 tisuća hrvatskih pomoraca, podsjeća Bačić.
Napominje da je iza socijalne reforme čvrsto stao Hrvatski sindikat
pomoraca socijalne reforme. Zadovoljstvo bi bilo potpuno kada bi se u
iduće tri do četiri godine cjelokupni
korpus hrvatskih pomoraca koji plo-

ve u međunarodnoj plovidbi (ukupno ih je 26 tisuća) uključio u radno-socijalni sustav Republike Hrvatske. Reforma je polučila uspjeh jer
je već u prvoj godini primjene obuhvatila gotovo 50% hrvatskih pomoraca, rekao je Bačić. Vlada Republike Hrvatske ne može prihvatiti prijedlog zaključka Kluba zastupnika
SDP-a glede beneficiranog radnog
staža. Napominje da je u izradi
zakonski akt koji će riješiti to pitanje, ali ne kroz Pomorski zakonik.
Razlog – zakon bi obuhvatio samo
pomorce koji plove u međunarodnoj, a ne i u nacionalnoj plovidbi.
Uvođenje beneficiranog radnog staža za pomorce uredit će se Zakonom
o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, a odnosio bi se na sve hrvatske građane koji imaju pravo ostvariti tu beneficiju.
Zastupnici su hitnim postupkom
i jednoglasno (112 glasova „za”)
donijeli 5. prosinca 2008. Zakon o
izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika. Nije prihvaćen
prijedlog zaključka Kluba zastupnika SDP-a. Za taj prijedlog glasovalo je ukupno 37 zastupnika, a
njih 75 bilo je protiv.
J.Š.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

Uvod u krupnije promjene
Nakon kraće rasprave, na sjednici 3.prosinca, Hrvatski sabor je
– hitnim postupkom, izmijenio
Zakon o državnom odvjetništvu iz
2001. Riječ je o drugoj noveli tog
propisa (prvi put je mijenjan 2007.)
kojom se, među ostalim, jasnije
definira neovisnost i samostalnost
zamjenika državnog odvjetnika,
predviđa mogućnost upućivanja
državnoodvjetničkih dužnosnika u
međunarodne misije te utvrđuje

stegovna odgovornost onih koji ne
predoče imovinsku karticu.

O PRIJEDLOGU
Predloženi Zakon zastupnicima je
obrazložila Marina Dujmović Vuković, državna tajnica Ministarstva pravosuđa. Napomenula je da se izmjenom članka 13. preciznije uređuje
odgovornost zamjenika državnih
odvjetnika za postupanje i poduzimaBROJ
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nje svih radnji u predmetima dodijeljenim im u rad, uz ograničenja predviđena člankom 26. Zakona (državni
odvjetnik im može dati naputak za
zastupanje na raspravi). Svrha –
otklanjanje mogućnosti pogrešnog
tumačenja odredbe koja se odnosi na
odgovornost državnog odvjetnika za
rad Državnog odvjetništva u cjelini.
Naime, tijekom pregovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji čuli
su se prigovori da zamjenici držav-

DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
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nog odvjetnika nisu samostalni i neovisni u donošenju odluke u konkretnom predmetu. Valja naglasiti da
samostalnost i neovisnost tih dužnosnika nije jednaka samostalnosti i
neovisnosti sudaca i to ne samo zbog
toga što im državni odvjetnik može
dati obvezni naputak za postupanje u
konkretnom predmetu, nego i zbog
ustavnog položaja Državnog odvjetništva, napominje državna tajnica.
Postojećim Zakonom nije bilo propisano da zamjeniku državnog
odvjetnika koji nakon proteka petogodišnjeg probacijskog mandata ne
bude ponovno imenovan prestaje
državnoodvjetnička dužnost po sili
zakona. Stoga treba dopuniti članak
68. kako bi se reguliralo tko u tom
slučaju donosi rješenje kojim se utvrđuje nastupanje te okolnosti. Daljnje
izmjene odnose se na mogućnost
sudjelovanja državnih odvjetnika,
odnosno njihovih zamjenika, u
međunarodnim pravosudnim tijelima i međunarodnim misijama. Novopredloženim stavkom u članku 107a.
predviđa se mogućnost da glavni
državni odvjetnik ili resorni ministar
pokrene stegovni postupak protiv
spomenutih dužnosnika, ne predoče
li u određenom roku (30, a najkasnije 45 dana nakon stupanja na dužnost) imovinsku karticu. Predlaže se
i dopuna članka 123. radi usklađivanja s Ustavnim zakonom o zaštiti
prava nacionalnih manjina. Novim
se odredbama propisuje da kod prijama službenika i namještenika u
državna odvjetništva treba voditi
računa o zastupljenosti pripadnika
manjina. S obzirom na to da je u tijeku racionalizacija mreže sudova, a
predviđa se i racionalizacija mreže
državnih odvjetništava, predloženim
se uređuje i status državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, te službenika i namještenika u spojenim državnim odvjetništvima.

RADNA TIJELA
U pripremnoj raspravi predložene
izmjene poduprla su i saborska radna

tijela – Odbor za zakonodavstvo te
matični Odbor za pravosuđe.

RASPRAVA
Nakon pet godina imenovanje
po službenoj dužnosti
Po riječima Ingrid Antičević-Marinović Klub zastupnika
SDP-a podupire predložena rješenja
koja bolje definiraju ulogu i neovisnost zamjenika državnih odvjetnika. Očekuju, međutim, krupnije
izmjene koje su najavljene u paketu
s izmjenama Zakona o kaznenom
postupku, ali i Zakona o policijskim
ovlastima. Riječ je o novoj ulozi
Državnog odvjetništva na kojem bi
ubuduće trebao ležati teret dokazivanja krivnje okrivljenika (po novome državni odvjetnik bi imao pravo
izdavanja obvezujućih naloga policiji). Ulazak u pravosudna tijela
mora biti transparentan od samog
početka, napominje zastupnica. Jednako tako treba maksimalno objektivizirati rad pravosudnih dužnosnika,
bilo da se radi o sucima bilo o državnim odvjetnicima, kako bi se oni
najbolji očuvali u sustavu. To znači
da oni koji su dobro odradili svoj
posao u probacijskom roku od 5
godina trebaju biti ponovno imenovani bez raspisivanja javnog natječaja. Upozorila je i na pojavu da
mnogi državni odvjetnici konkuriraju na upražnjena sudačka mjesta,
iako su njihove plaće izjednačene
još 2002. Radi bolje zaštite naših
građana, transparentnijeg rada pravosudnih dužnosnika i sprječavanja
korupcije u kazneno zakonodavstvo
treba ponovno uvesti kazneno djelo
kršenja zakona od pravosudnog dužnosnika, zaključila je na kraju.

Trebalo je tražiti vjerodostojno
tumačenje sporne odredbe
Po mišljenju Kluba zastupnika
HNS-a nema potrebe za izmjenu
članka 13., izjavio je Zlatko HorBROJ
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vat. Naime, u članku 26. postojećeg
zakona precizno se navodi na koji
način državni odvjetnik ima pravo
dati zamjeniku uputu za rad i postupanje u pojedinom predmetu. Istim
člankom uređena su i prava zamjenika koji smatra da je dana uputa
pogrešna. Stoga bi bilo bolje da je
predlagatelj tražio od Sabora vjerodostojno tumačenje spornog članka,
kaže zastupnik. Kako reče, njegove
stranačke kolege pozdravljaju odredbu koja omogućava pokretanje stegovnog postupka protiv dužnosnika
koji u roku ne predoči imovinsku
karticu (slično rješenje trebalo bi
ugraditi u još neke zakone). Mišljenja su, međutim, da bi ovlaštenje za
pokretanje tog postupka trebao imati
samo glavni državni odvjetnik, tako
da ministar, uz sve svoje obveze, ne
mora voditi brigu i o tome. Haenesovci nisu pobornici hitne zakonodavne procedure, to više što nije
propisan ni rok u kojem bi ministar
pravosuđa trebao donijeti Pravilnik
o kriterijima za upućivanje državnih
odvjetnika i njihovih zamjenika u
međunarodne misije. Njihov Klub
će ipak podržati predloženu novelu,
ali u dogledno vrijeme očekuju cjelovite izmjene postojećeg Zakona,
napomenuo je Horvat.

Normativna podloga za daljnje
poboljšice
Klub zastupnika HDZ-a će poduprijeti predložene zakonske izmjene,
kao normativnu podlogu za daljnje
poboljšanje organizacije rada i učinkovitosti državnih odvjetništava,
najavila je Ana Lovrin. Mišljenja
smo da je trebalo promijeniti još
neke zakonske odredbe, poglavito
kad je riječ o ponovljenom izboru na
državnoodvjetničku dužnost nakon
proteka probacijskog roka od pet
godina. Smatramo da bi taj postupak
trebalo urediti na način kako je to
regulirano za suce, odnosno da bi
Državno odvjetničko vijeće te dužnosnike trebalo imenovati bez raspisivanja natječaja. U tom slučaju
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potencijalni kandidati ne bi bili u
zabludi misleći da se radi o novom
državnoodvjetničkom mjestu. Trebalo bi precizirati i obvezu obavještavanja državnog odvjetnika o naročito složenim predmetima ili slučajevima od posebnoga državnog interesa, napominje zastupnica. Vjerujemo
da će naše sugestije naći mjesto u

novom Zakonu o državnom odvjetništvu, čije donošenje predstoji ubrzo nakon donošenja novog Zakona o
kaznenom postupku, koji predviđa
aktivniju ulogu te institucije.
U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: Ivo Grbić (HDZ) i Damir
Sesvečan (HDZ). Predstavnica
predlagatelja, Marina Dujmović

Vuković zaključno se osvrnula na
raspravu.
U nastavku sjednice, 5. prosinca,
zastupnici su se izjašnjavali o Konačnom prijedlogu zakona. Ishod –
novelirani Zakon o Državnom
odvjetništvu donesen je jednoglasno (110 glasova „za”).
M.Ko.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PROIZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME; LIBERALIZACIJA
TRŽIŠTA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME U SKLADU SA STANDARDIMA EU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Proširuje se krug mogućih opskrbljivača
Donošenje izmjena i dopuna
Zakona o proizvodnji, remontu i
prometu naoružanja i vojne opreme predlaže se po hitnom postupku, zbog usklađivanja hrvatskog
zakonodavstva s propisima Europske unije. Predloženim se zabranjuju uvozna i izvozna količinska
ograničenja i mjere s jednakim
učinkom na tržište naoružanja i
vojne opreme među državama
članicama EU.

O PRIJEDLOGU
U prikazu ovog Prijedloga poslužili smo se uvodnim izlaganjem
predstavnika predlagatelja, ministra obrane Branka Vukelića. Slijedom obveza koje proizlaze iz
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država
članica, a radi ispunjavanja svih
uvjeta za punopravno članstvo u
EU, nužno je obaviti usklađivanje
Zakona o proizvodnji, remontu i
prometu naoružanja i vojne opreme
s pravnom stečevinom EU.
Predloženim izmjenama i dopunama Zakon se usklađuje s člancima
28–30. Ugovora o osnivanju Europ-

ske zajednice. Ti članci uređuju
neharmonizirano područje i zabranjuju uvozna i izvozna količinska
ograničenja među državama članicama i mjere s jednakim učinkom
količinskim ograničenjima.
Analizom odredbi Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme, utvrđena je neusklađenost odredaba članka 17. i
članka 21. Zakona s člancima 28–30.
Ugovora o osnivanju Europske
zajednice. U međuvremenu je donesen Zakon o izvozu i uvozu robe
vojne namjene i nevojnih ubojnih
sredstava koji je na drugi način, u
skladu s pravnom stečevinom EU,
uredio dio područja koje uređuje
Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme.
Donošenjem predloženog Zakona
ostvarit će se njegovo usklađivanje s
pravnom stečevinom Europske unije
te će se uskladiti pojedine njegove
odredbe sa Zakonom o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih
ubojnih sredstava i s drugim važećim propisima Republike Hrvatske.
Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona svi sudionici u procesu opremanja Oružanih snaga RH i Ministarstva unutarnjih poslova dovode se u
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ravnopravan položaj. „Dakle, uz
agenciju Alan koja je trgovačko
društvo u vlasništvu Republike
Hrvatske, izvozom i uvozom naoružanja i vojne opreme za potrebe oružanih snaga i Ministarstva unutarnjih poslova moći će se baviti sve za
to registrirane pravne i fizičke osobe
u Republici Hrvatskoj, obrtnici upisani u očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih
ubojnih sredstava, u skladu sa Zakonom o izvozu i uvozu robe vojne
namjene”, rekao je Vukelić.
Napomenuo je da je vođenje jedinstvene evidencije o izvezenom i uvezenom naoružanju i vojnoj opremi
do sada bilo u nadležnosti Agencije
Alan. Donošenjem Zakona o izvozu
i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava podijeljen je
taj posao na tri dijela, na tri evidencije, od kojih jednu vodi Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, drugu Ministarstvo obrane, a treću Ministarstvo unutarnjih poslova.
S obzirom na to da je Zakonom o
izvozu i uvozu robe vojne namjene i
nevojnih ubojnih sredstava propisano da Ministarstvo nadležno za gospodarstvo jednom godišnje izvješćuju Vladu RH o izvezenoj i uveze-
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noj robi za koju je izdalo dozvole,
predloženim se zakonom obvezuje
Ministarstvo obrane i MUP da vode
evidenciju o izdanim dozvolama za
izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme namijenjene oružanim snagama,
odnosno Ministarstvu unutarnjih
poslova. Najmanje jednom godišnje
ta ministarstva dužna su izvijestiti
Vladu RH o izvezenom i uvezenom
naoružanju i vojnoj opremi za prethodnu godinu.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje Zakona i ne protivi
se prijedlogu da se donese po hitnom postupku. Na tekst Konačnog
prijedloga Odbor podnosi dva amandmana kojima se pravno i nomotehnički uređuje izričaj. Odbor za
europske integracije utvrdio je da
je Konačni prijedlog usklađen s
pravnom stečevinom Europske unije
te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi predstavnika
predlagatelja, ministra obrane Branka Vukelića, rasprava po klubovima
zastupnika vođena je 4. prosinca
2008. godine. U ime Kluba zastupnika IDS-a govorio je Damir Kajin. Smatra da je temeljno pitanje ima
li Hrvatska uopće vojnu industriju
koja u ovom času može proizvesti
robu koja će biti zanimljiva stranom
tržištu. Ipak, drži nespornim da će
zakon omogućiti lakše poslovanje
hrvatskoj vojnoj industriji.
Smatra da bi se hrvatske tvrtke
trebale povezati s tvrtkama na
području bivše Jugoslavije koje rade

u tom području, jer bez tog povezivanja Hrvatska ne može biti značajniji proizvođač i izvoznik oružja.
Zaključio je da je „zakon pozitivan” i izrazio uvjerenje da će se
izvoz hrvatskog naoružanja u 2009.
godini zasigurno povećati u odnosu
na 2008. godinu.
U ime Kluba zastupnika SDP-a
govorio je Arsen Bauk. Klub će
podržati izmjene Zakona, ali očekuju širu raspravu o stanju hrvatske
vojne industrije i vojne proizvodnje.
U svakom slučaju bitno je promovirati hrvatsku vojnu industriju i hrvatske tvrtke u svijetu, a veliku ulogu u
tome trebaju imati naši vojni izaslanici u stranim državama, naglašava
Bauk. Zaključio je da sve pokušaje
oživljavanja domaće industrije treba
pozdraviti, pri čemu je jasno da
nijedna vojna industrija ne može
opstati bez pomoći države.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
Krešimir Ćosić rekao je da Prijedlog omogućava fleksibilnije pristupanje širem tržištu naoružanja i vojne opreme u svijetu. Primijetio je da
je tržište naoružanja i vojne opreme
rezervirano za najkvalitetnije i najbolje proizvode, to je tržište koje
nameće izvrsnost. Podržavaju davanje mogućnosti određenim proizvođačima naoružanja i vojne opreme, i
to onima koji su posebno važni za
Hrvatsku, da pod određenim uvjetima ostvare pravo na novčanu naknadu za hladni pogon. Klub će dati
punu potporu Prijedlogu.
Stajalište Kluba zastupnika
HSS-a prenio je Stanko Grčić.
Klub drži da će predmetnim zakonom Hrvatska učiniti pozitivan iskorak na području proizvodnje, remonta, prometa naoružanja i vojne opreme. Time se još jasnije formulira
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odlučnost države u unapređenju i
poticanju ovog područja. Grčić je
naglasio značaj stvaranja preduvjeta
da se posao oko proizvodnje, remonta i prometa naoružanja i vojne opreme demonopolizira, odnosno da se
omogući drugim tvrtkama da rade u
toj zoni.
Napomenuo je da se tehnologija
proizvodnje naoružanja i vojne opreme vrlo brzo mijenja. Smatra da treba podići domaće istraživačke kapacitete na višu razinu i ostvariti oblike suradnje domaćih i stranih vojnih
institucija i proizvođača.
U pojedinačnoj raspravi govorio
je Berislav Rončević (HDZ).
Državni tajnik Željko Goršić očitovao se o podnesenim amandmanima. Predlagatelj prihvaća amandmane Odbora za zakonodavstvo koji
postaju sastavni dio Prijedloga, a ne
prihvaća amandman zastupnika
Borisa Šprema, kojim se predlaže da
se u nazivu i cijelom tekstu Prijedloga zakona briše riječ „promet”.
Šprem je zatražio glasovanje, no
amandman nije dobio potrebnu većinu glasova. Ni drugi amandman
zastupnika Šprema Vlada RH nije
prihvatila, pa ga je zastupnik povukao. Amandman zastupnika Šprema
kojim se riječ „Hrvatska akreditacijska agencija” zamjenjuje riječima
„tijelo nadležno za akreditacije”,
Vlada je prihvatila.
Zastupnici su jednoglasno, sa
109 glasova „za”, na 7. sjednici
Hrvatskoga sabora, 5. prosinca
2008. godine, prihvatili Konačni
prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o proizvodnji,
remontu i prometu naoružanja i
vojne opreme, zajedno s prihvaćenim amandmanima.
S.Š.
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
NADZORU DRŽAVNE GRANICE
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Usklađivanje s odredbama Schengenskog
kodeksa o granicama
U praktičnoj primjeni Zakona o
nadzoru državne granice uočeni
su određeni nedostaci, sadržajne i
normativne naravi, koji se predloženim izmjenama i dopunama
nastoje otkloniti. Zastupnici
Hrvatskoga sabora o tome su
raspravljali 4. prosinca 2008.

uz šest amandmana kojima se pravno-tehnički dorađuju izričaji. Odbor
je predložio da predlagatelj preispita
mogućnost odrediti dan stupanja na
snagu akata kojim će se utvrditi
početak primjene, odnosno potpune
primjene Schengenskog provedbenog sporazuma.

O PRIJEDOLOGU

RASPRAVA

Predloženim izmjenama i dopunama važeći se Zakon o nadzoru državne granice u potpunosti usklađuje s
odredbama Schengenskog kodeksa
o granicama, a radi ispunjenja jednog od uvjeta iz poglavlja 24. „Pravda, sloboda i sigurnost” za ulazak
Hrvatske u Europsku uniju. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju počet će se primjenjivati
schengenska stečevina, međutim, u
isto vrijeme Republika Hrvatska
neće biti spremna za potpunu primjenu Schengenskog provedbenog
sporazuma (odredbe o jedinstvenim
vizama i Schengenskom informacijskom sustavu). Potrebno je stoga
navedeno razgraničiti kako bi se
razlikovale ove dvije faze postupne
prilagodbe.

Državni tajnik Ministarstva pravosuđa Ivica Buconjić dodatno je
upoznao zastupnike s predloženim
zakonom. Zakonskim aktom, rekao
je, popravljaju se zakonska rješenja
koja su u praksi bila nedostatna ili
se nisu pokazala dobrima, a važeći
zakon usklađuje s europskom pravnom stečevinom. U dosezanju
europskih standarda u Hrvatskoj su
tijekom proteklih nekoliko godina
provedene intenzivne aktivnosti na
području upravljanja državnom
granicom. Donesen je i cijeli niz
zakona i podzakonskih akata usklađenih s europskom pravnom stečevinom i potpisno više bilateralnih
sporazuma u cilju unaprjeđenja
poslova iz područja koja se odnose
na uvjete iz poglavlja 24. „Pravda,
sloboda i sigurnost” za ulazak
Republike Hrvatske u Europsku
uniju.
Stavove Kluba zastupnika
HDZ-a prenio je Tomislav Čuljak.
Radi dosezanja europskih standarda Hrvatske je tijekom proteklih
nekoliko godina u potpunosti izmijenila zakonodavni okvir u područ-

RADNA TIJELA
Odbor za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost, Odbor za
pomorstvo, promet i veze te Odbor
za europske integracije predložili
su Saboru da donese Zakon. Također i Odbor za zakonodavstvo, ali
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ju rada granične policije koja se
kontinuirano kadrovski popunjava,
obučava i oprema najmodernijom
tehničkom opremom. Uspostavljen
je i napredni informacijski sustav
za upravljanje državnom granicom
(za sada na devet graničnih prijelaza) koji ima sposobnost uvezivanja
u schengenski informacijski sustav,
što je preduvjet za učinkovitu kontrolu buduće vanjske granice Unije.
Sve dosad učinjeno rezultiralo je
boljom učinkovitošću granične
policije u suzbijanju svih oblika
prekograničnog kriminaliteta,
posebno nezakonite migracije. Klub
će podržati predloženi zakon,
zaključio je zastupnik.
I Klub zastupnika HSS-a podržat će zakonski prijedlog kojim se
stvaraju preduvjeti da se olakša rad
policiji i drugim nadležnim institucijama sa susjednim državama i
međunarodnim partnerima, posebno
glede prelaska državne granice i privremenog graničnog prelaska, rekao
je Stanko Grčić.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovao je Niko Rebić (HDZ).
U završnom osvrtu državni tajnik
Ivica Buconjić prihvatio je u ime
predlagatelja zakona amandmane
Odbora za zakonodavstvo.
Hrvatski je sabor 5. prosinca
2008. jednoglasno, sa 103 glasa,
hitnim postupkom, donio Zakon o
izmjenama i dopunama Zakona o
nadzoru državne granice, zajedno
s prihvaćenim amandmanima.
J.Š.
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PRIJEDLOG I KONAČNI PPRIJEDLOG OPĆEG POREZNOG ZAKONA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Hrvatski sabor 4. prosinca 2008.
godine na dnevnom redu imao
Prijedlog i Konačni prijedlog
Općeg poreznog zakona.
Preciznijim i boljim rješenjima
pojedinih pitanja predloženi bi Zakon
trebao pridonijeti pravilnoj, dosljednoj i jedinstvenoj primjeni poreznih
propisa i propisa o drugim javnim
davanjima i njihovoj transparentnosti. Na taj način, te usklađivanjem s
pravnom stečevinom EU, predloženi
bi Zakon u odnosu na sadašnje stanje
trebao značiti kvalitativan pomak i
važan doprinos poreznom zakonodavstvu u Republici Hrvatskoj.
Odbor za financije i državni
proračun podupire donošenje Zako-

na i podnosi amandaman na članak
101. kojim bi se Poreznoj upravi
omogućilo praćenje novčanih tijekova na računima koji se vode kod
banaka.
Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje Zakona i podnosi
amandmane na članke: 15, 17, 30,
40, 119. na naziv glave X, članke
207, 208, 209, 210. i 211. kojima se
pravno i nomotehnički dorađuje
izričaj.
U ime Kluba zastupnika SDP-a
Dragica Zgrebec podupire donošenje Zakona.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
Vesna Buterin također podupire
predmetni Zakon.

U ime Kluba zastupnika HNS-a
Zlatko Koračević uz podršku Prijedlogu zakona upozorio je da porezna uprava ne mora naplaćivati
izvanproračunske prihode na način
kao što naplaćuje proračunske prihode prvenstveno iz gospodarstva,
ali za to je potrebna odluka Vlade,
zaključio je Koračević.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Ingrid Antičević – Marinović (SDP, Dragutin Lesar (nezavisni), Nada Čavlović-Smiljanec
(SDP) i Davor Huška (HDZ).
Zastupnici su 5. prosinca 2008.
godine jednoglasno sa 111 glasova
„za” donijeli Opći porezni zakon.
I.Č.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT
PREDLAGATELJ: Vlada Republike Hrvatske

Zajednički sustav oporezivanja za
članice EU
Osnovni cilj predloženog Zakona
je usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU.
Zastupnici su o zakonskom prijedlogu raspravljali na 7. sjednici Hrvatskoga sabora, 4. prosinca 2008. godine u hitnom postupku. Zakonom će
se propisati zajednički sustav oporezivanja, spajanja, podjele i prijenosa
imovine i zamjene dionica društva iz
različitih država članica EU zatim
oporezivanja kamata,autorskih
naknada, oporezivanje trgovačkih
društava majki i kćeri.

O PRIJEDLOGU
U prikazu Prijedloga poslužili smo
se izlaganjem predstavnika predla-

gatelja, državnog tajnika u Ministarstvu financija i ravnatelja Porezne
uprave mr. sc. Ivice Mladinea.
Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo da se ovim zakonskim
prijedlogom usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Donošenje Zakona vezano je uz pristupne
pregovore Republike Hrvatske,
odnosno uz Pregovaračko stajalište
za pregovaračko poglavlje 16. „Porezi”, temeljem kojeg je nužno dopuniti odredbe Zakona o porezu na
dobit. Riječ je o usklađivanju pravnog sustava Republike Hrvatske s
Direktivama Vijeća koje reguliraju:
zajednički sustav oporezivanja koji
se primjenjuje kod spajanja, podjele,
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prijenosa imovine i zamjene dionica
društva iz različitih država članica
EU; zajednički sustav oporezivanja
koji se primjenjuje na isplate kamata
i autorskih naknada između povezanih društava koja se nalaze u različitim državama članicama; zajedničko
oporezivanje koje se primjenjuje na
trgovačka društva majke i trgovačka
društva kćeri različitih država članica. Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo i time oni postaju sastavni dio Konačnog prijedloga.

RADNA TIJELA
Odbor za financije i državni
proračun jednoglasno, bez raspra-
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ve, odlučio je predložiti Saboru
donošenje predmetnog Zakona.
Odbor za europske integracije
utvrdio je da je Konačni prijedlog
usklađen s pravnom stečevinom EU
te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

RASPRAVA
Nakon uvodnog obrazloženja
predstavnika predlagatelja Ivice
Mladinea, Izvješće Odbora za financije i državni proračun podnio je
predsjednik Odbora, Goran Marić.
I u ime Kluba zastupnika HDZ-a
govorio je Goran Marić. Rekao je
da se Prijedlogom ponajprije hrvatsko zakonodavstvo usklađuje, odnosno Zakon o porezu na dobit s pravnom stečevinom EU, sukladno Direktivama 90/434, 90/435, 2003/49. i
2005/19. Usklađivanje s Direktivama
Vijeća 90/434. i 2005/19. odnosi se
na zajednički sustav oporezivanja
koji se primjenjuje kod spajanja imovine, podjele imovine, prijenosa imovine i zamjene dionica društva iz
različitih država članica EU. Na taj
način će se ukloniti prepreke u uspostavi i funkcioniranju jedinstvenog
tržišta i izbjeći mogućnost dvostrukog oporezivanja.
Implementacijom Direktive Vijeća 2003/49, a koja se odnosi na
zajednički sustav oporezivanja u
svezi s isplatom kamata i autorskim
naknadama između poreznih društava u različitim državama članicama,
osigurava se da se isplata kamata i
autorskim naknadama oporezuje

samo jednom i to samo u jednoj
državi članici.
Marić se osvrnuo i na Direktivu
Vijeća 90/435. o zajedničkom oporezivanju koje se primjenjuje na
trgovačka društva majke i trgovačka
društva kćeri različitih država članica. Zaključio je da je Prijedlog „još
kvalitetniji iskorak ionako kvalitetnog zakonskog okvira na ovom
području”, koje je poticajno za
hrvatsko gospodarstvo.
U ime Kluba zastupnika SDP-a
govorio je Josip Leko. Istaknuo je
da je smisao Prijedloga da se „statusne, reorganizacijske i poslovne promjene u društvima na području eurozone, odnosno Europske unije, obavljaju bez poreznih opterećenja do
trenutka dok se ne izvrši stvarna
prodaja”.
Leko je kritički primijetio da Vlada govori o formi usklađivanja, a ne
o sadržajnim efektima na gospodarski život Republike Hrvatske nakon
ulaska u EU, koje se postiže predloženim zakonom. Drugim riječima,
nema vrijednosnog suda koliko ovakav zakon može pomoći gospodarstvu Hrvatske kad uđe u EU i kolika
je konkurentska sposobnost hrvatskih gospodarskih subjekata da se
ravnopravno natječu u EU pod propisanim uvjetima.
Europska unija želi otkloniti
zapreke za funkcioniranje jedinstvenog europskog tržišta, što se prije
svega odnosi na dvostruko oporezivanje. Također, EU želi otkloniti
posebne pogodnosti koje pojedine
članice EU osiguravaju za svoje
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gospodarske subjekte, jer takva situacija ne odgovara razvoju jedinstvenog europskog tržišta, komentira
Leko. Zaključio je da, iako Klub
zastupnika SDP-a primjećuje da je
osposobljavanje hrvatskoga gospodarstva „u trećem rangu prioriteta
ove Vlade, a da je prvi prioritet formalno usklađivanje akata sa acquis-om”, Klub će glasovati za prihvaćanje zakonskog Prijedloga, uz primjedbu da smisao nije formalno,
već suštinsko usklađivanje, ono koje
nam osigurava bolji život u EU.
U pojedinačnoj raspravi govorio
je Dragutin Lesar (nezavisni). Izrekao je svoje očekivanje da će Vlada
izmjene Zakona iskoristiti za još
jedan prijedlog koji bi uvelike utjecao na srednje i male poduzetnike, a
to je da se ne oporezuje dobit koja se
reinvestira odnosno koja ostaje u
tvrtki ili trgovačkom društvu. Takav
potez države bio bi konkretan doprinos i pomoć države poduzetnicima
da prebrode ozbiljnu ekonomsku
krizu koja je zahvatila cijelu Europu, komentira Lesar.
U nastavku pojedinačne rasprave
govorili su: Boris Kunst (HDZ),
Nevenka Majdenić (HDZ), Dragan Kovačević (HDZ), Davor Huška (HDZ), Davor Bernardić (SDP)
i Vesna Buterin (HDZ).
Zastupnici su jednoglasno, sa
111 glasova „za”, prihvatili Konačni prijedlog zakona o dopunama
Zakona o porezu na dobit, na 7.
sjednici Hrvatskoga sabora, 5.
prosinca 2008. godine.
S.Š.

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM
DRUŠTVIMA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Hrvatski sabor je 4. prosinca
2008. godine na dnevnom redu
imao Prijedlog i Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o
trgovačkim društvima.
Dana 9. svibnja 2008. godine
donesen je Zakon o osobnom identifikacijskom broju koji stupa na
snagu 1. siječnja 2009. godine. S
obzirom na to da je Zakonom o
osobnom identifikacijskom broju

propisano da se kao identifikacijska
oznaka koristi osobni identifikacijski broj, potrebno je Zakon o trgovačkim društvima izmijeniti tako
da bude usklađen s navedenim
Zakonom.
Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje Zakona.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
Davor Huška podržava donošenje
Zakona.

U ime Kluba zastupnika SDP-a
Davor Bernardić podsjetio je na
važnost što skorije izrade jedinstvene baze podataka osobnih identifikacijskih brojeva.
Zastupnici su 5. prosinca 2008.
godine sa 106 glasova „za” donijeli Zakon o izmjenama Zakona o
trgovačkim društvima.
I.Č.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU
REPUBLIKE HRVATSKE I KRALJEVINE DANSKE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG
OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Hrvatski sabor je 4. prosinca
2008. imao na dnevnom redu Prijedlog i Konačni prijedlog zakona
o potvrđivanju Ugovora između
Republike Hrvatske i Kraljevine
Danske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju
izbjegavanja plaćanja poreza na
dohodak.
Ugovorom se hrvatskim građevinskim i sličnim poduzećima omogu-

ćuje da ne plaćaju porez na dobit u
Kraljevini Danskoj, ako ti radovi traju kraće od 12 mjeseci. Također će se
omogućiti hrvatskim zrakoplovnim i
pomorskim društvima koja obavljaju
prijevoz robe ili putnika između RH
i Kraljevine Danske, plaćanje poreza
na ostvarenu dobit isključivo u RH.
Odbor za financije i državni
proračun podupire donošenje
Zakona.

Zastupnici su 5. prosinca, bez
rasprave, jednoglasno sa 111 glasova „za” donijeli Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske o izbjegavanju dvostrukog
oporezivanja i sprječavanju
izbjegavanja plaćanja poreza na
dohodak.
I.Č.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEĐUNARODNIM MJERAMA
OGRANIČAVANJA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Djelotvornije međunarodne mjere
ograničavanja
Predloženim zakonom uređuju
se uvjeti za brzu i učinkovitu primjenu mjera ograničavanja, koje

su raznovrsne i najčešće se svrstavaju u gospodarske sankcije i
financijske mjere.
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Hrvatski sabor o predloženom
zakonskom aktu raspravljao je
19. studenoga 2008. godine.

HRVATSKI SABOR
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O PRIJEDLOGU
Stupanjem na snagu predloženog
zakona prestaje važiti dosadašnji
Zakon o međunarodnim restriktivnim mjerama čija je primjena pokazala nedovoljnu učinkovitost i djelotvornost. Novim zakonom naše
zakonodavstvo usklađuje se s propisima Europske unije čije države članice, sukladno odlukama nadležnih
tijela, direktno uvode mjere iz rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a ili
donose svoje autonomne restriktivne mjere.

RADNA TIJELA
Odbor za vanjsku politiku predložio je Hrvatskom saboru donošenje zakona. Odbor za europske
integracije utvrdio je da je Konačni
prijedlog usklađen s pravnom stečevinom 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 Ministarstvu vanjskih poslova dr.sc. Davor
Božinović. Polazi od učinkovite primjene međunarodnih mjera ograničavanja i definira nadležnost tijela

odgovornih za provedbu kao i nadzor nad provedbom tih mjera.
Klub zastupnika HNS-a podržava predloženi zakon, izvijestio je
dr.sc. Miljenko Dorić. Značajno je
poboljšanje u odnosu na postojeći
zakon. Uvode se mjere ograničenja i
prema fizičkim osobama te sankcije
za kršenje zakona. Uz određene primjedbe, Klub je podnio amandman
kojim traži da se Zbirka podataka o
mjerama pohranjuje dvostruko duže
od predviđenog roka od pet godina
(odustao od amandmana nakon
obrazloženja predlagatelja).
Klub zastupnika HDZ-a daje
punu podršku donošenju zakona,
prenijela je mr.sc. Vesna Buterin.
Dosadašnja praksa europskih zemalja pokazala je da su međunarodne
mjere ograničavanja vrlo učinkovit
mehanizam kontrole naoružanja,
sprječavanja širenja oružja masovnog uništenja i sl. Stoga je nužno
omogućiti njihovu što bržu i izravniju primjenu u Republici Hrvatskoj.
Klub zastupnika SDP-a podržava
donošenje ovakvog zakona smatrajući da je potreban, rekla je Ingrid
Antičević -Marinović. Međutim,
ima ozbiljne primjedbe na predloženi
zakon počevši od naziva (treba ga
promijeniti) koji ništa ne govori i nije
jasan do isto takvog sadržaja. Zbog
toga dolazi u pitanje njegova primjena, a radi se o vrlo ozbiljnim stvari-
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ma. Mi ga prepoznajemo kao važan
antimafijaški zakon, no ne zna se tko
će donositi i provoditi odluke o mjerama kao što su zamrzavanje imovine, pljenidbe itd. Tražimo odgovore
na ta pitanja, rekla je, prigovorivši i
na pojedina nomotehnička rješenja.
Državni tajnik dr.sc. Davor Božinović objasnio je da se radi o primjeni međunarodnih mjera ograničavanja unutar hrvatskoga gospodarstva.
Klub zastupnika HSS-a podržat
će predloženi zakon, izvijestio je dr.
sc. Stanko Grčić. To je doprinos
usklađivanju naših interesa s međunarodnim partnerima kao i jačanju sigurnosti građana Republike Hrvatske.
U pojedinačnoj raspravi govorila
je mr.sc. Marija Pejčinović Burić
(HDZ).
U zaključnom osvrtu državni tajnik dr.sc. Davor Božinović naglasio
je da do našeg primanja u članstvo
Europske unije pojedinačne odluke
o mjerama donosi Vlada Republike
Hrvatske. Nakon punopravnog članstva mjere će se primjenjivati izravno i sukladno pravnoj stečevini
Europske unije.
Hrvatski je sabor hitnim postupkom 21. studenoga 2008. donio
Zakon o međunarodnim mjerama
ograničavanja (106 „za”, 1 „suzdržan”).
Đ.K.

OPERATIVNI PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA
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PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O
FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA
ZA VIŠEGODIŠNJI OPERATIVNI PROGRAM „ZAŠTITA OKOLIŠA” ZA POMOĆ ZAJEDNICE IZ
INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI U SKLOPU KOMPONENTE „REGIONALNI RAZVOJ”
U HRVATSKOJ; PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA
O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH
ZAJEDNICA ZA VIŠEGODIŠNJI OPERATIVNI PROGRAM „REGIONALNA KONKURENTNOST”
ZA POMOĆ ZAJEDNICE IZ INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI U SKLOPU
KOMPONENTE „REGIONALNI RAZVOJ” U HRVATSKOJ; PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG
ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA ZA VIŠEGODIŠNJI OPERATIVNI PROGRAM
„PROMET” ZA POMOĆ ZAJEDNICE IZ INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI U SKLOPU
KOMPONENTE „REGIONALNI RAZVOJ” U HRVATSKOJ
PREDLAGATELJ: Vlada Republike Hrvatske

Bespovratno korištenje sredstava iz
programa IPA
O zakonskim prijedlozima vođena je objedinjena rasprava 20.
studenoga 2008. Zakonima se
potvrđuju sporazumi o financiranju između Vlade RH i Komisije
Europskih zajednica za višegodišnje operativne programe: „Zaštita okoliša”, „Regionalna konkurentnost” i „Promet”, kako bi njihove odredbe postale dio pravnog
poretka Republike Hrvatske.
Potvrđivanje predmetnih Sporazuma o financiranju pravna je
osnova za bespovratno korištenje
financijskih sredstava iz programa IPA, Instrumenta pretpristupne pomoći.

O PRIJEDLOZIMA
U prikazu zakonskih prijedloga
poslužili smo se izlaganjem državnog tajnika Središnjeg državnog
ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije
Hrvoja Dolenca. Uvodno je predstavnik Vlade RH istaknuo da se
predloženim zakonima potvrđuju

predmetni sporazumi koji su osnova
za bespovratno korištenje financijskih sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći IPA.
Izvijestio je da su 27. kolovoza
2007. godine Vlada RH i komisije
europskih zajednica sklopili Okvirni
sporazum o pravilima za suradnju u
svezi s financijskom pomoći Europske zajednice Hrvatskoj u provedbi
pomoći Instrumenta pretpristupne
pomoći ili popularne IPA-e, kojeg je
Hrvatski sabor potvrdio 3. listopada
2007. godine.
Hrvatska je 29. ožujka 2007. godine predala Komisiji europskih zajednica prijedlog višegodišnjih operativnih programa „Zaštita okoliša”,
„Regionalna konkurentnost” i „Promet”, a u studenome i prosincu
2007. Komisija europskih zajednica
donijela je odluku kojima predložene programe odobrava za sufinanciranje iz Instrumenta pretpristupne
pomoći (IPA). U listopadu i studenom 2008. godine usvojene su odluke Europske komisije kojima se na
Hrvatsku prenose ovlasti za upravBROJ
497

IHS

16. I. 2009.

ljanje operativnim programima
„Zaštita okoliša”, „Regionalna konkurentnost” i „Promet”.
Operativni programi su višegodišnji programski dokumenti temeljem
kojih se za potrebe RH naznačuju
sredstva Instrumenta pretpristupne
pomoći za financiranje aktivnosti
predviđenih u razdoblju koje operativni programi pokrivaju, a to je od
2007. do 2009. godine.
Dok je tehnički, pravni i administrativni okvir u kojem će se provoditi
mjere financirane iz operativnih programa „Zaštita okoliša”, „Regionalna
konkurentnost” i „Promet” određen
Okvirnim sporazumom, sporazumi o
financiranju uređuje detaljne uvjete
potrebne za isporuku pomoći Europske zajednice, pravila i postupke u svezi s isplatom vezanom za ovu pomoć,
kao i uvjete pod kojima će se upravljati tom pomoći. Direktor opće uprave
za regionalnu politiku 6. studenoga u
Bruxellesu potpisao je Sporazum o
financiranju u ime Europske komisije,
a 10. studenoga u ime Vlade RH Sporazum je potpisao Hrvoje Dolenc.

HRVATSKI SABOR
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Cilj Operativnog programa „Zaštita
okoliša” je zaštititi i unaprijediti prirodni i životni okoliš u Hrvatskoj kao
ključni element za budući razvoj.
Ugovoreni prioriteti programa su:
razvoj infrastrukture za gospodarenje
otpadom, zaštita vodnih resursa i osiguravanje odgovarajuće tehničke
pomoći za provedbu Operativnog
programa. Ukupna vrijednost Operativnog programa „Zaštita okoliša”
2007–2009. iznosi 513,6 milijuna
kuna. Vrijednost koja je predviđena
darovnicom EU Hrvatskoj iznosi
385,2 milijuna kuna, a vrijednost
nacionalnog sufinanciranja iznosi
128,4 milijuna kuna. Sufinanciranje
RH ulazit će u redovna proračunska
sredstva pojedinih tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne
samouprave koji su uključeni u realizaciju pojedinih programa.

Potvrđivanje Sporazuma
pretpostavka za povlačenje
sredstava
Ukupna vrijednost Operativnog
programa „Regionalna konkurentnost” iznosi 339,4 milijuna kuna, od
čega će se iz programa IPA osigurati
bespovratna sredstva u iznosu od
254,6 milijuna kuna, dok će se dodatna financijska sredstva u iznosu od
84,9 milijuna kuna osigurati u državnom proračunu RH na pozicijama
Ministarstva gospodarstva, rada i
poduzetništva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnog gospodarstva u razdoblju
od 2009. do 2012. godine.
Ukupna vrijednost Operativnog
programa „Promet” iznosi 553,8 milijuna kuna, od čega će se iz programa
IPA osigurati bespovratna sredstva u
iznosu od 373,9 milijuna kuna, dok će
se dodatna financijska sredstva, u
iznosu od 179,9 milijuna kuna osigurati iz državnog proračuna RH u razdoblju od 2009. do 2012. godine. Cilj
Operativnog programa „Promet” je
investirati u projekte koji imaju najve-

ći učinak na modernizaciju željezničkih pruga i istovremeno pripremati
projekte za buduća ulaganja u modernizaciju i poboljšavanje uvjeta u sektoru unutarnje plovidbe. Troškovi
sufinanciranja iz državnog proračuna
RH ulazit će u redovna proračunska
sredstva Ministarstva mora, prometa i
infrastrukture u proračunskom razdoblju od 2009. do 2012. godine.
Predloženo je donošenje zakona
hitnim postupkom, budući da je njihovo stupanje na snagu pretpostavka za provođenje sporazuma.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje predloženih zakona i ne
protivi se prijedlogu da se donesu po
hitnom postupku. Na tekst konačnih
prijedloga zakona Odbor nema primjedaba. Odbor za europske integracije, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za pomorstvo,
promet i veze jednoglasno su odlučili Hrvatskome saboru predložiti
donošenje predmetnih zakona.

RASPRAVA
Nakon uvodne riječi državnog tajnika Hrvoje Dolenca, otpočela je
rasprava po klubovima zastupnika.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a
govorila su tri zastupnika: Frano
Matušić, Živko Nenadić i Marija
Pejčinović-Burić. Klub podržava
predmetne zakone. Frano Matušić
osvrnuo se na Sporazum o financiranju za višegodišnji Operativni program „Zaštita okoliša”. Smatra da će
Instrument pretpristupne pomoći
(IPA) koji nam je na raspolaganju od
EU itekako pomoći u slijedećem razdoblju kako bi se prilagodili normama i standardima EU, ali i da bi unaprijedili zaštitu okoliša. Živko Nenadić (HDZ) govorio je o korištenju
financijske pretpristupne pomoći
IPA-e za višegodišnji operativni program „Promet”, koji je u cilju smanjenja putovanja putnika i roba, ali i
povećanja sigurnosti prometa.
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Potreba ulaganja u ujednačeni
razvoj zemlje
Marija Pejčinović-Burić (HDZ)
osvrnula se na treći operativni program koji se tiče regionalne konkurentnosti. Rekla je da je EU prepoznala potrebu ulaganja u ujednačeni
razvoj zemlje s ciljem podizanja
konkurentnosti manje razvijenih
krajeva. U ovaj Operativni program
ulazi deset županija.
Pejčinović je naglasila da se time
Hrvatska priprema za vrijeme kada
će biti članica EU i kada će za regionalni razvoj moći dobivati sredstva
iz Fonda za regionalni razvoj koji je
jedan od strukturnih fondova EU, a
sredstva koja će nam biti na raspolaganju bit će znatno veća. Zaključila
je da je program namijenjen područjima koja trebaju najveću pomoć.
U ime Kluba zastupnika IDS-a
govorio je Damir Kajin. Podržava
potvrđivanje sva tri sporazuma, jer
time Hrvatska dobiva znatna financijska sredstva od EU, iako uz taj
novac Hrvatska mora vezati i određena vlastita sredstva. Osigurana sredstva od 7,8 milijuna eura za sanaciju
odlagališta smeća Kaštjun u Istri,
smatra potrebnim i dobrodošlim. Što
se tiče Operativnog programa „Promet” izrazio je žaljenje da „ni jedna
kuna nije išla na dionicu željezničke
pruge od Zagreba do Rijeke”.
U ime Kluba zastupnika SDP-a
govorio je Daniel Mondekar.
Klub zastupnika SDP-a podržava
predmetne zakone. Mondekar napominje da velik problem kod povlačenja sredstava iz pretpristupnih
fondova stvaraju naši administrativni kapaciteti koji nisu dovoljno pripremljeni za tu zadaću. Dodaje da je
IPA dobra priprema za buduće korištenje sredstava iz strukturnih fondova EU, od trenutka kada Hrvatska
bude članica EU.
Zastupnici su glasovali o donošenju predmetnih zakona 21. studenoga 2008. godine. Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između
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Vlade RH i Komisije Europske
zajednice za višegodišnji Operativni program „Zaštita okoliša” za
pomoć Zajednice iz Instrumenta
pretpristupne pomoći u sklopu
komponente „Regionalni razvoj”
u Hrvatskoj, prihvaćen je većinom glasova, sa 104 glasova „za” i
1 „suzdržanim” glasom.
Konačni prijedlog zakona o
potvrđivanju Sporazuma o

financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europske zajednice za višegodišnji
Operativni program „Regionalna konkurentnost” za pomoć
Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj” u
Hrvatskoj prihvaćen je većinom
glasova, sa 101 glasom „za” i 1
„suzdržanim”.

Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju
između Vlade RH i Komisije Europske zajednice za višegodišnji Operativni program „Promet” za pomoć
Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente
„Regionalni razvoj” u Hrvatskoj
prihvaćen je većinom glasova, sa 100
glasova „za” i 1 „suzdržanim”.
S.Š.

PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ
SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE, S
JEDNE STRANE I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE
STRANE, KAKO BI SE UZELO U OBZIR PRISTUPANJE REPUBLIKE BUGARSKE I
REPUBLIKE RUMUNJSKE EUROPSKOJ UNIJI
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Uređenje međusobnih trgovinskih
koncesija za poljoprivredne proizvode
Zastupnici su na 7. sjednici Sabora
održanoj 20. studenoga 2008. godine
raspravljali o ovom zakonskom prijedlogu kojega je predlagatelj uputio
hitnim postupkom. Potvrđivanjem
Protokola uređuju se međusobne
trgovinske koncesije koje se odnose
na poljoprivredne prehrambene
proizvode u svjetlu novih okolnosti,
odnosno nakon stupanja Republike
Bugarske i Republike Rumunjske u
Europsku uniju.

O PRIJEDLOGU
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja podnio je državni tajnik u
Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, mr.sc. Josip
Kraljičković. Obrazložio je razloge
zbog kojih je potrebno izmijeniti
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nakon pristupa Republike
Bugarske i Republike Rumunjske
Europskoj uniji. Predmet pregovora

za sklapanje Protokola bile su trgovinske koncesije za poljoprivredne
prehrambene i ribarske proizvode,
koje su vrijedile temeljem bilateralnih ugovora o slobodnoj trgovini.
Ulaskom Republike Bugarske i
Rumunjske u Europsku uniju potrebno je ugraditi preferencijalne koncesije na odgovarajući način te obaviti
tehničke adaptacije u navedeni Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Protokolom o proširenju odobreno
je povećavanje bescarinske kvote za
izvoz konzervirane ribe iz Hrvatske
u EU, dok je Republika Hrvatska
zauzvrat odobrila povećanje postojećih odnosa za 17 poljoprivrednih
prehrambenih proizvoda, podrijetlom iz Europske unije. Prihvaćanjem ovoga zakona zaključio je
predstavnik Vlade Republike Hrvatske, daje se pravna osnova da se
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju primjenjuje i na Republiku
Bugarsku i Rumunjsku.
BROJ
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RADNA TIJELA
O predloženom zakonskom tekstu
očitovala su se i nadležna radna tijela Hrvatskoga sabora. Odbor za
zakonodavstvo podupro je donošenje ovoga Zakona, ne protiveći se
prijedlogu predlagatelja da se primijeni hitni postupak. Podrška je uslijedila i na Odboru za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj te
Odboru za europske integracije,
koji su jednoglasno predložili Saboru donošenje predloženog zakonskog teksta, odnosno potvrđivanje
Protokola.

RASPRAVA
Uslijedila je pojedinačna rasprava.
Predsjedavajući je riječ dao zastupniku Frani Matošiću koji je iznio
stavove i ocjene u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Konstatirao je da se
u ovom slučaju radi o zakonskom
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projektu tehničke naravi, jer je
potrebno uskladiti navedeni Sporazum s novonastalom situacijom.
Istovremeno su se izmijenile određene trgovinske koncesije za poljoprivredne proizvode, te se obavlja
tehnička adaptacija u dijelu Protokola koji se odnosi na definicije pojma proizvoda. Uz izmjenu određenih koncesija poljoprivrednih prehrambenih proizvoda koje se uvoze
u Republiku Hrvatsku, potrebno je
maksimalno iskoristiti i povećavanje kvote izvoza naše konzervirane
ribe na europsko tržište. Predložene
promjene su obrazložene i razvidne,
te Klub zastupnika HDZ-a daje potporu donošenju ovoga Zakona, kao i
prijedlogu da se primijeni hitni
postupak, konstatirao je na kraju
zastupnik Matošić.
U ime Kluba zastupnika SDP-a
govorio je zastupnik dr.sc. Dragutin
Bodakoš. Ocijenio je da se ne radi
prvenstveno o tehničkom pitanju, jer

se istovremeno navode i određeni
proizvodi koji mogu imati značajnog
utjecaja u našoj bilanci uvoza i izvoza. Budući da je navedeni Sporazum
već zaživio potpisom resornog ministra Pankretića, vjerojatno će i Sabor
verificirati ovaj dokument, ocijenio
je zastupnik Bodakoš. Od predstavnika Vlade zatražio je da usporedi
ranije bilateralne sporazume o izvozu ribarskih proizvoda, sa situacijom
koja će nastati nakon potpisivanja
ovog Protokola. Analizirao je strukturu i vrijednost pojedinih poljoprivrednih proizvoda, kao i razliku
između vrijednosti izvoza i uvoza,
pitajući ujedno kome će se pogodovati ovakvim bescarinskim uvozom.
Ocijenio je da predloženi tekst treba
normalno verificirati, a izvozne kvote konzervirane ribe maksimalno
koristiti, uz snažniji razvoj riboprerađivačke industrije na Jadranu.
Na kraju je državni tajnik Kraljičković sumirao iznijete ocjene, još

jednom podsjetivši da ovaj protokol
omogućuje Republici Hrvatskoj
puno povoljnije uvjete poslovanja.
U sustavu bescarinskih odnosa ne
nalazi se svih 17 već samo 8 proizvoda, dok se za preostale proizvode
primjenjuje odgovarajuća carinska
pristojba. Na kraju izlaganja iznio je
i određene statističke vrijednosti
koje potkrepljuju ocjenu da dosadašnja ulaganja u domaću poljoprivredu rezultiraju postupnom modernizacijom sustava i većom proizvodnjom.
Predsjedavajući je zaključio
raspravu a u nastavku rada Sabora 21. studenoga 2008. godine pristupilo se glasovanju. Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola prihvaćen je većinom glasova: 101 „za” uz 3 „suzdržana”,
konstatirao je predsjedavajući
nakon što je obavljeno glasovanje
o predloženom zakonskom tekstu.
V.Ž.

PRIJEDLOG ZAKONA O LIJEČENJU NEPLODNOSTI I POSTUPCIMA OPLODNJE S
BIOMEDICINSKOM POMOĆI
Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
O ovom su zakonskom aktu
(predlagatelj – Klub zastupnika
SDP-a) zastupnici raspravljali 20.
studenoga 2008. Svrha zakona je
– regulirati područje biomedicinski potpomognute oplodnje. U
Klubu drže da je potrebno donijeti zakon jer sada vrijedi onaj
zastarjeli iz 1978. godine. Vjeruju
također da bi se zakonom zaustavila loša demografska slika u
Hrvatskoj. Predloženi zakon nije
dobio podršku većine zastupnika.

O PRIJEDLOGU
Zakonski prijedlog obrazložio je
zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić
(SDP). Predloženim zakonom uređuju se zdravstvene mjere s kojima
se ženama i muškarcima pomaže pri
začeću djeteta, određuju vrste

postupka oplodnje s biomedicinskom pomoći, te prava, obveze i
odgovornosti svih sudionika ovih
postupaka, zdravstvenih stručnjaka i
zdravstvenih ustanova. Demografska slika Hrvatske izrazito je loša
(više nas umire nego rađa) i ako se
stanje hitno ne poboljša, za 30-tak
godina hrvatskih građana bilo bi
upola manje. Zakonski prijedlog
promiče demografsku obnovu Hrvatske. „Država se mora brinuti o
zdravlju svojih građana, a neplodnost je bolest”, poručio je zastupnik.
Neplodnost muškaraca danas je viša
od 30%, 1980. je bila oko 22%, a
raste i neplodnost žena. U području
liječenja neplodnosti u Hrvatskoj
bile su brojne zloporabe, poglavito
zbog toga što to područje medicine
nije zakonski regulirano kao u
Europskoj uniji, gdje je liječenje
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neplodnosti biomedicinski pomoći
zagarantirano pravo svih građana.
Na medicinski potpomognutu oplodnju čeka se i više od godinu dana,
parovi su često prisiljeni odlaziti u
inozemstvo, ali zbog nedostatka
novca odustaju od djece, iako je pravo na vlastito potomstvo jedno od
temeljnih ljudskih prava. Prvo dijete
začeto medicinski potpomognutom
oplodnjom u Hrvatskoj rođeno je
1983., i Hrvatska je tada bila sedma
u svijetu kojoj je to uspjelo, a danas
je na začelju te liste, u skupini zemalja koje nemaju zakon o oplodnji s
biomedicinskom pomoći (Srbija,
Makedonija, Albanija, Čečenija i
Gruzija). Prema Prijedlogu pravo na
biomedicinski potpomognutu oplodnju imaju punoljetni i radno sposobni žene i muškarci koji su u braku ili
izvanbračnoj zajednici te par koji ne
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može očekivati da će začeće ostvariti spolnim odnosom ili par kojem
nije moguće pomoći drugim postupcima liječenja. Zamjensko majčinstvo nije dopušteno. Postupke oplodnje s biomedicinskom pomoći mogle
bi obavljati samo zdravstvene ustanove koje dobiju odobrenje ministra
zdravstva, a na temelju mišljenja
Nacionalnog povjerenstva za oplodnju s biomedicinskom pomoći koje
se predlaže osnovati. U jednom
postupku nije dopušteno unijeti u
tijelo žene više od tri zametka.
Pohrana i čuvanje ranih zametaka,
jajnih i sjemenih stanica trajala bi
najdulje do pet godina od dana
pohrane, a duže od toga samo uz
suglasnost Nacionalnog povjerenstva.

MIŠLJENJE VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE
Ocjena je Vlade Republike
Hrvatske da zakonski prijedlog nije
temeljen na suvremenim medicinskim dostignućima i kao takav,
umjesto rješavanja problema, kako
to predlagatelj navodi u nenormativnom dijelu, ne uređuje dostignuće
medicinske znanosti, već predloženim rješenjima dodatno otežava stanje na ovom području. Vlada ujedno
podsjeća da je zakonsko uređivanje
građe medicinske potpomognute
oplodnje sastavni dio usklađivanja
zakonodavstva Republike Hrvatske
s pravnom stečevinom Europske
unije, te je, s tim u vezi, pokrenuta
javna rasprava s ciljem pripreme
nacrta prijedloga zakona koji će sveobuhvatno riješiti pitanje medicinski
potpomognute oplodnje u skladu s
direktivama Unije i drugim međunarodno pravnim instrumentima.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo, Odbor
za zdravstvo i socijalnu skrb,
Odbor za obitelj, mladež i šport te
Odbor za ravnopravnost spolova
nisu poduprli donošenje Zakona.

RASPRAVA
Spriječiti zloporabe
Nakon uvodnog izlaganja u ime
predlagatelja, Vlade Republike
Hrvatske govorio je državni tajnik
Ministarstva zdravstva i socijalne
skrbi Ante Zvonimir Golem. Najavio je da će Vlada uskoro predložiti
zakonski prijedlog koji će u najskorije vrijeme uputiti na javnu raspravu. Tim će zakonskim aktom nastojati puno bolje zadovoljiti standarde
kontrole i kvalitete postupka medicinski potpomognute oplodnje.
Također bi se na sveobuhvatan način
riješilo pitanje znanstvenih, moralnih, vjerskih i svih drugih aspekata
hrvatskog društva u pogledu medicinske oplodnje. „Točno je da nemamo zakon, ali donoseći ovako predložen zakon ne bi se uvelo reda,
nego bi stanje postalo još gore”,
podvukao je Golem. U postupcima
liječenja neplodnosti dosad su se
događale brojne zloporabe i zato je
Hrvatskoj potreban zakon koji će
onemogućiti da se takvo što događa.
Za SDP-ov Prijedlog vjeruje da je
predložen u dobroj namjeri, ali je
potpuno nedorečen i po predloženim
rješenjima dvojben.
U ime Kluba zastupnika SDP-a
govorila je Milanka Opačić. Želja
je Kluba prvenstveno bila otvoriti
raspravu o reguliranju područja o
postupcima oplodnje s biomedicinskom pomoći jer je postojeće zakonodavstvo zastarjelo u odnosu na
ono što hrvatska medicina može
pružiti. U proteklih 25 godina rođeno je 15 tisuća djece medicinski
potpomognutom oplodnjom, a ta bi
se brojka mogla znatno povećati
kada bi se za ovaj postupak otvorio
zakonski prostor i više ulagalo u taj
dio medicine. Interes je Kluba da se
ta problematika zakonski regulira
glede roditelja koji se liječe od
neplodnosti, a žele svoju djecu.
Zakonsko reguliranje biomedicinski
potpomognute oplodnje također je i
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državni interes, napose medicinske
struke.
Govoreći u ime Kluba zastupnika HSS-a Marijana Petir je ustvrdila kako je do danas, zbog pravne
praznine u postupcima potpomognute oplodnje bilo zloporaba, i
navela kao primjer Asima Kurjaka.
U predloženom zakonu ne nudi se
rješenje kako suzbiti Kurjakov poučak, kaže zastupnica. Vjeruje da su
žene koje su na taj način dobile djecu bile sretne kada su rodile, ali
smatra da ne mogu biti sretne nakon
što saznaju da dijete nije njihovo.
Petir se založila za donošenje nove
zakonske regulative, ali iz predloženog zakona ne vidi rješenje za
liječenje neplodnosti. Ne nudi se ni
rješenje za sprečavanje eventualnog incesta, a zastupnica je zabrinuta i za sigurnost zametka pa pita
„tko će čuvati frižidere” s pohranjenim zamecima. Prijedlog ne nudi
sigurnost roditeljima da netko neće
prodati njihov zametak i isključivo
vodi računa o ljudima koji ne mogu
imati djecu na prirodni način, a ne
vodi računa o pravima te djece.
Dodaje kako je pravo djeteta „spoznaja o vlastitom podrijetlu”, što
mu se, smatra, predloženim zakonom ne omogućava. Problem je i
reguliranje dobi do koje neka žena
može postati majka. Omogućavanjem da majke postanu žene koje
su već izašle iz fertilnog razdoblja
ne razmišlja se o pravima djece
koje će te majke roditi. No, prije
donošenja predloženog zakona
potrebno je postići društveni konsenzus oko statusa ljudskog embrija, rekla je Petir. Pravo djeteta je
pravo na život od njegova začeća, a
to mu Prijedlog zakona ne omogućava. Rekla je kako su „različita
istraživanja u novije vrijeme pokazala da su takva djeca sklonija
pobolijevanjima”. To je zakon o
sanaciji posljedica, a ne otklanjanju
uzroka neplodnosti i stoga ga Klub
zastupnika HSS-a neće podržati u
predloženom obliku, zaključila je
Petir.
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U ime predlagatelja dr. sc. Mirando Mrsić (SDP) upozorio je zastupnicu Petir da se ne smije stigmatizirati takvu djecu da su bolesna, jer
bi to javnost mogla tako prihvatiti.

Odlična inicijativa
Važeći zakon iz 1978. opstruira
struku i ne dozvoljava primjenu najobičnije metode medicinski potpomognute oplodnje pa naši parovi
moraju zatražiti pomoć u inozemstvu, podvukao je dr. sc. Miljenko
Dorić u ime Kluba zastupnika
HNS-a. Riječ je o zakonu koji bi
trebao biti u trajnom čitanju i kojeg
bi valjalo svake tri do četiri godine
dopunjavati. Ocijenio je kako je
SDP napravio dobar posao i odličnu
inicijativu.
Prijedlog nije liberalan jer primjenjuje tek bazične mogućnosti stanične biologije, a uopće ne uzima u obzir
ono što danas npr. nudi molekularna
biologija smatrajući da bi to sada bilo
previše radikalno rješenje. Ipak, za
pet, deset ili petnaest godina i taj dio
medicine morat će se unijeti u naše
zakonodavstvo, upozorava Dorić.
Dr. sc. Vladimir Šišljagić (Klub
zastupnika HDSSB-a) podržao je
predloženi zakon izrazivši nadu da
će „ova dobra inicijativa SDP-a pridonijeti da Vlada Republike Hrvatske u što kraćem roku predstavi svoj
zakonski prijedlog o ovoj materiji.”
Klub zastupnika HDZ-a smatra
da zakonski prijedlog „ide srednjim
putem koji je realan za hrvatsko društvo”, ali ga neće podržati, rekao je dr.
sc. Andrija Hebrang. U predloženom zakonu ima i dobrih rješenja, ali
upozorava zastupnik, prijedlog ne
rješava sve zloporabe kojih je, kaže,
u Hrvatskoj, nažalost, bilo. U administrativnom smislu Prijedlog ne rješava dovoljnu sigurnost za donatora i
korisnika potpomognute oplodnje,
napose za novorođeno dijete. Nema
ni dovoljno podzakonskih akata
kojim bi se zakonski obvezao resorni
ministar da riješi sporna rješenja. U
zakonskom bi tekstu puno više važ-

nosti trebalo dati prevenciji postizanja plodnosti, napose dostupnosti
dijagnostičkih i terapijskih postupaka
prije nego što se krene u medicinski
potpomognutu oplodnju. U nastavku
iznio je niz konkretnih primjedbi
suštinske naravi na ponuđeni zakonski prijedlog te upozorio na njegove
tehničke nedorečenosti. Zastupnik
Hebrang vjeruje da su primjedbe koje
je iznio tijekom rasprave sugestija
Vladi Republike Hrvatske za novi
zakon koji regulira područje medicinski potpomognute oplodnje.
Predloženim se zakonom ne regulira pravo nerođenog djeteta (to tek
treba definirati) nego omogućava
ostvarivanje prava na majčinstvo,
ustvrdio je u ime predlagatelja zakona zastupnik Mrsić (SDP). Rekao
je još kako je SDP uz zakonski prijedlog predvidio još 17 podzakonskih akata.

Ograničavajući zakonodavni
okvir
Novi, moderan zakon koji regulira
područje biomedicinski potpomognute oplodnje potreban je kako bi
se spriječila zloporaba ili ona svela
na minimum, rezolutan je Dragutin
Lesar (neovisni). Hrvatska znanost
i zdravstvo imaju znanje, sposobnost i uvjete da provedu biomedicinski potpomognutu oplodnju, ali je
očito jedini ograničavajući element
njihova rada i daljnjeg razvoja postojeći zakonodavni okvir. Podsjeća da
se svega 40 tisuća djece godišnje
rađa u Hrvatskoj, a predloženi zakon
pruža nadu u mogućnost povećanja
broja novorođene djece barem za
1000. Sve dosadašnje mjere hrvatske Vlade glede povećanja nataliteta
svodile su se na stimuliranje rađanja
trećeg, četvrtog i petog djeteta, ali
zastupnik kaže da ima problema
kada je u pitanju prvo dijete. Predloženi zakon nudi rješenje za dio građana Republike Hrvatske koji žele
prvo dijete ali iz medicinskih razloga to ne mogu ostvariti. Sve su to
razlozi zašto će zastupnik podržati
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zakonski prijedlog SDP-a. Vladinom je predstavniku predložio da da
„zeleno svjetlo” zakonu za drugo
čitanje kako bi zajednički tim stručnjaka SDP-a i Vlade uputio Saboru
cjelovito zakonsko rješenje.
Predloženi je zakon nedorečen i po
predloženim rješenjima dvojben pa
se ne može propustiti u prvom čitanju, ponovio je Vladin predstavnik
Ante Zvonimir Golem. U ime predlagatelja zakona Igor Dragovan
(SDP) je podsjetio da već četiri godine „stari” zakonski prijedlog Vlade
Republike Hrvatske o ovoj problematici „leži u ladici”. Provedeno
terensko istraživanje 2005. pokazalo
je, međutim, da je medicinski potpomognuta oplodnja prihvatljiva za
gotovo 2/3 građana Hrvatske. Izražava bojazan da Vladin prijedlog neće,
kako je najavljeno, stići u Sabor do
konca 2008. Apelirao je na zastupnike da predloženi zakon propuste u
drugo čitanje, do kada i Vlada može
ponuditi svoj prijedlog pa se onda
može razgovarati o zakonskom prijedlogu koji će ovu materiju regulirati na najbolji način.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Ingrid Antičević-Marinović (SDP), Nenad Stazić (SDP),
mr. sc. Nedjeljko Strikić (HDZ),
Gordana Sobol (SDP), mr. sc. Ivan
Bagarić (HDZ), Marija Lugarić
(SDP), Boro Grubišić (HDSSB),
mr. sc. Bruno Kurelić (SDP) i
Biserka Vranić (SDP).
U petominutnoj raspravi u ime
Kluba zastupnika SDP-a govorila
je zastupnica Milanka Opačić, dok
je državni tajnik Ante Zvonimir
Golem ustvrdio da će Vlada Republike Hrvatske učiniti ono što joj je
dužnost i u Hrvatski sabor uputiti
zakonski prijedlog koji će regulirati
to područje. U završnoj riječi dr. sc.
Mirando Mrsić (SDP), među ostalim, je rekao da je za SDP neprihvatljivo da se na novi zakon čeka
do sredine 2009., a zbog zakonske
neregularnosti hrvatski parovi u
hrvatskim bolnicama čekaju na
postupak medicinski potpomognute
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oplodnje dulje od godinu dana.
Dobro je, kaže, što EU od nas očekuje da donesemo jedan takav
zakon.
Hrvatski sabor 21. studenoga 2008.,
većinom glasova, odlučio je ne prihvatiti Prijedlog zakona o liječenju
neplodnosti i postupcima oplodnje s
biomedicinskom pomoći, koji je

predložio Klub zastupnika SDP-a,
zbog razloga navedenih u mišljenju
Vlade Republike Hrvatske i izvješćima radnih tijela. Za taj zaključak
glasovalo je 68 zastupnika, 39 je bilo
protiv, a 1 je bio suzdržan. Zastupnici su se složili i s mišljenjem Vlade
Republike Hrvatske i nisu prihvatili
prijedlog Kluba zastupnika SDP-a

da se zaduži hrvatska Vlada da do
kraja 2009. pripremi i u saborsku
proceduru pošalje svoj zakonski prijedlog o medicinski potpomognutoj
oplodnji. Za prijedlog Kluba zastupnika SDP-a glasovalo je 45 zastupnika, njih 53 bili su protiv, a 8 ih se
suzdržalo.
J.Š.

PRIJEDLOG ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Hrvatski sabor je 11. prosinca
2008. godine na dnevnom redu
imao Prijedlog zakona o strukovnom obrazovanju.
Prijedlog zakona predviđa uključenost svih interesnih grupacija kroz
sastav Vijeća za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i Sektorskih
vijeća. Značajno je da se sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja temelji na sustavu kreditnih
bodova. Prijedlog Zakona uređuje
sustav formalnog obrazovanja i
osposobljavanja kojim se stječu
kompetencije i dobivaju kvalifikaci-

je na temelju odobrenih programa
učenja.
Odbor za obrazovanje, znanost i
kulturu; Odbor za gospodarstvo te
Odbor za razvoj i obnovu predlažu
Hrvatskome saboru da prihvati Prijedlog zakona o strukovnom obrazovanju
te da će se mišljenja, primjedbe i prijedlozi uputiti predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
U ime Kluba zastupnika SDP-a
Gvozden Srećko Flego podržava
donošenje Zakona uz primjedbe tehničke prirode, te drži da će on potaknuti
stalni razvoj strukovnog obrazovanja.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a
Ivanka Roksandić podržala je Prijedlog zakona.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Anton Mance (HDZ), dr.sc.
Nevio Šetić (HDZ), dr.sc. Goran
Heffer (SDP), Frano Matušić
(HDZ), Vesna Škulić (SDP) te
Željana Kalaš (HDZ).
Zastupnici su 15. prosinca 2008.
sa 98 glasova „za” i 6 „suzdržanih” donijeli Zaključak kojim se
prihvaća Prijedlog zakona o strukovnom obrazovanju.
I.Č.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH
ODVJETNIŠTAVA
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske
Na sjednici Hrvatskoga sabora 4.
prosinca 2008. zastupnici su
raspravljali o Konačnom prijedlogu zakona kojim predložena racionalizacija državnih odvjetništava
prati proces racionalizacije sudova.
Vladin prijedlog obrazložio je
Dražen Bošnjaković, državni tajnik
Ministarstva pravosuđa.
Prema dosad važećem Zakonu o
područjima i sjedištima državnih
odvjetništava u Hrvatskoj je ustanovljeno 71 općinsko državno
odvjetništvo i 21 županijsko državno odvjetništvo, a osnovano je i radi
61 općinsko državno odvjetništvo i
20 županijskih državnih odvjetni-

štava. Tako velik broj općinskih
državnih odvjetništava pratio je i
područja i sjedišta općinskih sudova. Kako je Zakonom o područjima
i sjedištima sudova broj općinskih
sudova od 108 spajanjem smanjen
na 67 općinskih sudova, pokazala se
potreba da se i postojeća mreža
općinskih državnih odvjetništava
uskladi s teritorijalnom nadležnošću
općinskih sudova. Trebalo je stoga
racionalizirati mrežu državnih
odvjetništava. Prema prijedlogu
Vlade umjesto dosadašnjeg 71
općinskog državnog odvjetništva
ustanovljenog, odnosno 61 osnovanog, ustanovljuje se 55 općinskih
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državnih odvjetništava i 21 županijsko državno odvjetništvo.
Predlaže se da Ministarstvo pravosuđa osigura radni prostor i tehnički
opremi državna odvjetništva u sjedištima koja su nastala spajanjem – najkasnije do 31. prosinca 2019. Zaključujući uvodno izlaganje, državni je
tajnik rekao kako je predloženi zakonski tekst nomotehnički poboljšan prihvaćanjem primjedbi iznesenih u
prvom čitanju i predložio zastupnicima da donesu predloženi zakon.
Zakonski su prijedlog razmotrila i
poduprla nadležna radna tijela – Odbor
za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Zastupnik Stjepan Kundić
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(HDZ) amandmanom je predložio da
se Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu za područje Županijskog
suda u Splitu doda Općinsko državno
odvjetništvo u Supetru za područje
Općinskog suda u Supetru, koje je
omaškom izostavljeno u drugom čitanju zakona. Isti je amandman podnio i
Odbor za pravosuđe.

Svjestan važnosti reforme pravosuđa i preuzetih obveza u postupku pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, Klub zastupnika HDZ-a
podržat će donošenje predloženog
zakona, podvukao je Ivo Grbić.
Prije glasovanja državni je tajnik u
ime predlagatelja zakona prihvatio
Kundićev amandman i on je postao

sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona.
Hrvatski je sabor 5. prosinca
2008. donio Zakon o područjima
i sjedištima državnih odvjetništava, u ponuđenom tekstu, uz prihvaćenu amandmansku korekciju.
J.Š.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ODLUCI O VISINI NAKNADE ZA PROSTORE KOJE KORISTE
OBJEKTI ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE
Predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a i zastupnik Dragutin Lesar (nezavisni)
Prijedlogom se traži povećanje
naknade od 20 posto za prostore
koje koriste objekti za proizvodnju električne energije. O Prijedlogu Hrvatski je sabor raspravljao
20. studenoga 2008.
Povećanje nadoknade za prostore
koje koriste objekti za proizvodnju
električne energije prvi je u nizu koraka koje treba poduzeti kako bi se barem
olakšao život lokalnoga stanovništva,
koje je izravno pogođeno negativnim
utjecajima hidroelektrana. Naime, visina nadoknade, koja se isplaćuje jedinicama lokalne samouprave na čijem se
području nalaze hidroelektrane, sramotno je niska. Nije u razmjeru sa
svim negativnim utjecajima i troškovima lokalnih jedinica.
U skladu s tim predlaže se obvezati
Vladu Republike Hrvatske da u roku
šest mjeseci izmijeni Odluku na način
da uveća visinu naknade za 20 posto.
Također, da sukcesivnim godišnjim
povećanjem u razdoblju od 2008. do
2013. godine osigura visinu naknade
od 1,125 lipa/kWh. Sada nadoknada
iznosi između 0,377 do 0,385 lipa/
kWh i u cijeni prodajne struje sudje-

luje sa 0,673 posto. Ona je i do 28
puta manja od rudarske rente (planira
se njeno povećanje) navodi, među
ostalim, predlagatelj u opširnom obrazloženju s brojnim podacima.
Odbor za gospodarstvo predložio je Hrvatskom saboru da ne prihvati Prijedlog.
Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati Prijedlog. Po sadašnjim visinama
naknada Hrvatska elektroprivreda
d.d. trebala bi isplatiti u 2008. godini
47,9 milijuna kuna. Povećanje od 20
posto dovelo bi do ukupne naknade
od 57, 4 milijuna kuna pa bi i troškovi proizvodnje i nabave električne
energije porasli. Elektroenergetski
sustav Republike Hrvatske potrebno
je u potpunosti prilagoditi sustavu
Europske unije. Povećanje troškova
zbog povećanja naknade bit će
moguće napraviti prije strukturalnog
prilagođavanja, stoji u mišljenju.
Na sjednici Hrvatskoga sabora o
Prijedlogu je uvodno govorio u ime
predlagatelja Dragutin Lesar (nezavisni). Naglasio je da ostvarenje
Zaključka ne zahtijeva ni lipu iz

državnoga proračuna, a ni povećanje
cijene struje. Traži samo racionalno
gospodarenje sredstvima Hrvatske
elektroprivrede (financira i sponzorira športske klubove) i pravedno
obeštećenje lokalne zajednice.
Klub zastupnika HNS-a naglašava
da bi se usvajanjem Zaključka ispunila osnovna funkcija države da zaštiti
svoje građane, prenio je Željko Vincelj. Također, smanjila bi se razlika
koja postoji između naknada za vađenje nafte, plina i korištenja objekata za
proizvodnju električne energije.
U pojedinačnoj raspravi govorili
su Goran Beus Richembergh
(HNS) i Nadica Jelaš (SDP).
U završnom osvrtu u ime predlagatelja Dragutin Lesar ponovio je da se ne
radi o zadiranju u državni proračun.
Hrvatski je sabor 21. studenoga
2008. donio Zaključak (70 „za”, 33
„protiv”, 1 „suzdržan”) da se ne prihvaća Prijedlog zaključka o Odluci o
visini naknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne
energije zbog razloga navedenih u
mišljenju Vlade i radnog tijela.
Đ.K.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRAVILNIKU O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU
JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA
Predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a
Ukinuti dodatnu naknadu od
550 kuna vlasnicima motornih

vozila na plin pri registraciji
vozila i predvidjeti posebne
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olakšice za njih, traži se u Prijedlogu. Hrvatski je sabor o nje-
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mu raspravljao 20. studenoga
2008.
Predlaže se da u roku od 30 dana
nadležni ministar izmijeni Pravilnik
na način da se ukine članak 5. koji
propisuje uvećanu naknadu od 550
kuna za vozila na plin. To bi bio i
poticaj očuvanju ekoloških standarda.
U razvijenim sredinama ekologija je
osnovni razlog ugradnje plinskog uređaja u automobile, dok kod nas ne treba zaboraviti ni ekonomske koristi.
Procjenjuje se da u Republici
Hrvatskoj postoji 45 000 automobila
na plin na koje vlasnici godišnje plaćaju 24 750 000 kuna. To Vlada ubire od građana koji su se opredijelili
za čišći i ekološki prihvatljiviji način
transporta. Umjesto toga Vlada bi
trebala dodatnim nametima opteretiti vlasnike vozila starijih od 30 godina, najveće onečišćivače zraka,
navodi predlagatelj.
Odbor za pomorstvo, promet i veze
predložio je Hrvatskom saboru većinom glasova da ne prihvati Prijedlog.
U svom mišljenju Vlada Republike
Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru
da ne prihvati Prijedlog. Obrazlaže da
godišnji iznos naknade za korištenje
javnih cesta plaćaju sva registrirana
vozila u Republici Hrvatskoj. Svojim

sudjelovanjem u prometu, odnosno
svojom masom, osovinskim opterećenjem te prijeđenim kilometrima oštećuju cestu, na što ne utječe vrsta pogonskog goriva. Uz to, vozači benzinskog
ili dizelskog goriva u cijeni goriva plaćaju niz dodataka na gorivo te na sve
to PDV. Vlasnik vozila na plin plaća
samo cijenu goriva, uvećanu za PDV,
navodi, među ostalim, Vlada.
Na sjednici Hrvatskoga sabora
uvodno je u ime predlagatelja govorio Željko Vincelj. Prijedlog je na
tragu opravdanih stručnih zahtjeva,
ali i potrebe građana za jeftinijim
prijevozom. Osvrnuo se na mišljenje
Vlade Republike Hrvatske te rekavši da se ne može ubirati dodatni
novac zato što neko vozilo koristi
jeftinije gorivo od uobičajenog. To
je protuzakonito, rekao je.
Državni tajnik u Ministarstvu
mora, prometa i infrastrukture Dražen Breglec dodatno je obrazložio
mišljenje Vlade Republike Hrvatske. Hrvatska će se u procesu pridruživanja prilagoditi Zelenoj knjizi
Europske komisije koja preporučuje
do 2020. godine zamjenu 20 posto
klasičnih fosilnih goriva u cestovnom prometu alternativnim. Stimulirat će se uvođenje auto plina i eli-

minirati bojazan o njegovoj neisplativosti, naglasio je.
Klub zastupnika HDZ-a smatra
da naknadu za korištenje cesta trebaju plaćati svi vlasnici vozila i zato
ne podržava Prijedlog, izvijestio je
Živko Nenadić.
Klub zastupnika SDP-a podržava Prijedlog, izvijestio je Boris
Šprem. Naveo je iskustva razvijenih
zemalja i poticaje koje uvode za
korištenje auto – plina. Koristi su
prije svega ekološke i ekonomske.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su Anđelko Mihalić (HDZ) i
Arsen Bauk (SDP).
U završnom osvrtu u ime predlagatelja Željko Vincelj je naglasio da
je interes Republike Hrvatske stimulirati uvođenje auto – plina jer ima
domaće izvore.
Hrvatski je sabor 21. studenoga
2008. donio Zaključak (68 „za”,
36 „protiv”, 2 „suzdržana”) da se
ne prihvaća Prijedlog zaključka o
Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se
plaća pri registraciji motornih
vozila i priključnih vozila, zbog
razloga navedenih u mišljenju
Vlade Republike Hrvatske.
Đ.K.

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2007. GODINI
Podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Tijekom 2007. godine Državno
odvjetništvo je uz redovne poslove
kaznenog progona, posebnu
pozornost dalo progonu i suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta. Navod je to u Izvješću
o kojem je Hrvatski sabor raspravljao 27. studenoga 2008.

O IZVJEŠĆU
Izvješće daje prikaz kretanja i strukture kriminaliteta te rada na kaznenim
predmetima. U 2007. godini primljeno je 88 tisuća 875 novih prijava protiv poznatih i nepoznatih počinitelja

kaznenih djela odnosno 4 posto manje
nego 2006. godine. Bilježi se pad broja prijava protiv poznatih počinitelja
za 3 posto, a protiv nepoznatih počinitelja za 9 posto. Državna odvjetništva riješila su 52 tisuće 984 prijave.
Ostalo je neriješeno svega 138 prijava
ili 0,2 posto od ukupnog broja prijava
u radu – neki su od brojnih podataka
sadržanih u Izvješću.
Postignuti rezultati u radu i dostignuti stupanj ažurnosti omogućava
državnim odvjetnicima i njihovim
zamjenicima kvalitetniji rad na progonu počinitelja kaznenih djela i
zaštite imovine Republike Hrvatske.
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Stalni cilj državnog odvjetništva je,
među ostalim, počinitelju kaznenih
djela oduzeti imovinsku korist stečenu tim djelima odnosno u građanskim
postupcima zaštititi imovinu i imovinske interese Republike Hrvatske.
Podaci o uspješnosti rješavanja najtežih kaznenih djela gospodarskoga kriminaliteta pokazuju da je za brz i učinkovit kazneni postupak nužno mijenjati
materijalno i procesno kazneno pravo.

RADNA TIJELA
Nadležna radna tijela razmotrila su
Izvješće i predložila Hrvatskom sabo-
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ru da ga prihvati. Uz to, stajalište
Odbora za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost je da će podržati izmjene kaznenoga zakonodavstva kako bi se povećala djelotvornost
postupaka na suzbijanju korupcije i
gospodarskoga kriminaliteta. Odbor
za ljudska prava i prava nacionalnih manjina konstatirao je da u Izvješću nema podataka o kaznenom djelu
zločina iz mržnje. Ocijenio je neprihvatljivim da informatizacija ovako
važne državne institucije ovisi o inozemnim donacijama. U raspravi na
sjednici Odbora za ravnopravnost
spolova upozoreno je da u prevenciji
obiteljskog nasilja nedostaje koordinacija među nadležnim institucijama.

MIŠLJENJE VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE
Izvješće je vrlo stručno i temeljito
daje prikaz rada državnih odvjetništava u Republici Hrvatskoj, stoji u
opširnom mišljenju Vlade Republike
Hrvatske. Dostignut je visok stupanj
ažurnosti i kvalitete rada državnih
odvjetnika i njihovih zamjenika na
progonu počinitelja kaznenih djela i
zaštiti imovine Republike Hrvatske,
smatra Vlada Republike Hrvatske.

RASPRAVA
Jačati institucije društva
Na sjednici Hrvatskoga sabora o
Izvješću uvodno je govorio u ime
predlagatelja glavni državni odvjetnik
Republike Hrvatske Mladen Bajić.
Ovo je Izvješće 72 državna odvjetnika i 504 zamjenika državnih odvjetnika i drugih zaposlenika u 61 općinskom državnom odvjetništvu, 20
županijskih državnih odvjetništava i
USKOK-u. U proceduru je upućeno u
travnju 2008. godine, a načinjeno je
istom metodologijom kao i prijašnja
što omogućuje komparaciju podataka
i cjelovitu ocjenu stanja. Uz podatke
o radu naveo je da poziv državnog
odvjetnika nije atraktivan. Mnogi

odlaze na bolje poslove i nepopunjena su 93 mjesta državnih odvjetnika.
Djelotvoran odgovor na povećanu
kriminalnu aktivnost moguć je samo
uz opće jačanje institucija sustava,
pri čemu je ključna profesionalizacija svih državnih službi.
U ime Kluba zastupnika SDP-a
govorio je Josip Leko (SDP). Državno odvjetništvo u Izvješću statistički
vrlo dobro opravdava svoj rad i s tog
stajališta treba mu dati priznanje.
Međutim, ne problematizira pojave i
pojavnosti počinitelja kaznenih djela
ni kako kaznena djela utječu na osjećaj sigurnosti građana Republike
Hrvatske. U proteklom razdoblju neki
su predmeti zaokupljali javnost, ali
njihov završetak nije bio očitovanje
državnog odvjetnika. Radi se, primjerice, o predmetima „Brodosplit”,
„Sunčanom Hvaru”, „Liburnija rivijera” itd. Smatra da je državno odvjetništvo institucija najšireg povjerenja i
da treba biti gluha i slijepa na sve
političke želje i potrebe. Nas u SDP-u
zanima samo takva pozicija državnog
odvjetnika, rekao je, među ostalim.
Klub zastupnika SDSS-a podržat
će Izvješće jer uočava pozitivan trend
u radu državnog odvjetništva, izvijestio je Ratko Gajica. Pitanje je li društvo u cjelini daje državnom odvjetništvu dovoljnu i nepodijeljenu podršku.
U Izvješću na neki način nedostaje
ukazivanje na probleme s kojim se
državno odvjetništvo suočava, rekao
je. Postoje sredine u kojima inspekcije
toleriraju bahate i bogate, gdje postoji
strah od bogatih i moćnih, gdje lobiji i
grupe hoće upravljati društvom u korist
svojih interesa a ne po zakonitosti.

Rezultati sve bolji
Klub zastupnika HDZ-a u potpunosti prihvaća Izvješće, prenio je
Damir Sesvečan. Izvješće je sadržajno i metodološki korektno izrađeno. Rezultati rada državnih odvjetništava u cjelini su iz godine u godinu sve bolji. Prema zakonskim
izmjenama državni odvjetnik će uz
kazneni progon voditi i tužiteljske
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istrage što će pojačati odgovornost
državnih odvjetnika za ishod kaznenog postupka, naglasio je.
Klub zastupnika IDS-a glasovat
će za Izvješće, no ukazuje i na određena pitanja, rekao je Damir Kajin. Središnje pitanje uz Izvješće je li Hrvatska sigurna zemlja. Ispada da je Hrvatska među najsigurnijim zemljama u
Europi. Međutim, sve to demantira u
2008. godini ubojstvo Pukanića, gospođice Hodak i drugih, kaže. Zalaže
se za odgovornost državnih odvjetnika za propuste (neki imaju i tri puta
veće plaće od premijera i predsjednika
države). Osvrnuo se i na sporove pojedinaca protiv države u ukupnom iznosu od 11, 4 milijardi kuna i pitao tko je
kriv za to. Misli da će Hrvatska teško
uspjeti s tužbom za genocid te da bi
možda trebalo razmisliti da i jedna i
druga država odustanu od tih tužbi.
Dragutin Lesar (nezavisni) smatra
da bi bilo dobro uskoro raspravljati
samo o suradnji državnog odvjetništva, USKOK-a, s drugim tijelima nadležnim za otkrivanje ili dokazivanje
kaznenih djela. Također, treba otkloniti probleme u popunjavanju praznih
mjesta u državnom odvjetništvu.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Ingrid Antičević – Marinović (SDP), Ivo Grbić (HDZ), Brankica Crljenko (SDP), Boris Kunst
(HDZ), Nenad Stazić (SDP), Emil
Tomljanović (HDZ), Igor Dragovan (SDP), Ranko Ostojić (SDP),
mr.sc. Marin Jurjević (SDP), Ivica
Pančić (SDP) i dr. sc. Vladimir
Šišljagić (HDSSB).
U završnom osvrtu glavni državni
odvjetnik Republike Hrvatske Mladen Bajić naglasio je da nema utjecaja politike na rad državnog odvjetništva niti će ga biti dok je on na tom
položaju. No, državno odvjetništvo
ne može imati očekivane rezultate
dok cijeli lanac represije ne bude
uspostavljen na potreban način.
Hrvatski je sabor 28. studenoga
prihvatio Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2007. godini
(78 „za”, 37 „protiv”).
Đ.K.
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Protokolarne aktivnosti
Predsjednika Hrvatskoga sabora
Predsjednik Sabora Luka Bebić primio
izaslanstvo Zastupničkog doma Parlamentarne
skupštine BiH
(Zagreb, 1. prosinca 2008.) Predsjednik Hrvatskoga
sabora Luka Bebić primio je izaslanstvo Povjerenstva za
vanjsku politiku Zastupničkog doma Parlamentarne
skupštine Bosne i Hercegovine na čelu s predsjednikom
Povjerenstva Slavkom Matićem. Razgovaralo se o ukupnim bilateralnim odnosima i o procesu pristupanja
Hrvatske i Bosne i Hercegovine Europskoj uniji i
NATO-u.
U razgovoru je obostrano izraženo zadovoljstvo bilateralnim odnosima koji su ocijenjeni kao dobri, prijateljski i dinamični. Predsjednik Povjerenstva za vanjsku
politiku Zastupničkog doma PS BiH Mihalić zahvalio
je Hrvatskoj na spremnosti da Bosni i Hercegovini
pomogne u ostvarivanju njezinih vanjskopolitičkih
ciljeva, prije svega u priključenju Europskoj uniji i
NATO-u. Rekao je kako je BiH spremna koristiti se
hrvatskim iskustvima na putu u EU i NATO, te je u vezi
s time kao dobrodošlu pozdravio parlamentarnu suradnju, posebice na razini odgovarajućih odbora. Hrvatskoj je vladi zahvalio na potpori koju pruža povratku

Hrvata u BiH, kao i znanstvenim i kulturnim institucijama na području BiH istaknuvši kako se ,,u međuvremenu sve više uviđa da znatnu korist od takve vrste
pomoći imaju i drugi narodi koji žive u BiH”. U vezi s
neriješenim pitanjima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, predsjednik Povjerenstva Slavko Matić izrazio je želju da se o njima razgovara u prvom redu na
stručnoj razini, kako bi se izbjeglo nepotrebno politiziranje.
Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić istaknuo
je da o problemima treba razgovarati ,,u prijateljskom
duhu, uz poštivanje suvereniteta Bosne i Hercegovine
kao i interesa triju konstitutivnih naroda i svih građana
BiH”. Kao jedna od potpisnica Daytonskog sporazuma,
Republika Hrvatska „se zauzima za očuvanje temeljnih
načela ravnopravnosti i konstitutivnosti” u BiH, rekao je
predsjednik Sabora. Potvrdio je da BiH s hrvatske strane
može očekivati potporu učvršćenju bosansko-hercegovačke države, te je oštro odbacio sve najave njezine
destabilizacije. Zauzeo se za jačanje bilateralne suradnje, osobito na području borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije. Izrazio je očekivanje da će Međudržavno diplomatsko povjerenstvo za granicu uskoro
nastaviti s radom, te je podržao što skorije pronalaženje
rješenja za Luku Ploče, kao i punu implementaciju Ugovora CEFTA 2006 koja bi mogla pridonijeti boljoj gospodarskoj suradnji i daljnjem povećanju opsega trgovinske razmjene.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio izaslanstvo Hrvatskog nacionalnog vijeća
Crne Gore

Predsjednik Sabora Luka Bebić s izaslanstvom Zastupničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH

(Zagreb, 2. prosinca 2008.) Predsjednik Hrvatskoga
sabora Luka Bebić primio je izaslanstvo Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore koje su činili njegov predsjednik Miroslav Marić i tajnica Vijeća Selma Krstović. Na
sastanku se razgovaralo o unapređenju suradnje hrvatske
manjine u Crnoj Gori s matičnom državom Hrvatskom i
o rješavanju prostornih problema Hrvatskog nacionalnog
vijeća u Tivtu.
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Prema popisu stanovništva iz 2003. godine Hrvata u
Crnoj Gori ima nešto više od sedam tisuća. U svrhu
bolje institucionalne, financijske i organizacijske zaštite
hrvatske manjine u Crnoj Gori hrvatska je Vlada potaknula sklapanje novog bilateralnog sporazuma o zaštiti
hrvatske manjine u toj zemlji, čiji je predstavnik na listi
vladajućeg DPS-a izabran u crnogorsku Skupštinu.
Miroslav Marić i Selma Krstović iz Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore izvijestili su predsjednika Hrvatskoga sabora Luku Bebića o tijeku gradnje Hrvatskog
kulturnog centra u Lastvi, te definirali daljnje potrebe u
vezi s time.

Predsjednik Sabora primio predsjednika
norveškog parlamenta Jaglanda
(Zagreb, 3. prosinca 2008.) Hrvatskoj je mjesto u Europi, kojoj je uvijek i pripadala, a Norveška posebno cijeni
njezinu konstruktivnu i stabilizirajuću ulogu u regiji,
izjavio je predsjednik norveškog parlamenta Thorbjørn
Jagland nakon susreta s predsjednikom Hrvatskoga sabora Lukom Bebićem.
„Hrvatska se vraća Europi, gdje je uvijek i pripadala,
i transatlantskim integracijama”, kazao je Jagland čija
je zemlja, kako je kazao Bebić, „uvijek poticala pristupanje Hrvatske Europskoj uniji i NATO-u”. Norveška
je bila među prvim zemljama koja je ratificirala i Protokol o pristupanju RH NATO-u, a Bebić je istaknuo da
ta zemlja najviše pridonosi problemu razminiravanja
Hrvatske.
Predsjednik norveškoga parlamenta posebice je izrazio zadovoljstvo konstruktivnom i stabilizirajućom ulogom Hrvatske u regiji. „Hrvatska je model zemlje koja
je prešla iz teškog razdoblja u mirnodopski razvoj”,
kazao je Jagland. Kao predstavnik zemlje koja je do
sada, „politički i gospodarski”, uložila puno u cijelu

Predsjednik Sabora razgovarao s predsjednikom norveškog parlamenta

regiju, istaknuo je da je Norveškoj izuzetno važno kako
se Hrvatska razvija i utječe na svoje susjedstvo. „Ono
što vi ovdje radite i nama je vrlo važno”, kazao je
Jagland.
Što se suradnje dviju zemalja tiče, Jagland je kazao da
vidi veliki potencijal, osobito u pomorskom sektoru, očuvanju pomorskih resursa, pomoći Hrvatskoj u uspostavi
učinkovite obalne straže, kao i na području turizma.
Hrvatsku godišnje posjeti oko 100.000 norveških turista,
a i sam je predsjednik parlamenta jedrio u ovim, kako je
rekao, „predivnim vodama” od Splita do Dubrovnika.
„Jedrio sam po mnogim morima, ali to je bilo predivno”,
rekao je Jagland.
Bebić je ocijenio da dvije zemlje uživaju „sustavnu i
dugotrajnu suradnju”. Svog je gosta podrobno izvijestio
o hrvatskom pregovaračkom procesu, potezima i očekivanjima hrvatske vlade glede pristupa EU. Iako sama
nije članica Unije, Norveška je kroz razne oblike konkretne pomoći od prvih trenutaka podupirala put Hrvatske u EU. Predsjednik Sabora je podsjetio i na dobre gospodarske odnose, spomenuvši zajedničke gospodarske
projekte u Varaždinu i Šibeniku te izrazio uvjerenje da će
dvije zemlje još intenzivnije surađivati na parlamentarnom planu.

Predsjednik Sabora primio Odbor za europsko
usklađivanje turske Velike nacionalne skupštine
(Zagreb, 15. prosinca 2008.) Predsjednik Hrvatskoga
sabora Luka Bebić je s izaslanstvom Odbora za europsko
usklađivanje turske Velike nacionalne skupštine, koje u
sklopu radnog posjeta Republici Hrvatskoj predvodi njegov predsjednik Yaşar Yakiş, razgovarao o bilateralnim
odnosima i proširenju Europske unije i NATO-a. U razgovoru je obostrano izražen visok stupanj zadovoljstva
bilateralnim odnosima, koji su prijateljski i bez otvorenih
pitanja, a suradnja između dviju država se uspješno odvija na regionalnom planu te u okviru međunarodnih organizacija.
Predsjednik Sabora Luka Bebić je predsjednika
Odbora za europsko usklađivanje Yaşara Yakişa detaljno izvijestio o tijeku usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s europskim te o radu Nacionalnog odbora za
praćenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske s
Europskom unijom i Odbora za europske integracije.
Predsjednik turskog Odbora za europsko usklađivanje
Yaşar Yakiş pozdravio je napredak Hrvatske u pregovorima s EU izrazivši nadu da će ih Hrvatska i zaključiti do
kraja 2009. godine. Izrazio je zadovoljstvo suradnjom
koju njegov odbor ima sa saborskim Odborom za europske integracije. Zadovoljstvo je izrazio i skorim ulaskom
Hrvatske u NATO jer je i osobno podržao jednoglasno
usvojenu rezoluciju turskog parlamenta iz 2004. godine
s tim u vezi.
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SUSRETI S VELEPOSLANICIMA
Predsjednik Sabora primio portugalskog
veleposlanika Paula Tiaga Jerónima da Silvu

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio švedskog veleposlanika Vahlquista

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić i švedski veleposlanik
Fredrik Vahlquist

(Zagreb, 11. prosinca 2008.) Predsjednik Hrvatskoga
sabora Luka Bebić primio je u nastupni posjet veleposlanika Kraljevine Švedske Fredrika Vahlquista. Predsjednik Sabora Bebić sa švedskim je veleposlanikom Vahlquistom, osim o bilateralnim odnosima koji su ocijenjeni
kao izvrsni i prijateljski, te o dobroj bilateralnoj suradnji,
razgovarao o procesima ratifikacije Lisabonskog ugovora i proširenja Europske unije. Švedska predsjedava
Europskom unijom u drugoj polovici 2009. godine, a
Hrvatska planira završiti pregovore s EU do kraja švedskog predsjedanja.
Predsjednik Sabora švedskog je veleposlanika izvijestio da će Hrvatska uskoro završiti proces prilagodbe
hrvatskog zakonodavstva europskome, nakon čega hrvatska vlada mora donijeti određeni broj podzakonskih akata. U vezi s pregovorima Hrvatske s EU dao je čvrsta
jamstva o namjeri Hrvatske da izjavom potvrdi kako
ničime ne prejudicira granicu sa Slovenijom u okviru
pretpristupnih pregovora, te je i dalje spremna problem
hrvatsko-slovenske granice iznijeti pred međunarodno
pravno tijelo, kako je to uostalom dogovorila i s Crnom
Gorom. Švedski veleposlanik Vahlquist izrazio je zadovoljstvo stavovima Hrvatske kao i nadu da će se problem
zastoja u pregovorima Hrvatske s EU uspješno riješiti
pod francuskim predsjedanjem.

(Zagreb, 11. prosinca 2008.) Predsjednik Hrvatskoga
sabora Luka Bebić primio je u nastupni posjet veleposlanika Portugalske Republike Paula Tiaga Jerónima
da Silvu.
U razgovoru s portugalskim veleposlanikom da Silvom
predsjednik Sabora Bebić izrazio je zadovoljstvo odnosima Hrvatske i Portugala te zahvalio na kontinuiranoj portugalskoj potpori Hrvatskoj na putu u EU i NATO. Izrazio
je želju da se plodonosna bilateralna suradnja nastavi i u
predstojećem razdoblju. Veleposlanik da Silva obavijestio
je predsjednika Bebića kako je predsjednik portugalskog
parlamenta Jaime Gama prihvatio poziv da dođe u službeni posjet Hrvatskoj, najvjerojatnije na jesen sljedeće godine. Izvijestio ga je i da je Protokol o pristupanju Hrvatske
NATO-u u uobičajenoj proceduri nakon što je Vrhovno
vijeće nacionalne obrane pod predsjedanjem predsjednika
Portugalske Republike donijelo pozitivnu odluku o Protokolu, te je izrazio čvrsto uvjerenje da će ratifikacija u Portugalu biti obavljena na vrijeme kako bi Hrvatska mogla
na proljeće 2009. postati članicom NATO-a.
Predsjednik Sabora Bebić i veleposlanik da Silva su se
suglasili kako je izuzetno važno stabilizirati regiju jugoistočne Europe bez čega nije moguće zamisliti ni ukupnu
stabilnost Europe. U tom je kontekstu portugalski veleposlanik istaknuo značaj hrvatskog modela za druge
države u regiji.

Predsjednik Sabora primio portugalskog veleposlanika Paula
Tiaga Jerónima da Silvu
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Protokolarne aktivnosti
saborskih dužnosnika
Članovi Odbora za europske integracije primili
izaslanstvo Parlamentarne skupštine BiH
(Zagreb, 1. prosinca 2008.) Obostrano je konstatirano
da su odnosi dviju zemalja dobri, ali da ima puno prostora za njihovo poboljšavanje, posebice u svjetlu
europskih integracija koje su zajedničko opredjeljenje
Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Članica
Odbora za europske integracije Hrvatskoga sabora
Marija Pejčinović Burić predstavila je glavne djelatnosti i strukturu Odbora. Iznijela je glavne hrvatske vanjskopolitičke prioritete: članstvo u Europskoj uniji i
NATO savezu, oko kojih je uspostavljen parlamentarni
konsenzus. Upravo kao rezultat tog konsenzusa u Hrvatskome saboru osnovan je Nacionalni odbor, parlamentarno tijelo čiji je zadatak praćenje i nadgledanje čitavog tijeka pregovora, rekla je Burić. Istaknula je da se
najteži dio posla tiče reformi, a najveći zadatak parlamenta je na usklađivanju zakonodavstva s europskom
pravnom stečevinom. Do kraja godine bit će doneseno
127 tzv. europskih zakona koji se donose u hitnom
postupku, a ne manje bitna je i njihova implementacija,
izjavila je Burić.
Predsjednik Povjerenstva za vanjsku politiku Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Slavko
Matić rekao je da su vanjskopolitički ciljevi i prioriteti u
BiH također punopravno članstvo BiH u euroatlantskim
integracijama, da je to jedini mogući put koji nema alter-

Članovi Odbora za europske integracije s izaslanstvom Parlamentarne skupštine BiH

nativu i oko kojeg je uspostavljen široki nacionalni konsenzus. Izrazio je zadovoljstvo brzim putem napretka
Hrvatske prema Europskoj uniji, primijetivši da će Bosni
i Hercegovini hrvatska iskustva iz pregovora biti od velike pomoći. Bosna i Hercegovina potpisala je Sporazum
o stabilizaciji i pridruživanju koji je trenutačno u procesu
ratifikacije kod država članica EU. Bosni i Hercegovini
u 2009. godini predstoji dogovor oko ustavne reforme u
cilju pronalaženja funkcionalnog i održivog rješenja za
BiH, a koju bi podržala sva tri konstitutivna naroda u
BiH, naglasio je Matić.

Mario Zubović s izaslanstvom Parlamentarne
skupštine BiH
(Zagreb, 1. prosinca 2008.) U razgovorima je stavljen
imperativ na njegovanje dobrosusjedskih odnosa i produbljivanje suradnje na svim poljima između Hrvatske i
Bosne i Hercegovine. Uvodno je Mario Zubović predstavio hrvatske vanjskopolitičke prioritete koji su, uz
članstvo u EU i NATO-u, razvijanje dobrosusjedskih
odnosa. Konstatirao je da su odnosi Hrvatske i Bosne i
Hercegovine dobri, ali kako Hrvatska želi da budu na
najvišoj mogućoj razini. Smatra da je rješavanje bosansko-hercegovačkog pitanja bitno za prosperitet svih
država nastalih na tlu bivše SFRJ. Hrvatska želi što bolje
unutarnje funkcioniranje Bosne i Hercegovine. Također,
Hrvatska želi da se Bosna i Hercegovina što brže ekonomski razvija, da bude sigurna i prosperitetna država,
rekao je Zubović.
Slavko Matić ocijenio je da se bosansko-hercegovački i hrvatski vanjskopolitički ciljevi apsolutno
podudaraju. Zacrtan put Bosne i Hercegovine su euroatlantske integracije i njima nema alternative. Daljnji
prioritet je produbljivanje i unapređenje dobrosusjedskih odnosa.
„Izuzetno bitno je njegovanje odličnih odnosa s
Hrvatskom i Srbijom, s obzirom na činjenicu konstitutivnosti triju naroda Bosne i Hercegovine, bošnjačkoga,
hrvatskoga i srpskog”, rekao je Matić. Bosnu i Hercegovinu 2009. godine očekuje rekonstrukcija Daytonskog mirovnog sporazuma i pronalaženje novog ustavnog rješenja. Ono treba biti na zadovoljstvo svih triju
konstitutivnih naroda, te takvo koje će prihvatiti Bosnu
i Hercegovinu kao funkcionalnu i održivu državnu
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zajednicu, rekao je Matić, dodajući da je jedini mogući
način uređenja BiH onaj temeljen na dogovoru svih triju konstitutivnih naroda. Smatra da hrvatska iskustva iz
pregovora s EU Bosni i Hercegovini mogu biti od velike pomoći.

Frano Matušić primio norveškog predsjednika
parlamenta Jaglanda

Furio Radin i Šemso Tanković primili izaslanstvo
Parlamentarne skupštine BiH
(Zagreb, 1. prosinca 2008.) Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin upoznao je goste sa sastavom i nadležnošću Odbora, a posebno je istaknuo važnost zastupljenosti predstavnika svih
nacionalnih manjina, oporbe i vladajuće stranke u Odboru.
Razgovaralo se i o zakonima koji reguliraju zaštitu ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. Furio Radin predstavio je institucionalni okvir na nacionalnoj razini koji se
aktivno bavi pitanjima nacionalnih manjina u Hrvatskoj.
Šemso Tanković predstavio je gostima položaj bošnjačke
nacionalne manjine u RH. Bilo je riječi i o zaštiti ljudskih
i manjinskih prava na lokalnim razinama BiH i RH.
Predsjednik Povjerenstva za vanjsku politiku Slavko
Matić istaknuo je da ljudska prava, a time i prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini nisu na zadovoljavajućoj razini, te da je potrebno mijenjati zakonodavstvo
iz tog područja, a u BiH se očekuju i skore izmjene Ustava, ustvrdio je Matić.

Vesna Pusić i izaslanstvo Parlamentarne
skupštine Bosne i Hercegovine
(Zagreb, 1. prosinca 2008.) Središnja tema sastanka
bila je uloga i način rada Nacionalnog odbora u procesu
pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Predsjednica
Odbora Vesna Pusić rekla je kako je Nacionalni odbor
osnovan 2005. godine kao rezultat konsenzusa svih parlamentarnih stranaka o pristupanju Hrvatske EU. Upoznavši goste s ulogom Odbora kao sustava parlamentarnog nadzora pristupnih pregovora, ukratko je iznijela trenutačnu fazu pregovaračkog procesa, zaključivši kako se
nada da će proces biti zaključen do kraja 2009. godine.
Kako je ulazak u euroatlantske integracije vanjskopolitički prioritet BiH, predsjednika Povjerenstva za vanjsku politiku Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Slavka Matica, kao i članove
Povjerenstva, zanimali su najvažniji elementi rada Nacionalnog odbora. Kao ključne elemente Vesna Pusić je
izdvojila uključivanje svih zainteresiranih strana u proces pristupanja te intenzivnu komunikaciju s građanima
u svim njegovim fazama. U tom smislu posebno je istaknula okrugle stolove, u organizaciji Nacionalnog odbora, koji uz predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti
okupljaju i niz stručnjaka te predstavnike nevladinih
organizacija i medija.

Frano Matušić s predsjednikom norveškog parlamenta Jaglandom

(Zagreb, 3. prosinca 2008.) Sugovornici su se uvodno
složili da su odnosi Hrvatske i Norveške vrlo dobri, no
da postoji velik potencijal za proširenje gospodarske
suradnje. Voditelj Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Frano Matušić zahvalio je Norveškoj na brzoj ratifikaciji Protokola o proširenju NATO saveza na Hrvatsku.
Središnja tema razgovora bila je buduće mjesto Vijeća
Europe u novoj europskoj institucionalnoj arhitekturi
zbog proširenja EU te definiranje suradnje s drugim
međunarodnim i europskim organizacijama (EU, OESS).
Predsjednik parlamenta Kraljevine Norveške Thorbjørn
Jagland predstavio je članovima Izaslanstva svoju kandidaturu za glavnog tajnika Vijeća Europe u 2009. godini.
Kao osnovne smjernice rada naveo je jačanje veza između Vijeća Europe i Europske unije, podizanje efikasnosti
Vijeća te razvoj odnosa s Ruskom Federacijom. Članovi
Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe pozdravili su njegovu kandidaturu. Na
sastanku je naglašena potreba razvoja osnovnih područja
djelovanja Vijeća Europe: promicanje zajedničkih temeljnih vrijednosti – ljudskih prava, demokracije i vladavina
prava, a razgovaralo se i o mogućnosti reforme Europskog suda za ljudska prava radi poboljšanja njegove
učinkovitosti.

Zvonimir Mršić s delegacijom Odbora za javne
službe, lokalnu administraciju i medije Skupštine
Kosova
(Zagreb, 4. prosinca 2008.) Zvonimir Mršić predstavio je Odbor, njegovu strukturu i djelokrug. Naglasio je
daje uloga lokalne samouprave, njezina pozicija i ovlasti
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postala važna tema rasprava u Hrvatskome saboru. Iako
proces decentralizacije još nije završen, učinjeni su važni pomaci, proces prenošenja ovlasti i preraspodjele
poreza je stalan, snaži uloga lokalne samouprave u
Republici Hrvatskoj, kao i njezino uvažavanje od centralne vlasti.
Upoznao je goste s čitavim procesom koji je započeo
još 1993. godine kada su bivše općine prerasle u tri vrste
jedinica lokalne i područne samouprave, u općine i gradove kao jedinice lokalne samouprave te županije kao
jedinice područne samouprave. No, u to vrijeme država
je bila visoko centralizirana zbog obrane zemlje. Tako je
tek 2001. godine došlo do prvog koraka decentralizacije,
kada je dio ovlasti s centralne vlasti spušten na gradove i
županije, a decentraliziran je i dio državnih poreza, pa su
32 velika grada i sve županije dobile mogućnost upravljanja osnovnim i srednjim školama i dijelom socijalne
skrbi, istaknuo je Mršić.
Dodao je kako je drugi korak decentralizacije započeo
2005. godine i on još traje, a odnosi se ne samo na preraspodjelu ovlasti i poreznog novca nego i na stvaranje potpuno novog zakonodavnog okvira za djelovanje lokalne
samouprave u Hrvatskoj. Mijenja se izborni sustav u lokalnoj samoupravi, pa će sljedeće godine prvi put građani
neposredno birati čelnike jedinica lokalne samouprave.
Što se tiče preraspodjele poreza, 2007. godine odlučeno je
da porez na dobit ostane prihod državnog proračuna, a
porez na dohodak da postane prihod lokalne samouprave.
Pri tome 79 posto ostaje u lokalnim jedinicama, a 21 posto
se prikuplja u centralni državni proračun, u Fond poravnanja, iz kojeg se pomaže onim jedinicama koje iz izvornih
prihoda ne mogu zadovoljiti sve standarde koji su propisani. Danas Hrvatska ima 20 županija i Grad Zagreb te oko
550 općina i gradova. Hrvatski sabor ratificirao je Europsku povelju o lokalnoj samoupravi u cijelosti, a usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom trebalo bi završiti u sljedećoj godini.

Nenad Stazić primio izaslanstvo Skupštine
Kosova
(Zagreb, 4. prosinca 2008.) Predsjednik Odbora Nenad
Stazić uvodno je gostima predstavio djelatnost Odbora.
Istaknuo je da Odbor razmatra pitanja komuniciranja,
informiranja i medija o kojima odlučuje Sabor, potiče
pravo na informiranje, informaciju i komuniciranje
novim tehnologijama i sredstvima elektroničkog komuniciranja, a također surađuje i s udrugama, medijima i
institucijama koje se bave ovim područjem.
Nenad Stazić predstavio je gostima i zakone koji se
bave područjem medija, a istaknuo je Zakon o medijima
kao krovni zakon koji uređuje osnovna načela djelovanja
medija. Goste s Kosova posebno je zanimao rad Hrvatske radiotelevizije kao javnog servisa i izbor Programskog vijeća tog servisa.
Predsjednik Odbora za javne službe, lokalnu administraciju i medije Skupštine Kosova Esat Brajshori informirao
je hrvatske kolege o zakonodavnom okviru koji se odnosi
na medije, a razgovaralo se i o ustrojstvu Nezavisne komisije za medije koja nadgleda rad medija na Kosovu.

Frano Matušić i zastupnica njemačkog
Bundestaga Westrich
(Zagreb 12. prosinca 2008.) Lydia Westrich istaknula je
kako Njemačka daje punu podršku Republici Hrvatskoj
na putu u Europsku uniju. Predstavila je hrvatskim kolegama program „Međunarodne parlamentarne stipendije”
njemačkog Bundestaga naglasivši da se program provodi
u 28 zemalja, uključujući i Hrvatsku koja u programu
sudjeluje već šest godina. Program je pod pokroviteljstvom predsjednika Bundestaga i vrlo koristan za međusobno razumijevanje i suradnju, kazala je Westrich. Osvrnula se i na posjet Sveučilištu u Zagrebu te ukazala na
veliki interes mladih ljudi za odlazak u Bundestag na šest
mjeseci kako bi stekli odgovarajuća iskustva radom u parlamentarnim odborima. U sklopu programa tri studentice
iz Hrvatske boravit će u Bundestagu 2009. godine.
Voditelj Hrvatsko-njemačke skupine prijateljstva Frano
Matušić podržava ovaj oblik suradnje Hrvatske i Njemačke, a gostima je prenio pozdrave i podršku predsjednika
Hrvatskoga sabora Luke Bebića programu „Međunarodna
parlamentarna stipendija”. Mladi ljudi predstavljaju „most
suradnje” dvaju parlamenata, zaključio je Matušić.

Neven Mimica s izaslanstvom Odbora za
europsko usklađivanje Nacionalne skupštine
Republike Turske
Zvonimir Mršić s delegacijom Odbora za javne službe, lokalnu administraciju i medije Skupštine Kosova

(Zagreb, 15. prosinca 2008.) Neven Mimica upoznao je
goste s trenutačnim statusom pregovora koje Hrvatska vodi
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za punopravno članstvo u Europskoj uniji, istaknuvši da je
cilj Hrvatske zaključiti pregovore do kraja 2009. godine po
svim pregovaračkim poglavljima. Izrazio je nadu da će do
tada i Europska unija pronaći institucionalno rješenje temeljem kojeg bi se Hrvatska mogla pridružiti europskoj obitelji. Osvrnuo se na neriješeno bilateralno pitanje
Hrvatske i Slovenije koje se treba rješavati odvojeno
od pregovora koje Hrvatska vodi za članstvo u EU.
Neven Mimica i Yaşar Yakiş ocijenili su bilateralne
odnose Republike Hrvatske i Republike Turske kao izvrsne i sadržajne u svim segmentima od zajedničkog interesa. Također, istaknuli su da je uspostavljen redovit
međuparlamentarni dijalog srodnih parlamentarnih odbora. Iako dinamika pristupnih pregovora za punopravno
članstvo u Europskoj uniji, koje su dvije zemlje započele
u isto vrijeme, nije jednaka, Turska snažno podržava ubrzano napredovanje Hrvatske i završetak pregovora 2009.
godine. Štoviše, Turska smatra da će ubrzani put Hrvatske prema europskim integracijama i njezino buduće
članstvo u EU pomoći Republici Turskoj u njezinim pregovorima za članstvo u EU, što se ponajprije odnosi na
hrvatska iskustva iz pristupnog procesa. Turska se nada
da će do 2013. godine provesti sve unutarnje reforme i
uskladiti svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom
EU, bez obzira na to kako će teći sam proces pregovora
Turske s Europskom unijom, rekao je Yakiş. Dodao je da
nužne reformske zahvate Turska radi ponajprije zbog
svojih građana, podizanja životnog standarda i demokratizacije društva, jačanja tržišnog gospodarstva i poštivanja ljudskih i manjinskih prava.

Milorad Pupovac primio izaslanstvo turske
Nacionalne skupštine
(Zagreb, 15. prosinca 2008.) Milorad Pupovac i Yaşar
Yakiş uvodno su konstatirali kako su odnosi dviju zemalja vrlo dobri i bez otvorenih pitanja. Središnje teme razgovora bile su proširenje parlamentarne suradnje te pro-

ces pristupanja Europskoj uniji. Kako je predsjednik
Odbora za europsko usklađivanje Nacionalne skupštine
Republike Turske Yaşar Yakiş izrazio zanimanje za organizaciju i djelokrug Odbora za međuparlamentarnu
suradnju, Milorad Pupovac predstavio je najvažnije
smjernice rada Odbora koji je jedan od nositelja vanjske
politike RH u okvirima međuparlamentarne suradnje.
Dodao je kako Odbor ostvaruje suradnju s predstavničkim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija
osnivanjem zajedničkih tijela, skupina prijateljstva i razmjenom izaslanstava.
Izaslanstvo Odbora za europsko usklađivanje istaknulo je snažnu potporu Hrvatskoj u procesu pristupanja euroatlantskim integracijama, osvrnuvši se na
nedavnu ratifikaciju Protokola o proširenju NATO
saveza na Hrvatsku od strane Nacionalne skupštine
Republike Turske. Na sastanku se razgovaralo i o
povratku izbjeglica te o problemu migracija. Milorad
Pupovac rekao je kako Hrvatska bilateralnim razgovorima sa susjednim zemljama i posebnim programima
pokušava riješiti problem izbjeglica, dok se o pitanju
imigranata tek treba pronaći zadovoljavajući zakonodavni okvir.

Mario Zubović sa zamjenikom ministra za
Europu iranskog Ministarstva vanjskih poslova
Safarijem
(Zagreb, 16. prosinca 2008.) Središnja tema sastanka
bili su bilateralni odnosi koji su ocijenjeni dobrima, no
sugovornici su se složili da postoji velik prostor za unapređenje gospodarske suradnje. Zamjenik ministra za Europu
Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran
Mehdia Safari rekao je kako posljednjih godina trgovinska
razmjena Irana bilježi najintenzivniji rast s azijskim tržištima. No, dodao je, Iran je posebno zainteresiran za povećanje gospodarske suradnje s Hrvatskom u sektorima brodogradnje te naftne i duhanske industrije. Sugovornici su
razmotrili mogućnosti aktualiziranja ovih projekata.
Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario Zubović
upoznao je gosta s vanjskopolitičkim prioritetima RH te
sa stanjem u regiji, naglasivši kako Hrvatska snažno
podupire europski put svih zemalja u njezinom okruženju. Mehdia Safari čestitao je Hrvatskoj na tekućem
predsjedanju Vijećem sigurnosti UN-a.

Neven Mimica primio zamjenika ministra za
Europu iranskog Ministarstva vanjskih poslova
Safarija

Milorad Pupovac primio izaslanstvo turske Nacionalne skupštine

(Zagreb, 16. prosinca 2008.) Zamjenik ministra za Europu Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran
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Mehdia Safari uvodno je rekao kako su odnosi Hrvatske i
Irana vrlo dobri te da se nada da će Hrvatska što prije ispuniti svoj cilj – pristupanje Europskoj uniji. Neven Mimica
upoznao je goste s procesom pregovora naglasivši kako se
nada da će, unatoč trenutačnim poteškoćama, pregovarački proces biti zaključen do kraja 2009. godine.
Sugovornici su se složili da postoji velik prostor za
unapređenje bilateralnih odnosa Hrvatske i Irana, posebno u sektoru gospodarstva, dok je kulturna razmjena istaknuta kao iznimno bogata. U okviru razgovora o povećanju trgovinske razmjene, brodogradnja, naftna i duhanska industrija izdvojene su kao grane s najvećim potencijalom rasta. Neven Mimica i Mehdia Safari u razgovoru su se osvrnuli i na svjetsku gospodarsku krizu te na
njezin utjecaj na nacionalne ekonomije dviju država.
S.Š; I.Č; A.F.

Neven Mimica primio zamjenika ministra za Europu iranskog
Ministarstva vanjskih poslova
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