ISSN 1845-9404
GODINA XX.

BROJ 515

ZAGREB, 2. III. 2010.

14. SJEDNICA HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio predsjednicu Republike Finske
Tarju Halonen

HRVATSKI SABOR

2
SADRŽAJ
– RAD SABORSKIH TIJELA
– UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA
– AKTUALNO PRIJEPODNE

3
9
13

– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
MEDICINSKOJ OPLODNJI

22

– IZVJEŠĆE O PROVEDBI „NACIONALNOG
PROGRAMA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE
2007–2008.”

25

– IZVJEŠĆA MANDATNO-IMUNITETNOG
POVJERENSTVA

27

– PROTOKOLARNE AKTIVNOSTIPREDSJEDNIKA
HRVATSKOGA SABORA

28

– PROTOKOLARNE AKTIVNOSTISABORSKIH
DUŽNOSNIKA

32

BROJ
515

IHS

2. III. 2010.

RAD SABORSKIH TIJELA

3

Rad saborskih tijela
rujan 2009.
22. rujna 2009.
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG REZOLUCIJE O ZLOĆUDNIM TUMORIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDICINSKOJ OPLODNJI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH
PROIZVODA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE O PLOVIDBI PLOVNIM PUTOVIMA UNUTARNJIH VODA I NJIHOVOM OBILJEŽAVANJU I ODRŽAVANJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA IZ 1996. GODINE UZ KONVENCIJU O MINIMALNIM STANDARDIMA NA TRGOVAČKIM BRODOVIMA IZ
1976. GODINE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU
STRANAKA SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA O SIGURNOSTI PODATAKA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE
ESTONIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I CRNE GORE O ZAŠTITI
PRAVA HRVATSKE MANJINE U CRNOJ GORI I
CRNOGORSKE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O
PROGRAMU FINANCIRANJA SUDJELOVANJA
HRVATSKE U TRANSNACIONALNIM PROGRAMIMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE
EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
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„JUGOISTOČNA EUROPA” I „MEDITERAN”, U
OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA
SURADNJA INSTRUMENATA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA), ZA 2008. GODINU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O
PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE
HRVATSKA – CRNA GORA, U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA IPA, ZA 2008. GODINU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O
PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE
HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA, U
OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA
SURADNJA PROGRAMA IPA, ZA 2008. GODINU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O
PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE
HRVATSKA – SRBIJA, U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA
IPA, ZA 2008. GODINU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O OSNOVICI PLAĆE
U JAVNIM SLUŽBAMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KLASIFIKACIJA
PRIJEDLOG ZAKONA O AGENCIJI ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE
ODRASLIH
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O KOMBINIRANOM PROMETU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBA-
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MA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA
• IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU
ZAKONSKE OVLASTI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STOMATOLOŠKOJ DJELATNOSTI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

23. rujna 2009.
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
• PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAKNADE
ZA RAD ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA KOJI NISU
IZ REDA ZASTUPNIKA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU
STRANAKA SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA O SIGURNOSTI PODATAKA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE
ESTONIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O OSNOVICI PLAĆE
U JAVNIM SLUŽBAMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA
UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ
DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
• IZVJEŠĆE O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠĆU O
UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU (NN, BR. 149/08), U RAZDJELU 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE,
GLAVA 21, AKTIVNOST 3811: TEKUĆE DONACIJE U NOVCU – PREDLAGATELJ: SAVJET ZA
NACIONALNE MANJINE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDICINSKOJ OPLODNJI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I CRNE GORE O ZAŠTITI PRAVA HRVATSKE MANJINE U CRNOJ GORI I CRNOGORSKE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

• IZVJEŠĆE O UČINCIMA PRIMJENE ZAKONA O
SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH
PROIZVODA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STOMATOLOŠKOJ DJELATNOSTI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDICINSKOJ OPLODNJI
Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
• GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNE
ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKO ŠKOLSTVO I
TEHNOLOGIJSKI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. GODINU
• PRIJEDLOG ZAKONA O AGENCIJI ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE
ODRASLIH
• IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA
VISOKO OBRAZOVANJE U 2008. GODINI
• IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PODRUČJIMA KULTURE GOVORA, POTPUNOG I OBJEKTIVNOG
INFORMIRANJA, RAZVITKA JAVNIH SADRŽAJA U OSTVARIVANJU PROGRAMA JAVNE TELEVIZIJE, TE UKLANJANJU POGOVORA O
MOGUĆOJ KORUPCIJI UNUTAR HRT-A
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA
UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ
DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA
• IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU
ZAKONSKE OVLASTI
Odbor za pomorstvo, promet i veze
• PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DOSADAŠNJEG PREDSJEDNIKA, ZAMJENICE PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA I O IMENOVANJU NOVOG PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA
PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA VIJEĆA
HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA
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• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE O PLOVIDBI PLOVNIM PUTOVIMA UNUTARNJIH VODA I NJIHOVOM OBILJEŽAVANJU I ODRŽAVANJU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA IZ 1996. GODINE UZ KONVENCIJU O MINIMALNIM STANDARDIMA NA TRGOVAČKIM BRODOVIMA IZ
1976. GODINE
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
• PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE
POSLOVE HRVATSKOGA SABORA
• PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA
Odbor za europske integracije
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
• PRIJEDLOG ZAKONA O KOMBINIRANOM
PROMETU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDICINSKOJ OPLODNJI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH
PROIZVODA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O
PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE
HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA, U
OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA
SURADNJA PROGRAMA IPA, ZA 2008. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O
PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE
HRVATSKA – CRNA GORA, U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA IPA, ZA 2008. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O
PROGRAMU FINANCIRANJA SUDJELOVANJA

HRVATSKE U TRANSNACIONALNIM PROGRAMIMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE
EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ
„JUGOISTOČNA EUROPA” I „MEDITERAN”, U
OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA
SURADNJA INSTRUMENATA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA), ZA 2008. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O
PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE
HRVATSKA – SRBIJA, U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA
IPA, ZA 2008. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STOMATOLOŠKOJ DJELATNOSTI
Mandatno-imunitetno povjerenstvo
• IZVJEŠĆE O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG
MANDATA ZASTUPNIKA ZVONIMIRA PULJIĆA
I POČETKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZAMJENIKA ZASTUPNIKA IVANA ŠKARIČIĆA

24. rujna 2009.
Odbor za zaštitu okoliša
• TEMATSKA SJEDNICA ODBORA ZA ZAŠTITU
OKOLIŠA HRVATSKOGA SABORA „GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM U RH”.
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA PRIMITKE OD
SAMOSTALNE DJELATNOSTI I OSTALE PRIMITKE
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA KOJI
SE ODNOSI NA „IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM MAĐARSKA – HRVATSKA” U OKVIRU
INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA KOJI
SE ODNOSI NA „IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM SLOVENIJA – HRVATSKA” U OKVIRU
INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI
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• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA KOJI
SE ODNOSI NA „IPA PROGRAM JADRANSKA
PREKOGRANIČNA SURADNJA” U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Odbor za financije i državni proračun
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA KOJI
SE ODNOSI NA ”IPA PROGRAM JADRANSKA
PREKOGRANIČNA SURADNJA”, U OKVIRU
INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O
PROGRAMU FINANCIRANJA SUDJELOVANJA
HRVATSKE U TRANSNACIONALNIM PROGRAMIMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE
EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ
”JUGOISTOČNA EUROPA” I ”MEDITERAN”, U
OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA
SURADNJA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA), ZA 2008. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA, U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA IPA, ZA 2008.
GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O
PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE
HRVATSKA – CRNA GORA, U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA IPA, ZA 2008. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O
PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE
HRVATSKA – SRBIJA, U OKVIRU KOMPONEN-

TE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA
IPA, ZA 2008. GODINU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA KOJI
SE ODNOSI NA ”IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM MAĐARSKA – HRVATSKA”, U OKVIRU
INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA KOJI
SE ODNOSI NA ”IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM SLOVENIJA–HRVATSKA”, U OKVIRU
INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
POSEBNOM POREZU NA PRIMITKE OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI I OSTALE PRIMITKE
Odbor za gospodarstvo
• GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA
ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2008.
GODINU
• IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO ZA 2008. GODINU
• IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE
REGULATORNE AGENCIJE, ZAPAŽANJIMA
KOJA SU ZNAČAJNA ZA RAZVOJ ENERGETSKOG TRŽIŠTA I JAVNIH USLUGA U ENERGETSKOM SEKTORU, ANALIZI ENERGETSKOG
SEKTORA TE OSTVARENJE PRORAČUNA
AGENCIJE ZA 2008. GODINU
• PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI
ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Odbor za razvoj i obnovu
• PRIJEDLOG ZAKONA O AGENCIJI ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE
ODRASLIH
• IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG ODBORA
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA
2009. GODINE
• IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO ZA 2008. GODINU
• POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE, ZA PRVO POLUGODIŠTE 2009. GODINE
Odbor za pomorstvo, promet i veze
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O KOMBINIRANOM PROMETU
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• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU
Odbor za turizam
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH
PROIZVODA

ĐUNARODNOG TERORIZMA I ORGANIZIRANOG KRIMINALA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM PROIZVODIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O PLATNOM PROMETU

Odbor za ravnopravnost spolova
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDICINSKOJ OPLODNJI

25. rujna 2009.
Odbor za europske integracije
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O PLATNOM PROMETU
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA KOJI
SE ODNOSI NA „IPA – PROGRAM JADRANSKA
PREKOGRANIČNA SURADNJA” U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA KOJI
SE ODNOSI NA „IPA – PREKOGRANIČNI PROGRAM MAĐARSKA – HRVATSKA” U OKVIRU
INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA KOJI
SE ODNOSI NA „IPA – PREKOGRANIČNI PROGRAM SLOVENIJA – HRVATSKA” U OKVIRU
INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI
Odbor za zakonodavstvo
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE HELENSKE
REPUBLIKE O BORBI PROTIV MEĐUNARODNE PROTUZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM
DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, ME-

27. rujna 2009.
Odbor za gospodarstvo
• PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009.
GODINU

30. rujna 2009.
Odbor za financije i državni proračun
• IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I POSLOVANJA POLITIČKIH
STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA ZA
2008. GODINU
• POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE, ZA PRVO POLUGODIŠTE 2009. GODINE
• IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU
ZAKONSKE OVLASTI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA ZAKONA O OSNOVICI PLAĆE
U JAVNIM SLUŽBAMA
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
• IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2008. GODINI
• IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PODRUČJIMA KULTURE GOVORA, POTPUNOG I OBJEKTIVNOG
INFORMIRANJA, RAZVITKA JAVNIH SADRŽAJA U OSTVARIVANJU PROGRAMA JAVNE TELEVIZIJE, TE OTKLANJANJU POGOVORA O
MOGUĆOJ KORUPCIJI UNUTAR HRT-A
• IZVJEŠĆE O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA U PROGRAMIMA HR-A I HTV-A NA
HRT-U (RAZDOBLJE 2008–2009.)
Odbor za rad i socijalno partnerstvo
• PRIJEDLOG ZAKONA O AGENCIJI ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE
ODRASLIH
• IZVJEŠĆE O PROMICANJU SVIJESTI O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA U PROGRA-
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MIMA HR-A I HTV-A NA HRT-U (RAZDOBLJE
2008– 2009.)
• PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O OSNOVICI PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA
Odbor za obitelj, mladež i šport
• IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA
ZLOPORABE OPOJNIH DROGA U REPUBLICI
HRVATSKOJ ZA 2008. GODINU
• IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2008. GODINI
• IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PODRUČJIMA KULTURE GOVORA, POTPUNOG I OBJEKTIVNOG
INFORMIRANJA, RAZVITKA JAVNIH SADRŽAJA U OSTVARIVANJU PROGRAMA JAVNE TELEVIZIJE, TE OTKLANJANJU POGOVORA O
MOGUĆOJ KORUPCIJI UNUTAR HRT-A
• IZVJEŠĆE O PROMICANJU SVIJESTI O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA U PROGRA-

MIMA HR-A I HTV-A NA HRT-U (RAZDOBLJE
2008–2009.)
Odbor za zaštitu okoliša
• PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI KONCESIJE
ZA KORIŠTENJE VODNE SNAGE RADI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE DRUŠTVA
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. ZAGREB
U HE LEŠĆE NA RIJECI DOBRI
• PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA
• IZVJEŠĆE O PROMICANJU SVIJESTI O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA U PROGRAMIMA HR-A I HTV-A NA HRT-U (RAZDOBLJE
2008–2009.)
Odbor za pomorstvo, promet i veze
• KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA
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PRIKAZ RADA:
– 14. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA ODRŽANE 23, 24, 25. I 30. RUJNA TE 1, 2, 14, 15, 16, 21,
22, 23, 28, 29. I 30. LISTOPADA 2009. GODINE

Utvrđivanje dnevnog reda
Predsjednik Hrvatskoga sabora
Luka Bebić otvorio je 14. sjednicu
pozdravivši sve zastupnike, premijerku i predstavnike Vlade RH.
Zastupnici su minutom šutnje odali
počast nedavno preminulom kolegi
Zvonimiru Puljiću, bivšoj zastupnici Savki Dabčević Kučar, bivšem
zastupniku Srećku Kljunku te palim
hrvatskim braniteljima i svim žrtvama rata palim za Hrvatsku.
Izvijestio je nazočne da su usvojeni zapisnici 11., 12., (izvanredne) te
13. sjednice, nakon čega se pristupilo utvrđivanju dnevnog reda 14.
sjednice. Predsjednik Luka Bebić
rekao je kako je u Konačni prijedlog
dnevnog reda uvrstio 8 novih točaka
i to: 8, 31, 32, 33, 34, 53, 54. i 55.
točku. Predsjednik Hrvatskoga sabora također je napomenuo da su
pod točkama od 8 do 11, od 13 do
25, te od točke 27 do 34 navedeni
zakoni za koje se predlaže donošenje
po hitnom postupku. Prijedlozi kojima se hrvatsko zakonodavstvo
usklađuje s pravnom stečevinom
Europske unije nose oznaku P.Z.E.,
a u dnevni red su uvršteni pod točkama 9, 10, 11, 18, 25. i 34. te se sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskog sabora o primjeni hitnog
postupka kod donošenja tih zakona
ne glasuje. Predsjednik Hrvatskoga
sabora upitao je ima li netko primjedbi na primjenu hitnog postupka
kod ostalih predloženih zakona.
Kako nije bilo prigovora, pristupilo se glasovanju. Zastupnici su većinom glasova prihvatili primjenu hitnog postupka kod donošenja: Zakona o posebnom porezu na primitke
od samostalne djelatnosti i ostale
primitke; Zakona o ovlastima Vlade
Republike Hrvatske da uredbama

uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora; Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade
Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi
plovnim putovima unutrašnjih voda
i njihovom obilježavanju u održavanju; Zakona o izmjenama Zakona o
javnim cestama, Zakona o potvrđivanju Protokola iz 1996. godine uz
Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz
1976. godine; Zakona o izmjenama
Zakona o prijevozu u cestovnom
prometu, Zakona o potvrđivanju
Sporazuma između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o sigurnosti
podataka; Zakona o potvrđivanju
Ugovora između Vlade Republike
Hrvatske i Vlade Republike Estonije
o uzajamnoj zaštiti klasificiranih
podataka; Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske;
Zakona o potvrđivanju Sporazuma
između Republike Hrvatske i Crne
Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, Zakona o
izmjenama Zakona o osnovici plaće
u javnim službama, Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju
između Vlade Republike Hrvatske i
Komisije Europskih zajednica o
programu financiranja sudjelovanja
Hrvatske u transnacionalnim programima europske teritorijalne suradnje, Europskog fonda za regionalni razvoj „Jugoistočna Europa” i
„Mediteran”, u okviru komponente
prekogranična suradnja instrumenta
za pretpristupnu pomoć (IPA) za
2008. godinu; Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i KoBROJ
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misije europskih zajednica o programu prekogranične suradnje Hrvatska
– Crna Gora u okviru komponente
prekogranična suradnja programa
IPA za 2008. godinu; Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju
između Vlade Republike Hrvatske i
Komisije europskih zajednica o programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina u
okviru komponente prekogranična
suradnja programa IPA za 2008. godinu; Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade
Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o programu prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA za
2008. godinu; Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica koji se
odnosi na „IPA – program jadranska
prekogranična suradnja” u okviru
instrumenta pretpristupne pomoći,
te za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica koji se
odnosi na „IPA – program Mađarska
– Hrvatska” u okviru instrumenta
pretpristupne pomoći.
Pisanih prigovora na dnevni red
koji je predložen uz poziv za sjednicu nije bilo. Predsjednik Hrvatskoga
sabora Luka Bebić rekao je da se
sukladno članku 203. stavku 5. Poslovnika prigovor sada može dati
samo na one točke koje nije sadržavao prijedlog dnevnog reda upućen
uz poziv za sjednicu.
Zastupnik Zoran Milanović iznio
je prijedlog klubova zastupnika
SDP-a, HNS-a i IDS-a da se u dnevni
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red sjednice pod prvu točku dnevnog
reda uvrsti podnošenje izvještaja premijerke Jadranke Kosor o tome što je
točno dogovoreno u pregovorima sa
Slovenijom i o čemu su se vodili pregovori. Naglasio je da smatra da je ta
tema od iznimnog značenja za Hrvatsku, a posebno jer iz medijskih napisa
nije potpuno jasno je li hrvatska strana
mijenjala svoja stajališta u odnosu na

ona koja je Hrvatski sabor usvojio
odlukom od 8. svibnja 2009. Taj prijedlog su poduprli i Vesna Pusić,
Damir Kajin i Dragutin Lesar.
Predsjednica Vlade Jadranka Kosor
obratila se zastupnicima. Rekla je da
podnošenje izvještaja nije potrebno
jer je sve što je dogovoreno upućeno
u pismu švedskom premijeru, a sadržaj pisma je javan. Nakon govora

predsjednice Vlade, zastupnik Neven
Mimica rekao je da je jedna trećina
zastupnika podnijela pisani zahtjev za
uvrštenje navedene točke u dnevni
red. Zastupnici su se očitovali o prijedlogu, ali on nije prihvaćen.
Predsjednik Sabora Luka Bebić
objavio je da je utvrđen dnevni red s
utvrđenim izmjenama.
A.F.

– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O MEDICINSKOJ OPLODNJI
– PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU
UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA
– PRIJEDLOG ODLUKA O RAZRJEŠENJU DOSADAŠNJEG
PREDSJEDNIKA, ZAMJENICE
I PREDSJEDNIKA I DIJELA
ČLANOVA I O IMENOVANJU
NOVOG PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I
DIJELA ČLANOVA VIJEĆA HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU
I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE – predlagatelj Vlada Republike Hrvatske
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE
POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O PLOVIDBI PLOVNIM PUTOVIMA
UNUTARNJIH VODA I NJIHOVOM OBILJEŽAVANJU I ODRŽAVANJU
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJE-

NAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O JAVNIM CESTAMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA IZ 1996.
GODINE UZ KONVENCIJU O
MINIMALNIM STANDARDIMA
NA TRGOVAČKIM BRODOVIMA IZ 1976. GODINE
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KOMBINIRANOM PROMETU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU
STRANAKA SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA O SIGURNOSTI PODATAKA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE
ESTONIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O
SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU
REPUBLIKE HRVATSKE I CR-

Dnevni red:
– PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O „NAGRADI IVAN FILIPOVIĆ”
– IZVJEŠĆE O PROVEDBI „NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE 2007 – 2008.”
– PRIJEDLOG NACIONALNOG
PROGRAMA PROTUMINSKOG
DJELOVANJA REPUBLIKE
HRVATSKE
– IZVJEŠĆE O RADU ODBORA
ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE
ZA 2008. GODINU – podnositelj
Odbor za predstavke i pritužbe
– IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
ZA 2008 – podnositelj Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
– PRIJEDLOG REZOLUCIJE O
ZLOĆUDNIM TUMORIMA –
predlagatelj Odbor za zdravstvo i
socijalnu skrb
– GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU
UPRAVNOG VIJEĆA HINE OD
1. SVIBNJA 2008. DO 30. TRAVNJA 2009. GODINE – podnositelj
Upravno vijeće HINE
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA PRIMITKE
OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI I OSTALE PRIMITKE
– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O STOMATOLOŠKOJ DJELATNOSTI
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–
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NE GORE O ZAŠTITI PRVA
HRVATSKE MANJINE U CRNOJ GORI I CRNOGORSKE
MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OSNOVICI PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU
POSTUPAKA JAVNE NABAVE
PRIJEDLOG ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I
PRIZNAVANJU INOZEMNIH
STRUČNIH KVALIFIKACIJA
PRIJEDLOG ZAKONA O AGENCIJI ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE
ODRASLIH
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O
FINANCIRANJU IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH
ZAJEDNICA O PROGRAMU
FINANCIRANJA SUDJELOVANJA HRVATSKE U TRANSNACIONALNIM PROGRAMIMA
EUROPSKE TERITORIJALNE
SURADNJE EUROPSKOG
FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ „JUGOISTOČNA EUROPA” I „MEDITERAN”, U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA) ZA 2008.
GODINU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA
O PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA
– CRNA GORA, U OKVIRU
KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA
IPA, ZA 2008. GODINU
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O

–

–

–

–

FINANCIRANJU IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH
ZAJEDNICA O PROGRAMU
PREKOGRANIČNE SURADNJE
HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA, U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA IPA ZA
2008 GODINU
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O
FINANCIRANJU IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH
ZAJEDNICA O PROGRAMU
PREKOGRANIČNE SURADNJE
HRVATSKA – SRBIJA, U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA IPA ZA 2008. GODINU
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA KOJI SE ODNOSI NA „IPA
– PROGRAM JADRANSKA
PREKOGRANIČNA SURADNJA” U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O
FINANCIRANJU IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH
ZAJEDNICA KOJI SE ODNOSI
NA „IPA PREKOGRANIČNI
PROGRAM MAĐARSKA – HRVATSKA” U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA KOJI SE ODNOSI NA „IPA
PREKOGRANIČNI PROGRAM
SLOVENIJA – HRVATSKA” U
OKVIRU INSTRUMENTA
PRETPRISTUPNE POMOĆI
BROJ
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– PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLATNOM
PROMETU
– POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE
2009. GODINE
– IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE
HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI
– KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA PREKRŠAJNIH SUDOVA
– PRIJEDLOG STRATEGIJE
ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE
– KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA
– KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA
– IZVJEŠĆE O UČINCIMA PRIMJENE ZAKONA O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE – predlagatelj Vlada Republike Hrvatske
– IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA
ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZA 2008. GODINU
– IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE
AGENCIJE ZA 2008. GODINU –
OSTVARENJE PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2008.
GODINU – podnositelj Hrvatska
energetska regulatorna agencija
– IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ
REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I POSLOVANJA POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA ZA 2008.
GODINU – podnositelj Državni
ured za reviziju
– IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNIH
ODVJETNIŠTAVA U 2008. GODINI – podnositelj Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
– IZVJEŠĆE O PROMICANJU
SVIJESTI O RAVNOPRAVNO-
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STI ŽENA I MUŠKARACA U
PROGRAMIMA HR-a I HTV-a
TE NA HRT-u (RAZDOBLJE
2008.–2009. – podnositelj Programsko vijeće HRT-a
IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PODRUČJIMA KULTURE GOVORA, POTPUNOG I OBJEKTIVNOG INFORMIRANJA, RAZVITKA JAVNIH SADRŽAJA U
OSTVARIVANJU PROGRAMA
JAVNE TELEVIZIJE, TE OTKLANJANJU POGOVORA O
MOGUĆOJ KORUPCIJI UNUTAR HRT-a – podnositelj Programsko vijeće HRT-a
PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI KONCESIJE ZA KORIŠTENJE VODNE SNAGE RADI
PROIZVODNJE ELEKTRIČNE
ENERGIJE DRUŠTVA HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
ZAGREB U HE LEŠĆE NA RIJECI DOBRI
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO ZA 2008.
GODINU – podnositelj Hrvatska
agencija za malo gospodarstvo
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FINANCIJSKE
AGENCIJE ZA 2008. GODINU –
podnositelj Financijska agencija
IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG ODBORA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30.
LIPNJA 2009. GODINE – podnositelj Nacionalni odbor
GODIŠNJE IZVJEŠĆE NACIONALNE ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKO ŠKOLSTVO I
TEHNOLOGIJSKI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008.
GODINU – podnositelj Nacionalna zaklada za znanost, visoko
školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU
AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2008.
GODINU – podnositelj Agencija
za zaštitu tržišnog natjecanja
IZVJEŠĆE UMIROVLJENIČKOG FONDA ZA 2008. GODINU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– podnositelj Središnji državni
ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije
IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO
OBRAZOVANJE U 2008. GODINI – podnositelj Nacionalno vijeće
za visoko obrazovanje
PRIJEDLOG ZAKONA O PRONALAŽENJU, OBILJEŽAVANJU I ODRŽAVANJU GROBOVA
ŽRTAVA KOMUNISTIČKIH
ZLOČINA NAKON DRUGOG
SVJETSKOG RATA – predlagatelji Klub zastupnika HDZ- a, Klub
zastupnika HSS-a
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU
UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA – predlagatelj Odbor za
turizam
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA – predlagatelj
Klub zastupnika SDP-a
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI –
predlagatelj Klub zastupnika
IDS-a
PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA KAMATE – predlagatelj Klub zastupnika
SDP-a
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIO TELEVIZIJI,
predlagatelj Klub zastupnika
HSLS-a i HSU
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O
ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI
I VISOKOM OBRAZOVANJU –
predlagatelj Klub zastupnika
SDP-a
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O JAVNOJ NABAVI – predlagatelj
Klub zastupnika HNS-a
PORAST NASILJA MEĐU MLADIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ – predlagatelj Klub zastupnika SDP-a
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– PRIJEDLOG DEKLARACIJE O
OSUDI HOLODOMORA, MASOVNOG USMRĆIVANJA GLAĐU, PROUZROČENOG PRISILNOM KOLEKTIVIZACIJOM
KOJU JE PROVODIO STALJINOV KOMUNISTIČKI REŽIM –
predlagatelj Klub zastupnika
HNS-a
– PRIJEDLOG ZAKONA O ROKOVIMA PLAĆANJA OBVEZA
DRŽAVNIH I JAVNIH PODUZEĆA, DRŽAVNOG PRORAČUNA I DRUGIH DRŽAVNIH INSTITUCIJA – predlagatelj Klub
zastupnika SDP-a
– PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR – predlagatelj zastupnik Dragutin Lesar
– PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE – predlagatelj zastupnik Dragutin Lesar
– PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVi – predlagatelj zastupnik Dragutin Lesar
– IZVJEŠĆE MANDATNO – IMUNITETNOG POVJERENSTVA
– IZVJEŠĆE O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA ZVONIMIRA PULJIĆA I POČETKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZAMJENIKA ZASTUPNIKA IVANA
ŠKARIČIĆA
– IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA
DAVANJE ODOBRENJA ZA KAZNENI PROGON I KAZNENI
POSTUPAK PROTIV BERISLAVA RONČEVIĆA, ZASTUPNIKA
U HRVATSKOM SABORU
– IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA
DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV BERISLAVA
RONČEVIĆA, ZASTUPNIKA U
HRVATSKOM SABORU
– IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA
DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG PO-
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STUPKA PROTIV STIPE GABRIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
– IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA.
– PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU
ČLANICE ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA
– PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU
ČLANICE ODBORA ZA RAD I

SOCIJALNO PARTNERSTVO
HRVATSKOGA SABORA
– PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE
ODBORA ZA OBITELJ, MLADEŽ I ŠPORT HRVATSKOGA
SABORA
– PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA
ODBORA ZA POMORSTVO,
PROMET I VEZE HRVATSKOGA
– PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU

ČLANICE ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA
SABORA
– PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA
USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA
SABORA
– PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA IZBOR,
IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA

Aktualno prijepodne
Na 14. sjednici Hrvatskoga sabora
23. rujna 2009. u „Aktualnom prijepodnevu” četrdesetak zastupnika
postavilo je pitanja predsjednici Vlade i njenim članovima. Odnosila su
se, među ostalim, na stečajeve, stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida, turizam, udžbenike, uvoz
mesa, opskrbu plinom, ali i odlazak
ove Vlade. Oporbeni zastupnici svoja su pitanja naslovili isključivo premijerki Jadranki Kosor.

Govor mržnje
Ratko Gajica (SDSS; zast. srpske nacionalne manjine) pitao je
ministra pravosuđa ima li ideju što
bi trebalo učiniti u vezi s istupima
pojedinih javnih osoba koji proizvode poruku „Srbi ovdje nemaju što
raditi”. Hrvatska ima zakone koji
takav govor mržnje zabranjuju i
sankcioniraju, rekao je.
„Kao ministar pravosuđa moram
se suzdržati od komentiranja kon-

kretnih primjera jer bi se to moglo
shvatiti kao pritisak na neovisna tijela poput pravobranitelja, pravosudna tijela, odgovorio je ministar
pravosuđa dr.sc. Ivan Šimonović.
Tko god se danas u Hrvatskoj služi
govorom mržnje odnosno diskriminacijom protiv bilo koga, pa tako i
hrvatskih Srba, on time krši Ustav,
zakone, moral i radi protiv Republike Hrvatske, dodao je.
Zastupnik je zatražio pisani odgovor jer nije zadovoljan situacijom,
a ni odgovorom.

Stečajni postupci
Razmišlja li se o tome da se stečajni postupci poboljšaju i ubrzaju
kako ne bi dolazilo do ovako mučnih situacija kao što je bilo u tvornici „Salonit”, pitao je Mario Zubović (HDZ). Podsjetio je na aktualni
problem s tvornicom „Salonit” koja
je u stečaju i pitao ministra pravosuđa ima li kontrolu o trajanju stečajBROJ
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nih postupaka i radu stečajnih upravitelja.
Ministar pravosuđa dr.sc. Ivan Šimonović najprije je rekao da je u trajanju sudskih postupaka napredak
nedvojben. Ukupan broj zaostalih
predmeta jedak je njihovom godišnjem prilivu, što je prosjek koji odgovara standardima Europske unije. Za
sporost stečajnih postupaka razlozi su
djelomično u ranijim zakonima, ali
još više u našoj stečajnoj praksi. Stečajevi su se otvarali u situacijama kad
već godinama nema imovine i kad je
u sklopu stečaja trebalo pokretati niz
pravnih postupaka. Danas se stečajevi
pravovremeno otvaraju i puno brže
rješavaju, no poseban problem je ovrha koja također nije dovoljno brza. U
tom smislu ministar je najavio novi
zakon o ovrsi. On će uključiti instituciju tzv. privatnih istražitelja, što će
biti dodatni doprinos bržoj ovrsi.
Zastupnik je rekao da prihvaća rečeno da ide prema boljem, ali da još uvijek
neki stečajevi traju devet godina.
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Smanjena stopa bolovanja
Kakvi su rezultati poduzetih mjera
za smanjivanje bolovanja u Republici Hrvatskoj, zanimalo je Karmelu
Caparin (HDZ). Poznato je da u
Republici Hrvatskoj imamo visoku
stopu bolovanja i da je od 30 000 do
50 000 ljudi svakodnevno na bolovanju što godišnje iznosi 2,6 milijardi kuna, rekla je.
Uspješno smo prebrodili visoku
stopu bolovanja od 4,2 posto i smanjili je na 3,38 posto, odgovorio je
ministar zdravstva i
socijalne skrbi mr.sc. Darko Milinović. Time smo na neki način uštedjeli 600 milijuna kuna iz državnog
proračuna i time poticali gospodarstvo. Pojačane kontrole bolovanja
upravo su za zaštitu stvarno bolesnih, naglasio je.
Zastupnica je bila zadovoljna odgovorom.

Odgovornost za štetne zakone
Biljana Borzan (SDP) pitala je
predsjednicu Vlade Republike Hrvatske hoće li osobno preuzeti odgovornost za donošenje štetnih zakona
ili će prozvati one koji donose takve
zakone, ili, i dalje podržavati njihovu
nekompetentnost i nesposobnost.
Svako malo pojavi se neki zakon
koji vrlo brzo padne na testu primjene i pod pritiskom javnosti, rekla je
podsjetivši na zakone koji reguliraju
medicinski potpomognutu oplodnju i
zabranu pušenja u javnim prostorima. Zbog toga nitko nije odgovarao.
Svaki dan preuzimam odgovornost, preuzimam je i u ovom
trenutku, odgovorila je predsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor. Vlada radi odgovorno svoj posao u trenucima i vremenu
teške ekonomske krize i recesije, a
odgovorno je postupala i prethodna
Vlada. Donijeli smo puno teških odluka, dva rebalansa, nekoliko zakona
kojima je sustav stabiliziran pa se redovito isplaćuju plaće i mirovine. To
ćemo sasvim sigurno nastaviti do

kraja godine, rekla je premijerka.
Objasnila je da se spomenuti zakoni
mijenjaju u skladu s temeljnim načelom rada ove Vlade: u trenucima i
vremenu krize osluškivati što se događa na tržištu rada. Jasno smo rekli
da je Vlada spremna učiniti sve za
očuvanje pa i jednog radnog mjesta.
To činimo, slušamo svoje građane,
služimo svom narodu i svojim građankama i građanima i tako ćemo
raditi do kraja mandata, znači do izbora 2011. godine, poručila je Kosor.
Zastupnica je iz odgovora zaključila da premijerka nije spremna poduzeti određene korake kako bi
udaljila ministre koji su donosili
spomenute zakone.

Rad nadzornih odbora
Znate li kao predsjednica Vlade
što rade nadzorni odbori u javnim
poduzećima i tamo gdje država ima
vlasničke udjele, pitao je Dragutin
Lesar (nezavisni). Rade li vam oni
iza leđa ili pak imaju naputak da rade
tako da ništa ne znaju kako bi mogli
biti imenovani za direktore tih tvrtki,
poput gospodina Begovića. Nadzorni
odbori (HEP, HFP, Podravka) ne
znaju što uprave rade, dodao je.
Pitao je još je li premijerka dobila
na uvid ugovor o prodaji INA-e
MOL-u.
– Trudim se iz sve snage svaki dan
saznavati sve više zajedno sa svojim
kolegicama i kolegama u Vladi i
imamo apsolutno stvar pod kontrolom, odgovorila je predsjednica
Vlade Jadranka Kosor. Nadzorni
odbori u trgovačkim društvima u
pretežitom državnom vlasništvu su
izvršili naloge Vlade o štednji i postigli nove uštede od gotovo 1,4 milijarde kuna, likvidnost se svela na
6o, 61 dan, navela je, među ostalim.
Gospodin L. Begović bio je predsjednik Nadzornog odbora HEP-a
pa zato što je dobro nadzirao imenovali smo ga (predložili) na mjesto
predsjednika Uprave. Ugovor
INA-MOL spremni smo i javno
objaviti, kazala je Kosor.
BROJ
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Zastupnik nije bio zadovoljan i
zatražio je pisani odgovor s popisom
svih članova nadzornih odbora.

Mjere za turističku 2010.
Dr.sc. Dragana Kovačevića zanimalo je što Ministarstvo turizma
poduzima kako bi održalo i poboljšalo poziciju Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu.
Predstojeća 2010. godina bit će
još teža nego ova za turizam, odgovorio je Branko Grgić, državni tajnik u Ministarstvu turizma. Jedna
smo od rijetkih zemalja u našem
okruženju koji smo uspjeli krajem
kolovoza iz minusa prijeći u plus.
Budimo svjesni da konkurencija neće dopustiti da dvije sezone uzastopce budu u minusu, rekao je.
Što se tiče Ministarstva u tijeku je
izrade mjera za 2010. godinu, iako je
2009. još u tijeku i očekujemo dobre
rezultate u posezoni. Radit ćemo na
liberalizaciji viznog sustava za Rusku Federaciju i Ukrajinu, Indiju i
Kinu. Zajedno s Hrvatskom turističkom zajednicom radimo na otvaranju
predstavništva turističke zajednice u
Šangaju. S Ministarstvom obrazovanja radimo na usklađivanju školskih
praznika koji itekako utječu na turističku sezonu, rekao je.
Zastupnik je bio zadovoljan odgovorom.

Uvoz hrane
Zašto Vlada Republike Hrvatske
ugrožava domaću stočarsku proizvodnju prekomjernim uvozom i izdavanjem uvoznih dozvola za živu
stoku i meso, pitanje je Bore Grubišića (HDSSB). Koje su to firme,
navodno prijateljske, dobile uvozne
dozvole, pita. Pitanje je potkrijepio
statističkim podacima da je u prvih
sedam mjeseci ove godine uvezeno
hrane i živih životinja u vrijednosti
milijardu dolara. Najdrastičnije je i s
uvozom voća i povrća, rekao je.
Predsjednica Vlade Jadranka
Kosor odgovorila je da Vlada Repu-
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blike svakim danom nastoji unaprijediti stočarsku proizvodnju, a ne da
je ugrožava. Složila se da to mora
biti jedno od središnjih pitanja o kojem treba neprekidno razgovarati. Iz
godine u godinu znatno smo unapređivali i poticaje za proizvođače, odnosno tržište mesa i stoke. U prvih
sedam mjeseci uvoz svinjskog mesa
smanjen za 58 milijuna dolara. Svatko tko se registrira za posao uvoznika ima ga pravo obavljati, rekla je,
među ostalim.
Zastupnik nije bio zadovoljan
odgovorom rekavši i da još uvijek
nemamo definiranu dugoročnu strategiju poljoprivrede.

Studentski restoran u
Varaždinu
Zastupnik dr. sc. Ivan Čehok
(HSLS) imao je pitanje za ministra
znanosti, obrazovanja i športa dr. sc.
Radovana Fuchsa. Više od 5500
studenata koliko ih danas ima Varaždin zavređuje restoran studentske
prehrane, rekao je zastupnik. Varaždinski studenti koriste dva restorana
od kojih jedan uskoro ide u rekonstrukciju, pa bi se problemi za studente i učenike mogli javiti već ujesen ove godine. Imajući to u vidu
Grad Varaždin već je osigurao zemljište za gradnju novog restorana,
napravljena je projektna dokumentacija i prije tri godine ishodovana
građevinska dozvola. Manjka, međutim, novac, kojeg bi, kaže zastupnik, trebalo osigurati u državnom
proračunu za slijedeću godinu.
Ministar Fuchs odgovorio je da je
projekt novoga studentskog restorana „težak” oko 55 milijuna kuna i da
su već vođeni razgovori o načinu
pokretanja te investicije. Podsjeća
da su dva fakulteta u Varaždinu u
sastavu Zagrebačkog sveučilišta,
koje je, kaže, zadnjih šest godina
raspolagalo sa milijardu kuna kredita za izgradnju kapitalnih investicija
za svoje potrebe. Iz tih je sredstava
Varaždin dosad iskoristio 44 milijuna kuna. Kreditna sredstva raspore-

đuju se na temelju odluka Rektorata,
odnosno Senata Sveučilišta u Zagrebu, a odgovor na pitanje zašto nije
pokrenuta rasprava o financiranju i
izgradnji studentskog restorana u
Varaždinu valja potražiti na samom
sveučilištu.
Zastupnik Čehok je odgovorio da
je svjestan da kreditna sredstva raspoređuje Sveučilište, ali misli da je
dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru, resornog ministra i Vlade Republike Hrvatske osigurati jednaku
šansu i studentski standard svim
studentima u Hrvatskoj.

Smjene u HEP-u
Arsena Bauka (SDP) interesiralo
je zbog čega je stvarno Vlada smijenila Upravu HEP-a, inzistirajući na
pitanju je li to učinila zbog nekih
nezakonitosti ili pritiska medija. Zanimao ga je i slučaj zapošljavanja u
HEP-u „vojnika partije” Rade Buljubašića, zbog čega je uslijedila kaznena prijava Upravi HEP-a. Zastupnik je uvjeren da je Buljubašić zaposlen po nečijem nalogu jer je, kako
je i sam rekao, pomogao Ivi Sanaderu da dođe na čelo stranke.
Premijerka Jadranka Kosor mu
je odgovorila da se Vlada na smjenu
Uprave HEP-a odlučila na temelju
svih podataka kojima je raspolagala,
uključujući i kaznene prijave. Ne
zna, kaže, kako je Buljubašić dobio
posao u HEP-u niti joj je poznato
kako je zastupnik Bauk došao do
spomenute konstrukcije o njegovom
zaposlenju, ali je uzvratila zastupniku Bauku kako upravo SDP ima
problema sa zapošljavanjem te navela primjer zapošljavanja SDP-ovaca u Dubrovniku i Velikoj Gorici.
Rekla je još da je osnovna namjera
Vlade da HEP kao državno poduzeće posluje dobro.
Zastupnik Bauk pozvao je vladajuće da svugdje tamo gdje imaju
vlast smijene one koji su se tako zapošljavali, a od novog predsjednika
Uprave HEP-a zatraže da s nesposobnom Upravom HEP-a raskine
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ugovore na njihovu štetu i ne isplati
im otpremnine.

Stambeno zbrinjavanje HRVI
Mato Bilonjić (HDZ) postavio je
pitanje ministru obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti hoće
li u 2010. godini biti nastavljen program stambenog zbrinjavanja hrvatskih ratnih vojnih invalida?
Ministar Tomislav Ivić potvrdio
je da će se nastaviti stambena izgradnja za potrebe obitelji poginulih,
zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja te HRVI-a. Nakon usvajanja
državnog proračuna bit će poznati
iznosi kojima će biti prilagođena dinamika gradnje novih stambenih jedinica. U posljednja dva mjeseca
hrvatskim braniteljima dodijeljeno
je 126 stanova (u Varaždinu, Slavonskom Brodu i Metkoviću), u fazi
završetka je 35 stanova (Crikvenica
i Ogulin), a u pripremi izgradnja još
658 stanova na 12 lokacija u cijeloj
Hrvatskoj.
U proteklih pet i pol godina 5528
obitelji hrvatskih branitelja zbrinuto
je stambeno ili pak dodjelom stambenog kredita za što je iz državnog proračuna utrošeno 1,6 milijardi kuna.
Zastupnik Bilonjić zahvalio je u
ime svih HRVI-a na već dodijeljenim automobilima i stanovima, napose na onima koje će tek dobiti.

Podizanje konkurentnosti
cestovnih prijevoznika
Planira li Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture pomoći domaćim autoprijevoznicima u podizanju
konkurentnosti, pitao je Ivan Bogović (HDZ).
Branša hrvatskih cestovnih prijevoznika možda je najviše pogođena
padom gospodarske krize u zemlji i
svijetu, rekao je ministar Božidar
Kalmeta. U svrhu podizanja konkurentnosti cestovnih prijevoznika
Ministarstvo je angažirano na čitavom nizu projekata i programa od
kojih su neki i ostvareni. U realiza-
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ciji je Vladin program smanjivanja
negativnog utjecaja prometa na okoliš kroz smanjenje emisije štetnih
plinova, a Vlada je za to osigurala
50 milijuna kuna. Nakon natječaja ta
će sredstva biti dodijeljena prijevoznicima za nabavku novih kamiona
s novom tehnologijom (Euro V motorima). Nadalje, prijevoznicima je
čitave godine odobren popust za korištenje autocesta (20 posto ako cestarinu plaćaju prepaid karticom i
ENC-om tj. elektroničkom naplatom
cestarine). Povećan je broj stanica
za tehnički pregled tih vozila i autoprijevoznicima smanjena naknada
za pojedinačne i CEMT dozvole. Još
treba riješiti dva pitanja. Riječ je o
prijedlogu po kojem autoprijevoznici ne bi plaćali parkiranje na carinskim terminalima u zemlji i na graničnim prijelazima, a utvrdile bi im
se i olakšice na naknade koje plaćaju
pri registraciji svojih vozila.
Zastupnik je bio zadovoljan odgovorom.

Nepravilnosti u poslovanju
državnih tvrtki
Zastupnik dr. sc. Željko Jovanović (SDP) upitao je premijerku kolike su štete u državnom proračunu
proizvele afere u državnim tvrtkama,
koje nadziru ministri, a otkrivene su
nakon odlaska Ive Sanadera sa premijerskog mjesta.
Premijerka Jadranka Kosor
ustvrdila je da ne može donositi ni
jednu odluku na temelju onoga što
je saznala iz medija. Rekla je zatim
da će se tamo gdje se pokažu nepravilnosti postupati u skladu s ovlastima te da će se i dalje truditi da državna poduzeća budu primjer poslovanja svima u Hrvatskoj. Podsjetila
je na javna poduzeća u kojima je
ostvareno oko 1,4 milijarde kuna
ušteda, a radi se i dalje na štednji.
Najavila je i nastavak obračuna s
korupcijom u čemu ima potporu
potpredsjednika Vlade i ministara.
Zastupnik Jovanović je rekao da
premijerka nije odgovorila na njego-

vo pitanje te da je tužno da informacije o nepravilnostima u poslovanju
državnih tvrtki dobiva putem medija.
Zatražio je pisani odgovor s procjenom ukupne štete za državni proračun koja je rezultat korupcije, nepotizma, nemara, nesposobnosti i neznanja ministara koji su nadzirali državne tvrtke (HŽ, Hrvatske ceste,
Hrvatske autoceste, HEP). Smatra da
je iznos štete toliki da se tim novcem
mogao pokriti trošak besplatnih udžbenika i školskog prijevoza u idućih
10 godina ako bi pomoglo domaćim
autoprijevoznicima u svrhu podizanja konkurentnosti autoprijevoznika.

Prijevoz učenika
Zastupnik Igor Dragovan (SDP)
upitao je premijerku dijeli li stav ministra znanosti, obrazovanja i športa
kojeg ne zanimaju nepodnošljivo visoke cijene prijevoza djece u školu,
jer je riječ o privatnim autoprijevoznicima, i kani li poduzeti nešto da
riješi taj problem. Zastupnik je podsjetio da učenici u Slavoniji i Baranji
za prijevoz do škole mjesečno moraju izdvojiti između 900 i 1200 kuna,
što ozbiljno dovodi u pitanje nastavak njihova školovanja.
Premijerka Jadranka Kosor je
suglasna da je prijevoz djece, pogotovo u ratom opustošenim krajevima, velik problem Vlade, Sabora i
lokalne samouprave. Podsjetila je da
je Hrvatska u ekonomskim poteškoćama, zbog čega je Vlada morala
odustati od projekta besplatnih udžbenika, ali je osigurala novac za
udžbenike i prijevoz učenika iz socijalno ugroženih i obitelji poginulih,
zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Sigurna je da resorni ministar
Fuchs nije bio ciničan, niti je odricao
ulogu Vlade Republike Hrvatske.
Ocijenivši da bi prijevoz mogao postati nepremostiva prepreka za siromašnije učenike, premijerka je pozvala privatne autoprijevoznike da
pomognu koliko mogu glede cijene
prijevoza i obećala da će se osobno
potruditi da se taj problem riješi.
BROJ
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„Barem smo utvrdili da problem
postoji, a u rebalansu proračuna su
prvo stradala djeca, besplatni udžbenici i učenički prijevoz”, rekao je
zastupnik Dragovan. Smatra da je
prekasno čekati iduću godinu za rješavanje problema, pogotovo na najugroženijim područjima države te da
je na resornom ministarstvu da što
prije nađe rješenje. Za zastupnika je
neozbiljno rješenje problema prebacivati na lokalnu i regionalnu samoupravu koja ni sama nema novac.

Krizni porez
Ustvrdivši da su posljedice uvođenja kriznog poreza sve teže za ljude
koji gube posao ili im je smanjena
plaća, napose za one koji su ostali
bez plaće, Ingrid Antičević-Marinović (SDP) upitala je premijerku
kada će se Vlada konačno smilovati
građanima i skinuti im se s grbače,
koji taj teret više ne mogu nositi”.
Jadranka Kosor, predsjednica
Vlade Republike Hrvatske, odgovorila je da je aktualna Vlada dobila
potporu u Hrvatskom saboru i koja
radi u iznimno teškim uvjetima.
Spomenula je uvođenje kriznog poreza, smanjenje plaća korisnika državnog proračuna, dužnosnika i
štednju u državnoj upravi. Naglasila
je da nitko u Vladi nije očekivao
pljesak za uvođenje kriznog poreza,
ali da bi bez njega u pitanje došla
pravovremena isplata plaća i mirovina. Ujedno je podsjetila da je od
novog poreza oslobođeno gotovo
milijun i pol zaposlenih i umirovljenika s primanjima manjim od 3000
kuna. Također je rekla kako je i
SDP-ova Vlada svojedobno donosila
slične odluke kada je smanjila plaće
korisnicima državnog proračuna,
kao i rodiljne naknade i braniteljska
prava te da je neisplatom prava po
kolektivnim ugovorima svojim nasljednicima u Banskim dvorima
ostavila dug od gotovo šest milijardi
kuna. Premijerka je ocijenila da je
nekorektno govoriti da je aktualna
Vlada na grbači građana.
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Zastupnica Antičević-Marinović
se ne slaže s izjavom premijerke
izrečene u srpnju ove godine da „svi
mi imamo jednu Hrvatsku”. Neki uz
svoju Hrvatsku imaju Lihtenštajn i
Djevičanske otoke gdje smještaju
novac iz državnih i drugih tvrtki, i
za takve je osiguran porezni raj, a za
ostale građane Hrvatske porezni pakao, zaključila je zastupnica.

Uloga znanosti u jačanju
konkurentnosti
Kakva je uloga hrvatske znanosti
u jačanju konkurentnosti hrvatskog
gospodarstva i odgovornost hrvatskih tvrtki za ulaganje u istraživanje
i razvoj novih tehnologija – upitao
je dr.sc. Krešimir Ćosić (HDZ).
Vlada RH je učinila značajne korake u stvaranju hrvatskoga istraživačkog prostora, odnosno u koordiniranju mreža znanstvenoistraživačkih i akademskih institucija, odgovorio je Želimir Janjić, državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Nažalost, unatoč poticajnim mjerama, privatni kapital nije
dovoljno zainteresiran za ulaganje u
razvoj visokih tehnologija. O tome
svjedoči činjenica da su izdaci za
istraživanje i razvoj relativno skromni (iznose tek 1 posto brutodruštvenog proizvoda) te da je u razdoblju od 2005. do 2007. patente prijavilo svega 6 posto hrvatskih poduzeća. Značajni pomaci na tom planu
mogu se postići otvaranjem prema
inozemnom kapitalu koji već poznaje naš znanstveni potencijal. Stoga
je cilj Vlade RH jačati materijalne i
društvene preduvjete te stvarati poslovno okruženje za investicije i
ulaganja, ne samo domaća nego i
strana. Da bi se to ostvarilo Hrvatska
mora povećati i održivi rast kroz
transformaciju postojećega znanja u
porast produktivnosti i inovacije.
Jedna je od primarnih zadaća Vlade
RH preustrojiti i dalje razvijati sustav znanosti te povećavati ulaganja,
naglašava Janjić. U zaključnom dijelu izlaganja spomenuo je da se u tu

svrhu razvija i naš inovacijski sustav,
a predstoji i izmjena Zakona o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti.
Zahvalivši na odgovoru, zastupnik
je naglasio da je povećanje ulaganja
u istraživanje i razvoj jedna od
ključnih političkih tema za budućnost Hrvatske, ali da se ništa ne može učiniti samo na razini Vlade, ne
prihvati li to hrvatsko gospodarstvo
kao svoj izazov i odgovornost.

Kritika na račun politike
Vlade RH
Tužna epizoda s udžbenicima potvrdila je nesposobnost aktualne
Vlade da rješava probleme građana,
posebice one koje je sama uzrokovala, ustvrdio je dr.sc. Gvozden
Srećko Flego (SDP). Potom se
obratio premijerki, riječima:„Otkada
ste, gospođo Kosor, preuzeli Vladu
ljudima u Hrvatskoj je sve teže i teže. Kada ćete početi donositi odluke
koje će osigurati da nam svima bude
bolje ?”
Živimo u vremenu krize i u tim
teškim uvjetima činimo ono što je
moguće, uzvratila mu je predsjednica Vlade, Jadranka Kosor. Što se
tiče nabave udžbenika, Vlada nije
mogla izmisliti nedostajućih
350 mln. kuna za tu namjenu, ali se
pobrinula za to da djeca iz socijalno
ugroženih te obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja
ipak dobiju besplatne knjige. Nije
točno da smo ukidanjem besplatnih
udžbenika likvidirali obvezno srednjoškolsko obrazovanje, kaže Kosor.
To ćemo vrlo brzo i dokazati, jer ćemo nastojati nastaviti smjer u kojem
su išle i prethodne Vlade (u razdoblju od 2004. do danas proračun
Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa povećan je za 56 posto). „Nikada nisam tvrdila da je situacija
idealna. Naprotiv, bit će iznimno
teško do kraja ove, a i iduće godine,
jer dolaze na naplatu obveze iz ranijeg razdoblja. Tih se izazova ne bojimo i poduzet ćemo sve da bude bolje
(u nastojanjima da stabiliziramo
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proračun imamo potporu građana).
Uvjeravam vas da ćete sljedeće godine ipak moći reći da ste se prevarili u ocjenama koje ste danas iznijeli”,
rekla je zastupniku. U prilog tome
spomenula je ohrabrujući podatak
da, sudeći po kretanju BDP-a, Hrvatska uz još tri europske zemlje
pokazuje lagani trend mogućeg oporavka.
Ako je to točno, možda nisu bila
potrebna tolika odricanja, pogotovo
kad je riječ o djeci i starijim osobama, primijetio je zastupnik. Osim
toga, da vaš donedavni bliski suradnik nije „bacio u smeće” stare udžbenike, vrijedne tristotinjak mln. kuna,
bilo bi dovoljno osigurati svotu od
50 do 70 milijuna kuna i sva bi djeca
opet imala besplatne udžbenike.

Brodovi za Obalnu stražu
Gari Cappelli (HDZ) zatražio je
da ministar obrane izvijesti zastupnike u kojoj je fazi projekt izgradnje desetak brodova za potrebe
Obalne straže.
Odgovarajući na to pitanje ministar obrane Branko Vukelić naglasio je da se radi o važnom projektu
opremanja i modernizacije naše ratne, odnosno mornarice u cjelini.
Naime, prosječna starost brodova
koji obavljaju zadaće Obalne straže,
ali i druge poslove u sklopu Hrvatske ratne mornarice, iznosi 24–29,
pa i više godina. Taj je projekt važan
i s gospodarskog aspekta, jer će hrvatskim brodograditeljima osigurati
posao vrijedan 500 ili 600 mln. kuna, a to znači i očuvanje radnih mjesta, napominje Vukelić. Naveo je da
Ministarstvo već godinu dana intenzivno radi na pripremi projekta te da
je izrađena tehnička dokumentacija i
tehničko-taktička studija. U prvoj
fazi planira se izgradnja 4 broda, s
mogućnošću da se 2012. ugovori i
izrada ostalih 6. Izrazio je uvjerenje
da će se taj projekt uspjeti uokviriti
u predviđene financijske mogućnosti
Proračuna za iduću godinu. Do kraja
ove godine trebao bi biti raspisan
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natječaj za izbor izvođača (procedura će biti transparentna, u skladu sa
Zakonom o javnoj nabavi) tako da
bi krajem iduće, a najkasnije početkom 2011., mogao zaploviti prvi od
ugovorenih brodova, najavio je Vukelić.
Zastupnik je bio zadovoljan odgovorom.

Odgovornost za pad
konkurentnosti
Dr.sc. Zdenko Franić (SDP) upitao je premijerku smatra li se odgovornom za to što je Hrvatska za samo
godinu dana na svjetskoj rang-listi
konkurentnosti pala za 11 mjesta
(sada je na 72. mjestu, a po uvjetima
za poslovne aktivnosti na čak 103.)
Jadranka Kosor je izjavila da se
ne osjeća odgovornom za loše pokazatelje, već za sve što je u razdoblju
od kraja 2003. do danas napravljeno
dobro. Među ostalim, i za odlične
rezultate turističke sezone ostvarene
u uvjetima krize i recesije. Unatoč
lošim prognozama, u prvih 8 ovogodišnjih mjeseci ostvareno je 100 tisuća noćenja više nego lani, te zaposleno 400 radnika više nego 2008.
koja je bila rekordna godina. To se,
dobrim dijelom, može zahvaliti provođenju Akcijskog plana i drugih
mjera Vlade i resornog Ministarstva
koji su utrostručili sredstva za reklamu, ukinuli vize za neke zemlje, te
povezali javni i privatni sektor.
U nastavku je spomenula da se
smatra djelomično odgovornom i za
ohrabrujući podatak Državnog zavoda za statistiku, koji ukazuje na
manji pad BDP-a nego u prvom tromjesečju (6,3). Naglasila je da uz
Hrvatsku takav trend imaju samo još
3 zemlje Europske unije.
Nabrajajući uspjehe Vlade, spomenula je da je osigurana stabilna
isplata plaća i mirovina, da nisu taknuli ni kunu od 4 milijarde osigurane za isplatu doplatka za djecu i delimitirane rodiljne naknade, te da i u
uvjetima krize roditelji primaju pronatalitetni dodatak za svako treće i

četvrto dijete. Nisu smanjene ni socijalne naknade koje su povećane
prošle godine, a zadnjim Rebalansom Državnog proračuna Vlada je
osigurala 200 mln. kuna za dodatne
potpore gospodarstvu te za očuvanje
radnih mjesta kod gospodarstvenika
koji imaju problema. Za sve to dijelim odgovornost s ostalim članovima
Vlade i osjećam se osobno odgovornom, naglasila je Kosor.
Iako je tablica konkurentnosti rađena za razdoblje u kojem kriza još
nije došla do izražaja, rezultati su
nezadovoljavajući, komentirao je
zastupnik. Jedino u čemu smo dobri
jest porezni sustav (tu smo čak na
39. mjestu), zaključio je.

Rezultati turističke sezone
Zdravka Kelića (HSS) zanimali
su konkretni rezultati turističke sezone (broj noćenja, novozaposlenih).
Upitao je državnog tajnika resornog
Ministarstva procjenjuje li da će se
pozitivan trend nastaviti do kraja
sezone i što to znači za zemlje u našem okruženju.
Unatoč katastrofičnim prognozama da će ova turistička sezona podbaciti, krajem kolovoza hrvatski je
turizam završio u plusu, izvijestio je
Branko Grgić, državni tajnik u Ministarstvu turizma. Naime, u razdoblju od siječnja do kolovoza ostvareno je 49 milijuna noćenja, što je
0,2 posto više nego u istom razdoblju lani. Samo u kolovozu registrirano je 2,8 milijuna dolazaka gostiju(3 posto više nego lani) i 19,2 milijuna noćenja (5 posto više nego
2008.). Usporedimo li to s podacima
naših konkurenata, možemo konstatirati da je slične rezultate ostvarila
Turska, dok je Tunis jedini ispred
nas, kaže Grgić.
Tako dobri rezultati ostvareni su
zahvaljujući mjerama koje je Vlada
RH donijela uz Akcijski plan za pripremu turističke sezone koji je u cijelosti proveden. Naime, Ministarstvo je još u studenome 2008. formiralo zajedničko povjerenstvo javnoBROJ
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ga i privatnog sektora i donijelo
mjere udruženog oglašavanja. Osim
toga, sredstva za turističku promidžbu povećana su sa 9 na 28 mln. eura.
„Ciljano smo išli na one destinacije i
emitivna tržišta koja su za Hrvatsku
bitna, a povećali smo i sredstva za
domaće turiste te za internetsko i TV
globalno oglašavanje”, kaže Grgić.
Spomenuo je i to da je ove godine u
turizmu zaposleno i 400 sezonaca
više nego lani. Spomenute mjere
provode se i dalje, budući da je postsezona još u tijeku. Prema najavi
bukinga za rujan nadamo se da će u
konačnici rezultati biti još i bolji,
rekao je na kraju.
Zadovoljan odgovorom zastupnik
je konstatirao da su navedeni pokazatelji dokaz da sve nije tako crno i
da „neki mogu napraviti iskorak
prema naprijed i pozitivne stvari za
Hrvatsku, što je za svaku pohvalu.

Problemi s udžbenicima
Nedavna odluka Vlade o ukidanju
besplatnih udžbenika otvorila je
Pandorinu kutiju iz koje je izašlo na
vidjelo mnogo problema, podsjetio
je Goran Beus Richembergh
(HNS). U prvom redu Vlada je preko noći izgubila 380 mln. kuna, jer
su stari udžbenici završili u smeću.
Pokazalo se i to da izdavači svake
godine mijenjaju sadržaje i namjerno proizvode udžbenike loše kvalitete kako bi se morali kupovati novi
(otkako je Vlada preuzela kupovinu
udžbenika njihova je cijena skočila
za 70 posto). Osim toga, izdavači
kasne s rokovima i ne biraju sredstva
da uđu u škole, pa se pod tihim protektoratom Ministarstva odvija korupcija, tvrdi zastupnik. Interesiralo
ga je što Vlada namjerava poduzeti
da se takva praksa ne ponovi i iduće
godine.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa i Vlada će i dalje poduzimati
mjere da se stvari na koje ste upozorili promijene, izjavila je premijerka
Jadranka Kosor. Najavila je da je pri
kraju izrada novog Zakona o udžbe-
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nicima koji bi trebao omogućiti da se
jedan udžbenik može koristiti najmanje 4 godine (taj bi se zakon uskoro trebao naći pred Vladom, a onda i
pred Saborom). Sugerirala je zastupniku da slučajeve korupcije u nekim
školama o kojima je govorio prijavi
nadležnim institucijama.
To je vaš i posao službi kojima ste
nadređeni, uzvratio je Richembergh.
Uostalom, nije teško otkriti na koji
način su neke škole došle do kompjutera, TV prijemnika i dr. Ministarstvo prešutno odobrava takve
stvari, jer Vlada ne osigurava dovoljno sredstava za njihovo opremanje, ustvrdio je.

Potpore za zrakoplovna
odredišta
Iako je ovogodišnja turistička sezona u nekim pokazateljima čak bolja od prošlogodišnje, dio zrakoplovnih odredišta poput dubrovačkog
područja, zabilježio je nešto slabije
rezultate, podsjetio je Frano Matušić (HDZ). Zanimalo ga je hoće li
resorno Ministarstvo poduprijeti
inicijative koje dolaze iz Dubrovačko-neretvanske županije, da se određenim mjerama pomogne prometno
izoliranim destinacijama, poput Dubrovnika.
Na to pitanje odgovorio je Branko
Grgić, državni tajnik u Ministarstvu
turizma. Potvrdio je da su u Ministarstvu upoznati s tim problemom, budući da 92 posto turista dolazi u našu
zemlju kopnenim putem. Stoga su u
okviru mjera udruženog oglašavanja
predvidjeli posebnu mjeru za poticanje regionalnih avio programa za Hrvatsku. Zajedno s Hrvatskom turističkom zajednicom i gospodarskim
subjektima u Dubrovniku, Splitu,
Zadru, Puli i dr. osigurali su potporu
od gotovo 2,5 mln. kuna da bi se anulirala prednost koju imaju ostali gradovi u odnosu na zrakoplovna odredišta. Ista mjera primjenjivat će se i
iduće godine, najavio je Grgić.
Zastupnik je rekao da ga raduje
ovakav stav Ministarstva, ali da bi

najbolja pomoć Dubrovniku, kao
turističkoj destinaciji, i cijelom dubrovačkom kraju, bio dovršetak autoceste i izgradnja Pelješkog mosta.
Izrazio je uvjerenje da bi tada rezultati turističke sezone nadmašili sve
dosadašnje.

krijepio statističkim podacima prema kojima je u Republici Hrvatskoj
broj stanovnika smanjen, dok je
istodobno broj birača porastao, dovevši to u vezu s višestrukim prebivalištima kojima neki hrvatski državljani raspolažu.

Opskrba plinom

Mungos d.o.o. preustrojen i
napokon konkurentan

S obzirom na to da je Europska
komisija sredinom ljeta upozorila na
moguću novu nestašicu plina, Zlatko Koračević (HNS) je upitao premijerku može li Vlada jamčiti građanima i gospodarstvu sigurnu opskrbu tim energentom.
Po riječima Jadranke Kosor, Vlada čini sve što je potrebno za sigurnu
opskrbu građana i gospodarstva Republike Hrvatske plinom (obećala je
zastupniku pisani odgovor u kojem
će biti navedene sve aktivnosti s tim
u svezi). Informirala ga je, također,
da će taj problem biti i jedna od tema
bilateralnog razgovora s premijerom
Putinom prilikom njene službene
posjete Ruskoj Federaciji.
Zastupnik je inzistirao na pisanom
odgovoru, uz napomenu da potpredsjednik Vlade koji odrađuje taj posao „zbog velikog angažmana” u Ini,
HEP-u i „Podravci” neće moći kvalitetno „iznijeti taj teret”.

Popis birača
Zastupnik Boris Šprem (SDP) je
upitao predsjednicu Vlade Republike Hrvatske Jadranku Kosor što je
učinjeno po pitanju usklađivanja biračkih popisa s mjestima prebivališta, budući da nam predstoje predsjednički izbori. Pri tome je izrazio
bojazan da bi se među glasačima
opet mogli pojaviti umrli.
Predsjednica Vlade Jadranka
Kosor je zastupniku odgovorila da
Ministarstvo uprave radi ubrzanim
tempom kako bi se ažurirali popisi
birača, a da će sami izbori biti raspisani navrijeme.
Zastupnik nije bio u potpunosti
zadovoljan odgovorom te je to potBROJ
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Zastupnik Josip Salapić (HDZ)
je upitao potpredsjednicu hrvatske
Vlade Đurđu Adlešič kako se rješavaju problemi tvrtke Mungos d.o.o.,
s razminiranjem kao primarnom
djelatnošću, (sjedište prebačeno iz
Zagreba u Sisak) te koja je budućnost tvrtke i zaposlenih u njoj?
Potpredsjednica Vlade Đurđa
Adlešič je odgovorila da je svjesna
problema u kojima se tvrtka
nalazi(la), no da je preustrojavanjem
i formiranjem novog društva sa sjedištem u Sisku glavnina problema
riješena, radnici zbrinuti i da sada
posluje kao konkurentna tvrtka s
najboljim modelom razminiranja u
Republici Hrvatskoj.
Zastupnik je zahvalio na odgovoru i izrazio zadovoljstvo načinom na
koji problem riješen.

Korupcijski skandali
Zastupnika SDP-a Nenada Stazića
zanimalo je na koji način Vlada kani
riješiti mnogobrojne korupcijske
skandale i afere vezane uz nepotizam
imanentan u hrvatskom društvu. Svoje je pitanje uputio predsjednici Vlade, Jadranki Kosor, upitavši je kada
misli otići i svoje mjesto prepustiti
sposobnim i poštenim ljudima.
Predsjednica Vlade Jadranka Kosor je odgovorila da ni ona, a ni bilo
koji drugi član Vlade neće otići. Kosor je još dodala da Vlada čini sve
što je moguće u borbi protiv korupcije, potvrdivši to nizom zakona koje
je Vlada predložila, a saborska većina prihvatila te da je nikakva podmetanja neće spriječiti da svoj posao u
istom sastavu odradi do kraja.
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Zastupnik Stazić je na to rekao da
Vlada ima nešto uspjeha u borbi
protiv korupcije, ali tek nakon pritiska javnosti te da ne uživa povjerenje građana jer je njih 61,5% protiv
Vlade i da nije odgovorila na pitanje
kada misli otići.

Vupik-ova sudbina
Mario Habek (SDP) je upitao
predsjednicu Vlade Jadranku Kosor
do kada se kane igrati sudbinom
VUPIK-a i 900 zaposlenih radnika
u toj tvrtci. Budući da njime upravlja HDZ, već je jednom bio saniran,
a sada ponovo doveden na rub propasti.
Predsjednica Vlade Jadranka
Kosor je replicirala da se nitko ne
igra sudbinama 900 zaposlenih u
VUPIK-u i da je natječaj za prodaju
raspisan, a da će Vlada učiniti sve u
okviru svojih mogućnosti da zaštiti,
kako zaposlene, tako i članove njihovih obitelji.
Zastupnik je na to komentirao da
je pljačka započeta 90-tih godina i
dalje se nastavlja.

Zadrugarstvo hrvatskih
branitelja
HDZ-ova zastupnica Božica Šolić
upitala je ministra obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti na
koji se način nezaposleni hrvatski
branitelji mogu udružiti u zadrugu i
započeti sa zadružnim poduzetništvom.
Ministar Tomislav Ivić je zastupnici na to rekao da najbolje upute
mogu dobiti u Ministarstvu, ali i u
tri referalna centra: u Samoboru,
Metkoviću i Vladislavcima kod Osijeka. Ministar je dalje rekao da je u
Hrvatskoj u posljednjih pet i pol godina osnovano 368 zadruga s više od
4000 branitelja, a koji se većinom
bave poljoprivredom.
Zastupnica je zahvalila na odgovoru i izrazila zadovoljstvo što se
Ministarstvo i u ova krizna vremena
brine za branitelje.

Planovi za novu turističku
sezonu
Zastupnika Stanka Grčića (HSS)
zanimalo je kako teku pripreme za
novu turističku sezonu u smislu novih turističkih proizvoda i tržišta te
je svoje pitanje uputio državnom
tajniku u Ministarstvu turizma.
Državni tajnik Branko Grgić je
na to rekao da je ove godine donesen
cijeli niz programa usmjeren razvoju
turizma na selu, uključujući i konkretan program „Razvoj turizma na
selu” za koji je izdvojeno 300.000
eura. „Naš je cilj”, rekao je završno
državni tajnik, „da Hrvatska iskoristi
svoju komplementarnost i spoji priobalni i kontinentalni turizam”.
Zastupnik Grčić je izrazio zadovoljstvo odgovorom te dodao da
Klub zastupnika HSS-a drži da kontinentalni turizam nudi bezbrojne
mogućnosti i da ulaganje u njega
može pridonijeti sveukupnom gospodarskom razvitku Republike Hrvatske.

Odbijanje Kalmetine ostavke
Zastupnica Mirela Holy (SDP) je
upitala predsjednicu Vlade Jadranku
Kosor koji su stvarni razlozi odbijanja ostavke ministra Kalmete nakon
što ju je, nakon nesreće nagibnog
vlaka, sam ponudio.
Predsjednica hrvatske Vlade Jadranka Kosor je na to odgovorila
da ostavku ponuđenu iz moralnih razloga nije prihvatila, premda, stoga
što ministar za nesreću nije bio kriv.
U nastavku je rekla da je ministar
učinio puno na saniranju posljedica
te tragične nesreće, a i posao koji
obavlja kao ministar u njenoj Vladi
je izvanredan, posebno kroz socijalni
dijalog i suradnju sa sindikatima te
bi njegovim odlaskom njena Vlada
puno više izgubila nego dobila.
Zastupnica Holy je izrazila nezadovoljstvo odgovorom jer smatra da
je ministar bio itekako odgovoran za
tragediju budući da se nije brinuo za
stanje u svome resoru. I ne samo to,
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nego je bio i jest odgovoran za stanje
u Hrvatskim željeznicama i korupciji koja vlada u toj državnoj tvrtci.

Poljoprivredni poticaji
Zastupnik Dragutin Bodakoš
(SDP) uputio je pitanje predsjednici
Vlade Republike Hrvatske Jadranki
Kosor. Kojim novcem iz Proračuna
će se realizirati isplata poljoprivrednicima svih zaostalih poticaja od
2008. godine i isplate za 2009. ovogodišnji poticaja do kraja godine.
Predsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor kazala je
da će Vlada izvršiti sve dogovorene
projekte i da će cijeli sustav poljoprivrede unaprijediti kako bi se povoljno završili pregovori s Europskom unijom.
Dragutin Bodakoš zatražio je pisani odgovor.

Povlačenje vojnika iz
Afganistana
Damir Kajin (IDS) pitao je razmišlja li se u Hrvatskoj o povlačenju
vojske iz Afganistana.
Ministar obrane Branko Vukelić
odgovorio je vrlo kratko da se u Hrvatskoj ne razmišlja i ne raspravlja o
povlačenju vojske iz Afganistana.
Damir Kajin ponovio je da se
protivi slanju vojnika u Afganistan.

Privatizacija brodogradilišta
Zastupnik Marin Jurjević (SDP)
svoje pitanje uputio je predsjednici
Vlade Republike Hrvatske Jadranki
Kosor. „Možete li garantirati da će
se privatizacija hrvatskih brodogradilišta završiti na način da će biti
osiguran nastavak brodograđevne
djelatnosti, a ne da će sve završiti u
apartmanizaciji, izgradnji sportskih
lučica, turističkih sadržaja ili jeftinom grabežu za atraktivnim zemljištima na kojima se danas ti škverovi
nalaze”, pitao je Jurjević.
Predsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor odgovorila
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je da će se cijeli proces privatizacije
odvijati apsolutno transparentno u
okviru koji je dogovoren.
Marin Jurjević nije bio zadovoljan odgovorom.

Programi međugeneracijske
solidarnosti
Suzana Bilić–Vardić (HDZ) uputila je pitanje ministru obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Tomislavu Iviću.
Hoće li, unatoč sveopćoj štednji, i
sljedeće godine biti osigurana provedba programa međugeneracijske
solidarnosti, pomoć u kući starijim
osobama i dnevni boravak i da li će
doći do širenja tih programa.
Ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Tomislav Ivić odgovorio je da će se postojeći programi nastaviti i u 2010.
jer su vrlo uspješni, a sukladno proračunu 2010. vidjet će se hoće li i u
drugim jedinicama lokalne samouprave biti takvih programa.
Suzana Bilić–Vardić bila je zadovoljna odgovorom.

Zaštita u pomorskom prometu
Vedran Rožić (HDZ) upitao je
što je Ministarstvo mora, prometa i
infrastrukture učinilo i čini da bi zaštitilo kupače i ostale sudionike u
pomorskom prometu od glisiranja.
Ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta kazao je
da je Ministarstvo u 2009. godini
pojačalo inspekcijski nadzor za
100%, a učinjeno je i 600 pregleda
samo u jednoj akciji pod nazivom
„Sigurna plovidba 2009.”. Ministarstvo je prepoznalo problem, a očekuje se pojačana aktivnost na terenu
i sljedeće godine.
Vedran Rožić bio je zadovoljan
odgovorom.

Kategoriziranje branitelja
Ante Kotromanović (SDP) uputio je pitanje premijerki Jadranki

Kosor ima li Vlada volje redigirati
Registar branitelja na način da braniteljski popis bude temeljen na ratnom putu svakog branitelja ponaosob. Također, zanima ga hoće li
Vlada napraviti kategorizaciju branitelja, „jer smo danas stigli do nevjerojatne brojke od 500 tisuća”.
Zastupnik predlaže kategoriziranje
branitelja u dvije skupine, s tim da
bi u prvoj skupini bili oni koji su
sudjelovali u ratnim operacijama, a
u drugoj skupini oni koji su bili u
pozadini.
Premijerka Jadranka Kosor odgovorila je da je Registar hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata uređen i
da su u tom registru već svi ti podaci
o kojima zastupnik govori, „dakle,
postrojba i sve ostalo što se tiče ratnog
puta hrvatskih branitelja, ali i njihovog statusa u smislu jesu li ratni vojni
invalidi ili ne”. Što se tiče javnog
objavljivanja Registra, on u ovom
trenutku ne može biti objavljen, sve
dok se ne promijeni pozitivno zakonodavstvo, rekla je premijerka. Naime, kako se radi o osobnim podacima,
oni temeljem postojećih propisa ne
mogu biti javno objavljeni.
Ante Kotromanović rekao je da
mu premijerka nije odgovorila na
dio pitanja koji se tiče kategorizacije
branitelja, „da odvojimo one ljude
koji su ratovali od onih koji nisu”.
Što se tiče Registra branitelja, smatra da umjesto po abecednom redu,
branitelje treba popisivati „po ratnim
brigadama, da točno stavite ljude
tamo gdje pripadaju”.

Pozitivno poslovanje HZZO-a
Jesu li točne informacije da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
prvi put u povijesti pozitivno posluje, upitala je Nevenka Majdenić
(HDZ) ministra zdravstva i socijalne
skrbi Darka Milinovića.
Ministar Milinović je potvrdio da
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uistinu prvi put posluje pozitivno, odnosno uskladio je svoje
prihode i rashode. „Prvi puta smo
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došli do toga da zdravstveni sustav
ne stvara dugove. Istina je da je prvi
put šestomjesečno izvješće o poslovanju HZZO-a pozitivna nula. Još
ću jednom zahvaliti svima koji su
podržali reformu zdravstvenog sustava, a podršku smo dobili i od
Svjetske zdravstvene organizacije,
Svjetske banke i Europske komisije
za reformu zdravstvenog sustava”,
izjavio je ministar.
Nevenka Majdenić bila je zadovoljna odgovorom, a izrazila je
uvjerenje da će se taj pozitivan trend
nastaviti.

Izgradnja Kliničkog bolničkog
centra Rijeka
U kojoj je fazi i kako se odvija
projekt izgradnje Kliničkog bolničkog centra Rijeka, pitala je Vesna
Buterin (HDZ) ministra zdravstva i
socijalne skrbi Darka Milinovića.
Ministar Milinović odgovorio je
da će u roku od mjesec dana biti završena prva faza izgradnje novog
Kliničkog bolničkog centra Rijeka,
značajnog ne samo za žitelje Primorsko-goranske županije, već i
puno šire. „Taj projekt prve faze je
na razini 45 milijuna kuna, a za drugu fazu unatoč krizi-osigurali smo
za projektnu dokumentaciju i glavni
izvedbeni projekt 25 milijuna kuna.
Prošle i pretprošle godine u sanaciju
smo utrošili 21 milijun kuna”, rekao
je ministar. Dodao je da se upravo
otvara nova hemodijaliza, a raspisan
je natječaj za novu opremu pa će
„klinički centar dobiti novi linearni
akcelerator, anesteziološki uređaj,
radiološku angiografiju, tri ultrazvuka, sveukupno u vrijednosti oko 70
milijuna kuna”.
Zastupnica je bila zadovoljna odgovorom.

Zrakoplovno-tehnički centar –
samostalna tvrtka
Kakav je trenutni status Zrakoplovno-tehničkog zavoda, s obzirom
na njegovu ulogu u potpori provedbi
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zadaća protupožarne zadaće, zanimalo je Ante Kulušića (HDZ) koji
je pitanje uputio ministru obrane
Branku Vukeliću. Zastupnik je primijetio da je ovog ljeta angažman
zračnih protupožarnih snaga bio
iznimno uspješan.
Ministar Vukelić potvrdio je da su
naše protupožarne zračne snage
ovog ljeta odradile izuzetan posao te
im još jednom čestitao na uspješnom
izvršenju zadaća. Čestitao je pilotima, ali i svima onima koji održavaju
letjelice. Naglasio je da Hrvatska
danas ima izuzetno jake zračne snage koje su u funkciji gašenja požara
tijekom sezone, dvadesetak letjelica.
Kako bi taj sustav mogao funkcionirati kako treba, bitno je kvalitetno
održavati sredstva, a upravo Zrakoplovno-tehnički zavod koji je dosad
bio u sastavu Oružanih snaga tu je
zadaću i obavljao.
Naglasio je da je Dugoročni plan
razvoja Oružanih snaga predvidio
izdvajanje tog Zavoda iz Oružanih
snaga u samostalnu tvrtku i taj postu-

pak je u tijeku. Vlada je donijela
Odluku da će se ta nova tvrtka zvati
„Zrakoplovno-tehnički centar”. „Mi
smo sada u onoj posljednjoj fazi da u
narednih 60 do 90 dana ta tvrtka počne samostalno funkcionirati i poslovati na tržištu”. Novi Zrakoplovno-tehnički centar i dalje će obavljati
sve važne zadaće za Ministarstvo
obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova na održavanju letjelica, ali će
uz te poslove tvrtka moći slobodno i
samostalno nastupati na tržištu. Procjena je da je interes tržišta velik i to
gledajući potrebe šire regije.
Zastupnik je bio zadovoljan odgovorom ministra.

Izručenje Dragana
Vasiljkovića?
Zastupnik Ivan Šantek (HDZ)
upitao je državnog tajnika u Ministarstvu pravosuđa što je Ministarstvo poduzelo nakon primitka odluke
australskog Saveznog suda Južni
Wales o usvojenoj žalbi Dragana

Vasiljkovića na odluku o izručenju
Republici Hrvatskoj, te koji su predstojeći pravni koraci u vezi s tim?
Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Dražen Bošnjaković odgovorio je da Hrvatska vodi tešku
pravnu bitku za izručenje Dragana
Vasiljkovića. Podsjetivši na već poduzete pravne korake odgovorio je
da je Republika Hrvatska podnijela
žalbu Vrhovnom sudu Australije.
Kako Hrvatska ne može neposredno
nastupati pred pravnim tijelima Australije, u tim postupcima Hrvatsku
zastupa Državno odvjetništvo s kojim hrvatska strana blisko surađuje.
Također, dodao je državni tajnik, u
Ministarstvu pravosuđa formirana je
radna skupina, a radi se i na osvještavanju javnosti Australije o događajima u Hrvatskoj za vrijeme Domovinskog rata.
Zastupnik je bio zadovoljan odgovorom.
Time je Aktualno prijepodne 14.
sjednice završeno.
Đ.K; J.Š; M.Ko;V.G;I.Č; S.Š; A.F.

Prikaz rasprave
PRIJEDLOG I KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
MEDICINSKOJ OPLODNJI
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske

Podijeljena mišljenja oko metode
umjetne oplodnje
Nakon burne rasprave na 14.
sjednici 25. rujna i izjašnjavanja o
amandmanima,30. listopada, Sabor je hitnim postupkom izmijenio
nedavno doneseni zakon o umjet-

noj oplodnji. Zahvaljujući tome
pojednostavljen je postupak dokazivanja statusa izvanbračne zajednice za partnere koji se namjeravaju podvrgnuti tom postupku
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te zaštićen identitet darivatelja
spolnih stanica. Međutim, ni ovaj
put predlagatelj nije udovoljio zahtjevima oporbe i dijela koalicijskih partnera da se ukine zabrana
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zamrzavanja zametaka i ograničenje oplodnje na samo tri jajne
stanice u jednom postupku. Budući da ni amandmanske intervencije klubova zastupnika SDP-a i
HNS-a nisu urodile plodom, novelirani Zakon donesen je u ponuđenom tekstu, ali bez sudjelovanja
oporbe. Naime, gotovo svi oporbeni zastupnici su prije glasovanja
napustili sabornicu.

O PRIJEDLOGU
Predloženim izmjenama pojednostavljuje se postupak dokazivanja
statusa izvanbračne zajednice (ovjerena izjava kod javnog bilježnika)
kako bi partneri mogli ostvariti pravo na pristup postupku umjetne
oplodnje.
Naime, ubuduće će biti dovoljna
ovjerena izjava kod javnog bilježnika (postojeći zakon nalagao je da se
taj status utvrdi u izvanparničnome
sudskom postupku).
Dopunjena je i odredba koja propisuje da dijete rođeno umjetnom
oplodnjom nakon punoljetnosti stječe pravo uvida u upisnik podataka o
začeću i o biološkom podrijetlu darivatelja koji se vodi pri Državnom
registru o medicinskoj oplodnji Ministarstva zdravstva.
Na zahtjev javnosti predviđena je i
mogućnost da dijete dozna i identitet
darivatelja spolne stanice, pod uvjetom
da je on dao pismeni pristanak za to.

RADNA TIJELA
Odbor za zakonodavstvo podupro je ponuđeni zakonski prijedlog
bez primjedbi. Većina članova matičnog Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb podržala je predložene
izmjene. Mišljenja su da je novi Zakon poticaj za brže usklađivanje postupka umjetne oplodnje u našim
ustanovama s naprednim trendovima
struke u svijetu.
U raspravi je izraženo mišljenje da
je medicinska oplodnja postupkom
zamrzavanja jajnih stanica bolji iz-

bor od oplodnje zamrznutim zamecima. Naime, u posljednje tri godine
postignut je veliki uspjeh u razvoju
te metode (po uspješnosti je jednaka
oplodnji zamecima, s tim da ne dovodi u pitanje moralna, etička, vjerska uvjerenja i dr.)
Mišljenja članova Odbora za
ljudska prava i prava nacionalnih
manjina bila su podijeljena (5 ih je
glasovalo za donošenje Zakona, 4 su
bila protiv, a 1 suzdržan). Osnovne
su zamjerke da zakonski prijedlog
nije u suglasju s Obiteljskim zakonom prema kojem se izvanbračna
zajednica dokazuje isključivo u
izvanparničnom postupku (drugačije
je uređena i Zakonom o nasljeđivanju). U raspravi je izraženo mišljenje
da treba ispitati usklađenost predložene novele i sa zakonima o suzbijanju diskriminacije te o ravnopravnosti spolova, koji zabranjuju svaku
diskriminaciju na temelju bračnog i
obiteljskog statusa. Upozoreno je i
na moguću neusklađenost s Konvencijom o pravima djeteta UN-a koja
uređuje pravo djeteta na saznanje o
svom podrijetlu.
Na sjednici Odbora za ravnopravnost spolova izraženo je žaljenje što postojeći zakon nije prošao
redovnu proceduru jer ga tada ne bi
trebalo hitno mijenjati. S druge strane, čulo se mišljenje da je hitno donošenje predloženog propisa potrebno i radi sprječavanja manipulacija
zamecima. Spomenimo i to da je
Odbor raspolagao i pisanim primjedbama i prijedlozima Pravobraniteljice za djecu, Građanske inicijative
osoba koje se bore s neplodnošću te
udruge GROZD.

RASPRAVA
Obrazlažući zastupnicima predložene novine, ministar zdravstva i
socijalne skrbi Darko Milinović
demantirao je brojne dezinformacije
plasirane u medijima u svezi s kontroverznim Zakonom o medicinskoj
oplodnji. Odbacio je sve pogrešne i
znanstveno neutemeljene tvrdnje da
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će njegovom primjenom postupci
medicinske oplodnje biti znatno manje uspješni nego dosad. Među ostalim, pročitao je priopćenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u
kojem stoji da se ti postupci u Hrvatskoj odvijaju nesmetano, te da nema
nikakve potrebe, kao ni do sada, da
pacijenti traže pomoć u inozemstvu.
Napomenuo je, također, da su stručnjaci na 7. sastanku Društva za humanu reprodukciju i ginekološku
endokrinologiju konsenzusom podržali Zakon.
Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja, riječ su dobili
predstavnici parlamentarnih klubova.

Zakonodavac potiče razvoj
struke
Novi Zakon, s predloženim izmjenama, veliki je iskorak u pravnoj regulaciji uvjeta za medicinsku oplodnju, ocijenio je dr.sc. Andrija Hebrang, u ime Kluba zastupnika
HDZ-a. U prvom redu značajno će
unaprijediti struku i neplodnim parovima omogućiti uspješni postupak
umjetne oplodnje (to je jedan od rijetkih primjera gdje razvoj struke
potiče zakonodavac). Naime, zamrzavanje jajne stanice je postala toliko
uspješna metoda da zamrzavanje zametaka više nije potrebno. Uostalom,
zakonodavac se obvezuje da će nakon pomne analize šestomjesečne
primjene Zakona ponovno provesti
stručnu, odnosno političku raspravu
o toj problematici. Po riječima zastupnika struka je potpuno spremna i
sposobna da, uz dodatnu edukaciju,
iskoristi novi Zakon za povećanje
broja medicinskih oplodnji. Stoga su
neopravdane bojazni da će se kvaliteta ili broj tih postupaka smanjiti, to
više što će novac za tu namjenu biti
osiguran izvan limita bolničkih
budžeta, zaključio je Hebrang.

Za mogućnost izbora
Još prilikom donošenja postojećeg
Zakona upozoravali smo na to da će
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ga ubrzo trebati mijenjati, podsjetio
je mr.sc. Mirando Mrsić, predstavnik Kluba zastupnika SDP-a. Iako
je ovaj put predlagatelj uvažio i neke
prijedloge SDP-a, naš Klub neće
podržati predložene izmjene ne dopusti li se zamrzavanje zametaka,
dometnuo je. Bez obzira na napredak struke zamrzavanje jajnih stanica nigdje u svijetu nije prvi izbor liječenja neplodnosti, napominje zastupnik. Isto tako ni u jednoj europskoj zemlji nije ograničen broj jajnih
stanica koje se smiju oploditi u jednom postupku. Ako omogućavamo
ženi da sama odluči hoće li joj se
implantirati jedan ili tri zametka,
zašto joj ne dopustimo da odabere
hoće li da joj se zamrznu jajne stanice ili zameci – pita Mrsić. Sugerirao
je ministru da s tim u svezi konzultira i strane stručnjake „jer domaći
očito mijenjaju mišljenje kako vjetar
puše”. Nije istina – kaže – da je zamrzavanje embrija ubojstvo. Primjenom te metode ženi se omogućava
da izbjegne ponovni hormonalni
tretman i vađenje jajnih stanica, ali i
višeplodne trudnoće koje su opasne
i za nju i za dijete.

Analiza nakon šestomjesečne
primjene
Razlika između jajne stanice i embrija je u tome što je zametak živo
biće, sa svim svojim karakteristikama, podsjetio je ministar Milinović.
Preporuka je struke u Njemačkoj da
se zameci ne zamrzavaju, a isto vrijedi i u Italiji, Irskoj, Poljskoj, Njemačkoj i Švicarskoj. Budući da se u
proteklih četiri, pet godina postotak
preživljavanja jedne jajne stanice
osjetno povećao (sa 3 na 20 posto),
to će postati izbor broj jedan u sve
više država. I domaći stručnjaci su u
međuvremenu promijenili mišljenje
(postojeći zakon ih nije poticao da
koriste nove tehnologije). Jamčim
vam da će Hrvatska uskoro ponovno
postati lider regije u području umjetne oplodnje i to u zamrzavanju jajnih
stanica, kaže Milinović.

Na kraju je apelirao na zastupnike
da podrže predložene izmjene, jer
one donose promjene nabolje. Obećao je da će se nakon šestomjesečne
primjene noveliranog Zakona analizirati učinci.

Napad na bračnu zajednicu
U zemlji s tako niskim stupnjem
nataliteta, i tako progresivnim rastom starije populacije, inzistiranje
na ovakvom tipu zakona izravan je
napad na brak i bračnu zajednicu,
konstatirao je dr.sc. Milorad Pupovac, u ime Kluba zastupnika SDSS-a. Po njegovom mišljenju prijedlog da oplođivanje zamrznutim jajnim stanicama zamijeni standardnu
metodu zamrzavanja embrija kompromitira struku (to je popuštanje
određenom svjetonazorskom pristupu). Kako reče, ni on osobno ni njegov Klub ne žele sudjelovati u toj
vrsti nedosljednoga zakonodavnog
postupanja. Sudionici stručnog skupa na Brijunima podržali su samo
one zakonske izmjene koje se tiču
pravnog aspekta postupka medicinski potpomognute oplodnje, napominje zastupnik. Apelirao je na kolege da prihvate amandmane(2) koje
će zastupnici SDSS-a podnijeti u
suradnji s HSLS-om. U protivnom
bi, kaže, glasovanje trebalo odgoditi
i ponuđena rješenja još jednom raspraviti u stručnim krugovima. Krajnji je cilj da Sabor napokon donese
zakon koji će imati standardnu osnovu, ali koji će istovremeno ohrabriti
da se ide u istraživanja koja trenutno
ne mogu zamijeniti standardne procedure, zaključio je Pupovac.
Nitko nije zabranio bračnim zajednicama da koriste sve zakonom
dozvoljene metode umjetne oplodnje, primijetio je ministar Milinović.
Opovrgnuo je optužbu zastupnika
da Ministarstvo i Vlada predloženim
uvode eksperimentalne metode (to
je dozvoljeno samo na životinjama a
ne na ljudima). Uostalom, u spomenutim zemljama se zamrzavanje jajnih stanica prakticira već godinama.
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I naši liječnici u Petrovoj bolnici
provode tu metodu već 5 godina, ali
je nisu razvijali jer nisu imali uporište u zakonu.

Nisu promijenjene ključne
odredbe
Resornom Ministarstvu i ministru
Milinoviću treba odati priznanje na
hrabrosti i odlučnosti da zakonski
urede materiju koju se 30 godina
nitko nije usudio dirnuti, izjavio je
Antun Korušec, u ime Kluba zastupnika HSLS/SDAH. Treba priznati i to da je predlagatelj napravio
daljnji iskorak uvaživši prijedloge
koalicijskih partnera i opozicije
(glede izjednačavanja prava bračne i
izvanbračne zajednice na umjetnu
oplodnju i dr.). Međutim, nije promijenio ključne odredbe kojima se
oplodnja ograničava na samo tri jajne stanice u jednom postupku te zabranjuje zamrzavanje embrija. Zbog
toga u javnosti prevladava mišljenje
da će put do željenog djeteta za neplodne parove ubuduće biti dvostruko skuplji i duži. I istaknuti stručnjaci iz područja humane reprodukcije
tvrdili su prije nepuna tri mjeseca da
će njegovom primjenom uspješnost
medicinske oplodnje u Hrvatskoj
pasti sa 28 na 18 i manje posto, a
onda je došlo do kopernikanskog
obrata. Neobično je, pa i nevjerodostojno, da su glavni oponenti tzv.
Milinovićevog zakona u samo nekoliko tjedana postali njegovi najveći
zagovaratelji. Ne dozvoli li se zamrzavanje zametaka naš Klub neće
poduprijeti predloženi Zakon, zaključio je Korušec.

Prihvatiti civilizacijski
minimum
Po mišljenju dr.sc. Vesne Pusić
(predstavnica Kluba zastupnika
HNS-a) na struku je očito izvršen
pritisak, ali nije samo ona promijenila mišljenje. Naime, i Vlada i ministar Milinović su u protekla dva
mjeseca promijenili stav oko odred-

PROGRAM ZAŠTITE POTROŠAČA

25
bi koje se sada mijenjaju. To je bio i
dio zahtjeva HNS-a koji je prilikom
donošenja Zakona uložio šest amandmana. Među ostalim, zalagao se za
to da i samohrane majke imaju jednaka prava na umjetnu oplodnju kao
i bračni, odnosno izvanbračni partneri, te da se pomogne parovima u
kojima su oba partnera neplodna.
Zastupnica je izrazila uvjerenje da
će ti i ostali njihovi prijedlozi kad-tad
biti uvaženi. Dakako, Zakon još treba popravljati, ali predlagatelj bi
trebao prihvatiti barem prijedlog da
se ukine zabrana zamrzavanja zametaka. Time bi udovoljio civilizacijskom minimumu koji zahtijeva da
se poštuje dostojanstvo žene odnosno njeno pravo da sama odluči želi
li da joj se izvadi više jajašaca, te da
se ona oplode i zamrznu. Bez tog
minimuma Zakon ostaje neprihvatljiv, kaže Pusić. Najavila je da će
njen Klub, zajedno s Klubom zastupnika SDP-a, s tim u svezi uložiti
amandman.

Usporediti rezultate dviju
metoda
Ne prihvatite li prijedlog da se ženi
dade mogućnost izbora natjerat ćete
hrvatski Parlament da uvede zabranu
korištenja stručno dokazane metode
pomaganja u stvaranju novog života,
upozorio je predlagatelja Dragutin
Lesar (nezavisni). Zanimalo ga je,

među ostalim, je li točno da prema
novom Pravilniku Ministarstva
zdravstva samo jedna klinika u Hrvatskoj udovoljava zakonskim uvjetima za provođenje umjetne oplodnje. Najavljena analiza šestomjesečne primjene Zakona mogla bi biti od
koristi jedino u slučaju usporedbe
rezultata dviju različitih metoda tog
postupka, tvrdi zastupnik.
U pojedinačnoj raspravi su još sudjelovali: Ana Lovrin (HDZ), Karmela Caparin (HDZ), mr.sc.Ivan
Bagarić (HDZ), Ante-Zvonimir
Golem, državni tajnik resornog
Ministarstva (predstavnik predlagatelja), Stjepan Milinković
(HDZ), mr.sc. Nedjeljko Strikić
(HDZ), Igor Dragovan (SDP), Milanka Opačić (SDP), Nedjeljka
Klarić (HDZ), Ingrid Antičević-Marinović (SDP), dr.sc. Mirela
Holy (SDP), Mirjana Ferić–Vac
(SDP), dr.sc. Rajko Ostojić (SDP),
dr.sc. Miljenko Dorić (HNS),
mr.sc. Bruno Kurelić (SDP), mr.
sc. Neven Mimica (SDP), mr.sc.
Tatjana Šimac-Bonačić (SDP).
U nastavku sjednice, 30. listopada,
uslijedilo je izjašnjavanje o podnesenim amandmanima (o onima klubova zastupnika HSLS/SDAH te
SDSS-a se nije glasalo, jer se odnose
na odredbe koje nisu obuhvaćene
predloženim izmjenama). Ministar
Milinović je izvijestio da se naziv
Zakona ne može mijenjati (zastupni-

ci SDP-a su predlagali da ga se preimenuje u Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji) te da nije u
suprotnosti s uvriježenim nazivljem
EU. Napomenuo je da Vlada, iz razloga spomenutih u raspravi, ne prihvaća ni amandmanske zahtjeve
klubova zastupnika SDP-a i HNS-a
za ukidanje zabrane zamrzavanja
zametaka i ograničenja oplodnje na
tri jajne stanice u jednom postupku.
Zamrzavanje zametaka je zlatni
standard u medicini svugdje u svijetu, samo ne u Hrvatskoj otkako ste
Vi ministar, negodovala je Milanka
Opačić (SDP). „Trebali biste poštivati Zakon o pravima pacijenata koji
neplodnim osobama daje mogućnost
da izaberu način liječenja, odnosno
metodu umjetne oplodnje koju mogu
provoditi hrvatski liječnici”. Budući
da se radi samo o kozmetičkim izmjenama, Klub zastupnika SDP-a
neće sudjelovati u izglasavanju „tako rigidnog zakona koji ide na štetu
zdravlja pacijenata i budućnosti Hrvatske”, rekla je na kraju.
Budući da se većina nazočnih
kod izjašnjavanja priklonila mišljenju Vlade, predloženi Zakon je
donesen u ponuđenom tekstu, i to
većinom glasova svih zastupnika
(77 „za”, 2 „protiv” i 1 „suzdržan”). Gotovo svi oporbeni zastupnici su prije glasovanja napustili
sabornicu.
M.Ko.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI „NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA
RAZDOBLJE 2007–2008.”
Podnositelj: Vlada Republike Hrvatske

Informirani potrošači najbolji inspektori
Nakon kraće rasprave na 14. sjednici 23. rujna, Sabor je jednoglasno
prihvatio Izvješće (glasovalo se 24.
rujna). Sudionici u raspravi konstatirali su da je u protekle dvije godine
u Hrvatskoj napravljen značajan

pomak u oblasti zaštite potrošača, ali
da još ima dosta prostora da se sustav poboljša, prije svega u području
informiranja i edukacije. Informirani potrošači su najbolji regulatori tržišta, poručuju zastupnici.
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O IZVJEŠĆU
Tamara Obradović Mazal, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, uvodno je informirala zastupnike da su
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protekle dvije godine provedene
brojne aktivnosti u oblasti zaštite
potrošača. Zahvaljujući mjerama
koje su poduzimali Ministarstvo i
Vlada, u suradnji s nevladinim udrugama (26), medijima i Hrvatskim
saborom, Hrvatska je danas pred
zatvaranjem poglavlja 28 (Zaštita
potrošača i zdravlja) u pretpristupnim pregovorima s Europskom
unijom. Njihove su aktivnosti prvenstveno bile usmjerene na unapređenje nadzora i administrativnog
okvira sustava zaštite potrošača.
Naime, hrvatsko zakonodavstvo je
gotovo u potpunosti usklađeno s
pravnom stečevinom EU (Zakon o
zaštiti potrošača iz 2007., Nacionalni program za razdoblje od 2007 –
2008. te novi Zakon o općoj sigurnosti proizvoda). Napravljen je
iskorak i u području edukacije, odnosno širenja svijesti o pravima potrošača, u dijelu koji se odnosi na
javne usluge, te komunalnom i telekomunikacijskom sektoru. Zahvalni
smo medijima koji su prepoznali
važnost te problematike na emisijama „Potrošački kod” i „Svi smo mi
potrošači” koje imaju visoku gledanost, odnosno slušanost, kaže državna tajnica. Spomenula je, među
ostalim, da su u izvještajnom razdoblju uspješno zatvorena dva projekta
koje je financirala Europska Komisija – radno i tehnološko povezivanje savjetovališta za zaštitu potrošača u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Puli
(kroz Centar za zaštitu potrošača) te
edukacija gospodarskih inspektora.
Osnovano je i 21 povjerenstvo područne, odnosno regionalne samouprave za zaštitu prava pacijenata,
kao konzumenata zdravstvenih usluga. Putem Hrvatske agencije za hranu u Hrvatskoj se provodi i pilot
projekt zaštite potrošača hrane (obavješćivanje o rizicima za zdravlje ).
Ministarstvo je sudjelovalo i u izradi
zakona o elektroničkim medijima, u
edukativnom programu „Prijatelj
okoliša” te nizom zakonskih novela
i podzakonskim aktima interveniralo
u sektoru posredovanja u prometu

nekretnina. Među ostalim, kreiralo
je i model Nacionalnog programa
odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo već u
predškolskom odgoju, osnovnoj i
srednjoj školi koji ima naglasak na
edukaciji i pravu zaštite potrošača.

RADNA TIJELA
U okviru pripremne rasprave ponuđeno Izvješće razmotrio je matični
Odbor za gospodarstvo. Članovi
toga radnog tijela dali su mu pozitivnu ocjenu i sugerirali Saboru da ga
prihvati. U raspravi je, među ostalim,
istaknut problem nedovoljnog broja
akreditiranih laboratorija za ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane,
zbog čega se te analize nerijetko
obavljaju u inozemstvu. Predloženo
je da zainteresirana ministarstva
ustroje programe potpore za akreditiranje laboratorija koji bi uz administrativne troškove obuhvatili i sufinanciranje opreme i edukacije.

RASPRAVA
Nakon uvodnog izlaganja državne
tajnice resornog Ministarstva, Tamare Obradović Mazal, riječ su
dobili predstavnici klubova zastupnika.

Značajan, ali nedovoljan
pomak
Iz Izvješća je vidljivo da se u HrvatsKoj provodi niz aktivnosti u području zaštite potrošača, od inspekcijskog nadzora, institucionalnih i
zakonodavnih prilagodbi do edukacije potrošača, konstatirao je dr.sc.
Dragan Kovačević, u ime Kluba
zastupnika HDZ-a. To, dakako, nije dovoljno, pa taj sustav treba kontinuirano nadograđivati kako bi bio
u skladu sa sve višim standardima
zemalja EU i tržišta na kojima želimo konkurirati. Jačanje potrošačke
svijesti u izravnom je odnosu s konkurentnošću nacionalnog gospodarstva, napominje zastupnik. Naime,
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borba za potrošače zapravo je dio
borbe za tržište i za zaštitu domaće
proizvodnje (nametanjem visokih
standarda i edukacijom potrošača
smanjuje se konkurentnost uvoznih
proizvoda).
U nastavku je spomenuo da je pitanje zaštite potrošača jedno od najvažnijih demokratskih dostignuća,
budući da su oni najveća gospodarska skupina čiji se glas mora čuti.
Konstatirao je da je u Hrvatskoj na
tom planu napravljen značajan pomak (djeluje 26 udruga za zaštitu
potrošača) ali da ima još puno prostora da se sustav poboljša, prije
svega na području informiranja i
edukacija. Za vjerodostojnost tog
sustava, posebno u segmentu sigurnosti i zdravstvene ispravnosti hrane,
valja osigurati sredstva za osnivanje
većeg broja akreditiranih laboratorija
(sada ih djeluje svega 17).

Više ulagati u edukaciju
Iz predloženog se može zaključiti
da je naš sustav zaštite potrošača sukladan pravilima i standardima koji
vrijede u EU, ali provedba te politike, posebice u određenim područjima, nije provedena ravnomjerno,
kaže Danica Hursa, u ime Kluba
zastupnika HNS-a. Spomenula je
da je 2007. za tu namjenu izdvojeno
gotovo 2 milijuna kuna, a lani 3,6
milijuna kuna. Glavnina tih sredstava
utrošena je na rad savjetovališta za
zaštitu potrošača i dr. a svega 550 tisuća na projekte edukacije. To znači
da potrošači još uvijek nisu dovoljno
informirani o svojim pravima ili o
tome gdje bi mogli zatražiti pomoć
ocijene li da su zakinuti. Intervencije
nadzornih tijela, tzv. regulatora, koji
bi mogli spriječiti eventualne poremećaje na tržištu, nerijetko izostaju
ili su zakašnjele. Primjerice, u
HNB-u nitko nije odgovarao za propušteni nadzor nad štedno-kreditnim
zadrugama čiji su štediše oštećeni, i
sl. Po mišljenju zastupnice u Republici Hrvatskoj bi trebao djelovati
jedan regulator za bankovne i finan-
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cijske usluge koji bi davao licence za
rad te obavljao nadzor nad bonitetom
i poštivanjem zakonitosti u poslovanju. Sigurnost proizvoda, informiranje potrošača, sloboda izbora i pravo
da se njihov glas čuje temeljna su
ljudska prava kad je u pitanju potrošnja, naglašava Hursa. Informiran potrošač je najbolji regulator tržišta i
zato treba što više ulagati u edukaciju, zaključila je.

Redefinirati ulogu
savjetovališta
Dobro je da raspravljamo o ovakvim stvarima, ali to bi trebalo biti u
kraćem izvještajnom razdoblju, izrazio je mišljenje dr.sc. Zdenko Franić,
glasnogovornik Kluba zastupnika
SDP-a. Predloženo Izvješće je – kaže
– zastarjelo, jer početkom 2007. još
nije ni bilo naznaka krize, a u međuvremenu su doneseni i brojni zakoni
vezani uz ovu problematiku. Nažalost, ti su propisi napravljeni po mjeri
ponuđača proizvoda i usluga, pa treba
jačati svijest o potrebi zaštite potroša-

ča, educirati građane i pomagati udruge za zaštitu potrošača. Istina, Zakonom o zaštiti potrošača uvedena je i
mogućnost kolektivne tužbe udruga,
ali mnoge od njih uopće ne dobivaju
sredstva za rad, ni od Vlade niti od
lokalne samouprave (riječ je o onima
koje nisu suosnivači savjetovališta).
Stoga bi trebalo razmotriti mogućnost
redefiniranja uloge savjetovališta za
zaštitu potrošača, tako da budu učinkovitija, transparentnija i dostupnija.
Najbolje bi bilo da djeluje nacionalno
savjetovalište u kojem bi bili jednaki
dionici i resorno Ministarstvo i udruge. Trebalo bi provoditi i kontinuirani
nadzor nad radom savjetovališta te
pokloniti više pozornosti edukaciji
mladih ljudi, pa i putem zaklade za
razvoj civilnog društva.
Sa sustavom zaštite potrošača nešto
ne štima, primijetio je Dragutin Lesar (nezavisni). Naime, previše je institucija koje se time bave, a premalo
koristi od njihova rada. Mišljenja je
da bi država trebala prekinuti financiranje udruga za zaštitu potrošača i
njihovih saveza. U prilog tome spo-

menuo je da je putem centralnog informatičkog sustava u godinu dana
evidentirano 215 predmeta, dok jedna
tjedna emisija Hrvatske televizije
„Potrošački kod” „pokriva” 216 predmeta. Stoga bi trebalo osnovati neovisnu agenciju za zaštitu potrošača koja
bi 24 sata dnevno bila dostupna građanima i turistima i o njihovim prijavama obavještavala inspekcije. Potrošači bi bili najbolji inspektori kad bi
znali svoja prava, tvrdi Lesar. Stoga
ih treba educirati „da znaju kome se
potužiti ako kupe pokvareni jogurt”.
U tom bi slučaju i trgovci zacijelo
ozbiljnije shvaćali napore Ministarstva, Nacionalnog vijeća za zaštitu
potrošača, pa i sam Zakon.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovao je još Gordan Maras (SDP), ne
računajući zastupnike koji su replicirali Lesaru.
U nastavku sjednice, 24. rujna,
glasovalo se o ponuđenom Izvješću. Sukladno prijedlogu matičnog Odbora prihvaćeno je jednoglasno (87 glasova „za”).
M.Ko.

IZVJEŠĆA MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
Damir Sesvečan, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva
predstavio je sljedeći prijedlog izvješća:
Mandatno-imunitetno povjerenstvo predlaže Hrvatskom saboru do-

nošenje odluke o prestanku zastupničkog mandata zastupnika Zvonimira Puljića i početku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Ivana Škaričića.
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Protokolarne aktivnosti
Predsjednika Hrvatskoga sabora
Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio predsjednicu Republike Finske Tarju
Halonen

da borba protiv korupcije mora biti zadaća cijelog društva, a ne samo pravosuđa i istražnih organa.

(Zagreb, 2. rujna 2009.) Predsjednik hrvatskoga parlamenta i predsjednica Finske razgovarali su o bilateralnim
odnosima, koje su ocijenili vrlo dobrim i prijateljskim te
o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji. Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić zahvalio je Finskoj na snažnoj podršci i pomoći Hrvatskoj u procesu pristupanja
Europskoj uniji. Kazao je da Hrvatski sabor nastavlja s
radom na usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom bez obzira na slovensku
blokadu pregovora, kako bi pregovori tehnički mogli biti
završeni do kraja ove godine.
Predsjednica Finske Tarja Halonen je naglasila važnost
implementacije zakonodavstva te je ukazala na to da treba uvijek provjeriti mogućnost provedbe zakona u praksi.
Pohvalila je napredak Hrvatske i izrazila uvjerenje da će
Hrvatska i Slovenija pronaći rješenje za granični spor.
Posebna pažnja u razgovoru dvoje dužnosnika bila je
posvećena borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala u Hrvatskoj. Podsjetivši na nedavni ustroj četiri
specijalizirana suda predsjednik Sabora je istaknuo kako
Hrvatska stvara pravni okvir. Izrazio je nadu da je Hrvatska na pravom putu. S finskom predsjednicom se suglasio

Predsjednik Sabora Luka Bebić i predsjednica Republike Finske
Tarja Halonen

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio predsjednika Republike Tadžikistan
Emomalija Rahmona
(Zagreb, 4. rujna 2009.) Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić primio je predsjednika Republike Tadžikistan Emomalija Rahmona u sklopu njegovog službenog
posjeta Republici Hrvatskoj.
Dvojica su dužnosnika razgovarala o bilateralnim odnosima koji su dobri i bez otvorenih pitanja. Izraženo je zadovoljstvo time što su odnosi podignuti na višu razinu.
Obje su strane snažno zainteresirane za tješnju suradnju,
ne samo na bilateralnom planu nego i u međunarodnim
okvirima, potvrđeno je tijekom razgovora predsjednika
Sabora Bebića i tadžikistanskog predsjednika Rahmonija.
Izražena je želja da suradnju uspostave i parlamenti dviju
država te da se osnuju skupine prijateljstva. Predsjednik
Sabora rekao je kako Hrvatska želi intenzivirati suradnju
sa srednjoazijskim državama, a predsjednik Tadžikistana
istaknuo je značaj Hrvatske u sklopu suradnje Tadžikistana
s europskim državama, koja u vanjskoj politici ove države
srednje Azije ima prioritet. Zaključeno je kako mogućnosti

Predsjednik Sabora Luka Bebić i predsjednica Republike Finske
Tarja Halonen
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za jačanje bilateralnih odnosa postoje na području gospodarstva, turizma, kulture te znanosti i obrazovanja.

Luka Bebić primio predsjednika slovačkog
Nacionalnog vijeća Pavola Pašku
(Zagreb, 7. rujna 2009.) Slovačka podržava što skoriji
ulazak Hrvatske u članstvo Europske unije, izjavio je u
Zagrebu predsjednik slovačkog Nacionalnog vijeća Slovačke Pavol Paška nakon susreta s predsjednikom Hrvatskoga sabora Lukom Bebićem.
„Slovačka podržava Hrvatsku da što prije postane članicom EU-a”, rekao je u izjavi za novinare predsjednik
slovačkog parlamenta koji boravi u službenom posjetu
Hrvatskoj. Predsjednik Sabora izjavio je da je s Paškom
najviše razgovarao o približavanju Hrvatske Europskoj
uniji, budući da u bilateralnim odnosima dviju zemalja
nema otvorenih pitanja i da se stalno razvijaju. „To su
prijateljski odnosi, bez otvorenih pitanja”, rekao je Bebić, dodajući kako ima puno područja u kojima se mogu
potaknuti dvije vlade na još bolju, intenzivniju gospodarsku, kulturnu i svaku drugu suradnju.

Obostrano je istaknuto kako u okviru bilateralnih odnosa treba uspostaviti suradnju hrvatskog i armenskog
parlamenta te osnovati skupine prijateljstva kao važne
čimbenike u razvoju međudržavnih odnosa. U razgovoru
je nadalje zaključeno kako postoje potencijalno brojna
područja za suradnju u gospodarstvu, zdravstvu i turizmu. Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić i predsjednik Armenije Serzh Sargsyan su razmijenili mišljenja
i o situaciji u regijama južnog Kavkaza i jugoistočne
Europe.

Predsjednik Sabora primio izraelskog
potpredsjednika vlade i ministra vanjskih
poslova Libermana

(Zagreb, 8. rujna 2009.) Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić primio je predsjednika Republike Armenije Serzha Azatija Sargsyana u sklopu njegovog službenog
posjeta Republici Hrvatskoj. Dvojica su dužnosnika razgovarali o tome kako unaprijediti suradnju dviju zemalja.
Hrvatska i Armenija dijele zajedničke interese očuvanja
mira, širenja demokratskih sloboda, poticanja ekonomskog razvoja te slijede iste vanjskopolitičke ciljeve, europske i euroatlantske integracije.

(Zagreb, 15. rujna 2009.) Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić primio je potpredsjednika vlade i ministra
vanjskih poslova Države Izrael Avigdora Libermana u
sklopu njegovog službenog posjeta Republici Hrvatskoj.
Predsjednik Sabora Bebić i izraelski ministar vanjskih
poslova Liberman izrazili su zadovoljstvo bilateralnim
odnosima, o čijem usponu svjedoči intenzivna razmjena
posjeta na najvišim razinama. Predsjednik Sabora istaknuo je kako treba uspostaviti i parlamentarnu suradnju,
te je u tom kontekstu izrazio zadovoljstvo time što je u
Knesetu osnovana skupina prijateljstva s Hrvatskom, na
čijem je čelu Moshe Mutz Matalon, član iste stranke kao
i ministar Liberman.
Posebna pozornost u razgovoru dvojice dužnosnika
bila je posvećena razvoju gospodarske suradnje. Izraelski
ministar Liberman zauzeo se za osnivanje svojevrsnog
foruma gospodarstvenika i ljudi iz politike u cilju uklanjanja birokratskih prepreka koje koče razvoj suradnje na
tom području. Rekao je i kako Izrael cijeni to što Hrvatska obilježava Dan sjećanja na Holokaust. U nastavku
razgovora bilo je riječi o ukupnoj situaciji na području

Predsjednik Luka Bebić primio predsjednika Republike Armenije
Serzha Azatija Sargsyana

Predsjednik Sabora s izraelskim potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova Libermanom

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio predsjednika Republike Armenije Serzha
Azatija Sargsyana
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srednje i jugoistočne Europe, koja je od posebnog značenja za Izrael.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio izaslanstvo Ustavnog suda Portugalske
Republike
(Zagreb, 17. rujna 2009.) Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić primio je izaslanstvo Ustavnog suda
Portugalske Republike, koje u posjetu Hrvatskoj predvodi njegov predsjednik Rui Manuel de Moura Ramos.
Izaslanstvo portugalskog Ustavnog suda je u Hrvatsku
stiglo na poziv predsjednice Ustavnog suda Republike
Hrvatske Jasne Omejec.
U razgovoru je izraženo zadovoljstvo suradnjom ustavnih sudova Hrvatske i Portugala. Predsjednik Hrvatskoga
sabora Bebić je razmjenu iskustava ocijenio dragocjenom,
naročito u ovoj fazi kada Hrvatska priprema izmjene zakona o Ustavnom sudu, o kojima je pobliže govorio potpredsjednik Sabora i predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i
politički sustav Vladimir Šeks. Potpredsjednik Sabora Šeks
je izaslanstvu portugalskih ustavnih sudaca objasnio kako
su pripremljene izmjene hrvatskog Ustava u prvom redu
povezane s pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji. U vezi
s Ustavnim sudom naglasio je kako se u Hrvatskoj radi na
određenim rješenjima, kojima bi se zajamčilo da Ustavni
sud doista bude čuvar ustavnosti i zakonitosti te da bude
oslobođen predmeta koji nisu u tijesnoj vezi s time.
Govoreći o iskustvima portugalske ustavne prakse,
predsjednik Ustavnog suda Portugalske Republike Rui
Manuel de Moura Ramos je kazao kako i u Portugalu
žele izbjeći pretrpanost Ustavnog suda predmetima te da
je njihova vizija Ustavnog suda kao neovisnog, četvrtog
organa vlasti vrlo slična hrvatskoj viziji.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio načelnicu i glavnu tajnicu KPK Ureda za
vanjske poslove Yangzhoua Ding Zhanghue
(Zagreb, 30. rujna 2009.) Predsjednik Hrvatskoga
sabora Luka Bebić primio je načelnicu i glavnu taj-

Predsjednik Hrvatskoga sabora primio načelnicu i glavnu tajnicu
KPK Ureda za vanjske poslove Yangzhoua Ding Zhanghue

nicu KPK Ureda za vanjske poslove kineskog grada
Yangzhoua Ding Zhanghue, s kojom je razgovarao
o suradnji gradova Yangzhoua i Korčule koje već
povezuje osoba Marka Pola. Ideja za posjet načelnice i glavne tajnice KPK Ureda za vanjske poslove
Yangzhoua Hrvatskoj nastala je tijekom nedavnog
posjeta predsjednika Hrvatskog sabora Luke Bebića
Kini.
Izrazivši zadovoljstvo razgovorima s dužnosnicima
grada Korčule kineska je dužnosnica predsjednika Sabora izvijestila da je tijekom njenog posjeta Korčuli
potpisan memorandum o uspostavi prijateljskih odnosa, a zaključeno je kako ova dva grada mogu surađivati na brojnim područjima od zajedničkog interesa, prije
svega na području brodogradnje, poljoprivrede i trgovine. Yangzhou planira otvoriti muzej o Marku Polu,
pa je i tu dogovorena suradnja s gradonačelnikom
Korčule. Predsjednik Sabora Luka Bebić je izrazio
zadovoljstvo time što je nedavna razmjena posjeta hrvatskih i kineskih dužnosnika na najvišoj državnoj razini rezultirala konkretnim projektima, kojima se nadograđuju prijateljski i dobri hrvatsko-kineski odnosi.
Čestitajući 60. obljetnicu postojanja Narodne Republike Kine predsjednik Sabora je istaknuo kako je Kina
danas nezaobilazni svjetski politički i gospodarski
čimbenik.

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA
Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio veleposlanika Države Izrael Yosefa
Amranija
(Zagreb, 10. rujna 2009.) U razgovoru dvojice dužnosnika istaknuto je kako Hrvatska i Izrael imaju sličnu
povijest jer su se obje države za vlastitu slobodu i neovi-

snost borile u vrlo teškim, ratnim okolnostima. Izražena
je želja da se unaprijede bilateralni odnosi, posebice na
područjima za koje su obje države iskazale interes: u
ekonomiji, poljoprivredi, turizmu, kulturnoj i znanstvenoj razmjeni.
Hrvatska i Izrael žele tješnju suradnju, o čemu svjedoči
sve dinamičnija razmjena posjeta na najvišoj razini, su-

BROJ
515

IHS

2. III. 2010.

PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI

31
glasili su se predsjednik Hrvatskoga sabora Bebić i izraelski veleposlanik Amrani. U tom je kontekstu izraženo
snažno obostrano zadovoljstvo zbog posjeta izraelskog
potpredsjednika vlade i ministra vanjskih poslova Avigdora Liebermana Zagrebu 15. rujna ove godine. To će
biti prvi posjet izraelskog ministra vanjskih poslova Hrvatskoj, a u listopadu se očekuje i posjet Izraelu predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića. Poziv da
dođe u službeni posjet Izraelu na jesen ove godine predsjednika Knesseta Reuvena Rivlina prihvatio je i predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić.
U razgovoru predsjednika Sabora i izraelskog veleposlanika snažna je podrška izražena što skorijoj uspostavi međuparlamentarne suradnje koja bi znatno pridonijela boljem razumijevanju među narodima i državama. Posjet
predsjednika Sabora Izraelu bio bi od izuzetne političke
važnosti za obje zemlje s obzirom na to da bi to bio prvi
službeni posjet Izraelu predsjednika hrvatskog parlamenta,
nakon čega bi suradnju trebali uspostaviti pojedini odbori i
skupine prijateljstva Hrvatskog sabora i Knesseta. Voditelj
Hrvatsko-izraelske skupine prijateljstva u Hrvatskom saboru je zastupnik Goran Marić, a u Knessetu je na čelu
Izraelsko-hrvatske lige prijateljstva zastupnik Moshe Mutz
Matalon. Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić i veleposlanik Države Izrael Yosef Amrani razmijenili su i
mišljenje o stanju na Bliskom Istoku, a predsjednik Sabora
podržao je pravo Izraela i židovskog naroda da živi u miru
te je izrazio želju da se to područje što prije stabilizira.

Predsjednik Sabora Luka Bebić primio
veleposlanika SAD-a Jamesa B. Foleya
(Zagreb, 21. rujna 2009.) Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić primio je u nastupni posjet veleposlanika Sjedinjenih Američkih Država Jamesa B. Foleya, s
kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, članstvu u
NATO-u, pristupanju Hrvatske Europskoj uniji i ukupnom stanju u regiji.

Predsjednik Sabora zahvalio je američkom veleposlaniku na snažnoj podršci ulasku Hrvatske u NATO kao i
njenom pristupanju Europskoj uniji. Veleposlanika Foleya
izvijestio je kako je u zadnjih godinu i pol Hrvatski sabor
u okviru rada na prilagodbi hrvatskog zakonodavstva
pravnoj stečevini EU-a usvojio 170 zakona, dok ih je do
kraja ove godine ostalo 10–15 koje treba usvojiti, čime bi
proces prilagodbe hrvatskog zakonodavstva bio dovršen.
Predsjednik Sabora Bebić rekao je da „Hrvatska želi suradnju sa svim svojim susjedima”, te sa svima želi izgraditi dobre i prijateljske odnose. „Hrvatska podržava ulazak
zemalja regije u NATO i EU i na tom putu im ne želimo
postavljati bilo kakve prepreke na bilateralnoj razini”,
naglasio je predsjednik Hrvatskoga sabora. Američki veleposlanik James B. Foley rekao je da bilateralni odnosi
„nisu nikada bili bolji”, te je u tom kontekstu istaknuo
komponentu savezništva i obveze čuvanja zajedničke sigurnosti NATO-saveznika. Posebno je zahvalio na podršci
Hrvatskoga sabora misiji u Afganistanu. Rekao je kako
SAD cijeni podršku koju je Hrvatski sabor pružio misiji u
Afganistanu koju se smatra „teškim pothvatom”, no naglasio je i da ne treba izgubiti iz vida da je prijetnja svjetskom miru i sigurnosti stigla upravo od tamo.
U vezi s pitanjem granice Hrvatske sa Slovenijom,
zbog koje su bili blokirani hrvatski pretpristupni pregovori, američki je veleposlanik izrazio očekivanje da će se
sporazum temeljiti na kompromisu obje strane. Predsjednik Sabora rekao je kako je osnovni hrvatski stav da se
sporazum o granici mora postići uz uvažavanje međunarodnog prava. U razgovoru dvojice dužnosnika bilo je
riječi i o mogućnostima gospodarske suradnje između
SAD i Hrvatske. Veleposlanik Foley izrazio je spremnost
SAD-a da Hrvatskoj pruži podršku u provedbi reformi u
sklopu pretpristupnih pregovora s EU-om, posebice na
području vladavine prava, transparentnosti, borbe protiv
organiziranog kriminala i korupcije te uklanjanja birokratskih prepreka koje nepovoljno utječu na poslovnu

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio veleposlanika Kanade Edwina Loughlina

Predsjednik Sabora Bebić i veleposlanik SAD-a James B. Foley

(Zagreb, 24. rujna 2009.) Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić primio je u nastupni posjet veleposlanika Kanade u Republici Hrvatskoj Edwina Loughlina.
Predsjednik Sabora i kanadski veleposlanik razgovarali su o bilateralnim odnosima, koji se temelje na prijateljstvu i partnerstvu te je ocijenjeno da odnosi Hrvatske i
Kanade „nisu nikada bili bolji”. To potvrđuje i impresivna razmjena posjeta u posljednje tri godine, a nastavlja se
posjetom glavne kanadske guvernerke Michaelle Jean u
listopadu ove godine.
S kanadskim veleposlanikom predsjednik Sabora Bebić
razgovarao je i o mogućnostima za unaprjeđenje gospodarske suradnje kao i za stažiranje u kanadskom parlaBROJ
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mentu. Kanadski je veleposlanik Loughlin izrazio zadovoljstvo napretkom koji je Hrvatska ostvarila na brojnim
područjima, što je rezultiralo, između ostalog, i ulaskom
Hrvatske u NATO. Podržao je napore Hrvatske da što
prije ostvari i članstvo u Europskoj uniji kao i želju Hrvatske da ostalim zemljama regije pomogne na tom putu.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić
primio talijanskog veleposlanika Pigniattija
(Zagreb, 29. rujna 2009.) Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić primio je veleposlanika Republike Italije u Republici Hrvatskoj Alessandra Pigniattija Morana
di Custozu u radni posjet. Izrazili su zadovoljstvo tradicionalno prijateljskim i dobrosusjedskim bilateralnim odnosima, koji su u naročitom usponu zadnjih godina, što
potvrđuje i intenzivna razmjena posjeta na najvišim razinama.
U tom kontekstu predstojeći posjet predsjednika Hrvatskoga sabora Luke Bebića Italiji na poziv predsjednika Zastupničkog doma talijanskog parlamenta Gianfranca Finija u drugoj polovici listopada ove godine te nakon
toga posjet senatskog Odbora za europska pitanja Hrvatskoj imaju veliko značenje, zaključila su dvojica dužnosnika. Istaknuto je kako se mnogo puta pokazalo da parlamentarna diplomacija može bitno pridonijeti rješavanju
raznih pitanja od zajedničkog interesa.
U vezi s time talijanski je veleposlanik Pigniatti istaknuo kako nitko u Italiji bilateralna pitanja ne povezuje s

Predsjednik Sabora Luka Bebić s talijanskim veleposlanikom
Pigniattijem

ulaskom Hrvatske u Europsku uniju kao i da Italija snažno podržava što skorije pristupanje Hrvatske Europskoj
uniji, što bi, između ostalog, olakšalo gospodarsku suradnju Italije i Hrvatske, za koju su obje zemlje snažno
zainteresirane. Zahvalivši na potpori Italije hrvatskom
članstvu u NATO-u i Europskoj uniji predsjednik Sabora
Bebić je talijanskog veleposlanika izvijestio o svim daljnjim koracima koje Hrvatska planira poduzeti u pogledu
provedbe zakona, prije svega na području borbe protiv
korupcije i gospodarskog kriminala te nužnih ustavnih
promjena.

Protokolarne aktivnosti
saborskih dužnosnika
POTPREDSJEDNICI HRVATSKOGA SABORA
Željka Antunović primila ministra gospodarstva
Slovačke Republike L’ubomira Jahnáteka
(Zagreb, 24. kolovoza 2009.) Potpredsjednica Hrvatskoga sabora Željka Antunović primila je ministra gospodarstva Slovačke Republike L’ubomira Jahnáteka.
Središnje teme razgovora bile su gospodarska kriza te
razvoj suradnje na području energetike i turizma. Osvrnuvši se na trenutačno stanje u Slovačkoj, kao i u ostalim zemljama EU, ministar gospodarstva Jahnátek rekao
je da se gospodarska situacija u Hrvatskoj i navedenim
zemljama ne razlikuje previše. Izrazio je nadu da će

iduće razdoblje, kako u Slovačkoj tako i u Hrvatskoj,
donijeti stabilizaciju situacije. Potpredsjednica Sabora
Željka Antunović odgovorila je da Hrvatska poduzima
određene korake radi podizanja produktivnosti i konkurentnosti našeg gospodarstva. Uz te mjere, dodala je,
nastavlja se i borba protiv korupcije, jačanje pravosuđa,
ali i cjelokupnih demokratskih procesa kako bi se Hrvatska što prije pridružila zemljama članicama Europske unije.
U nastavku sastanka razgovaralo se o jačanju suradnje
na području energetike, posebno o mogućnosti da Hrvatska postane glavni alternativni pravac opskrbe plinom i
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naftom za zemlje srednje Europe. Kako su energetske
strategije dviju zemalja uvelike slične, suradnja na ovom
polju iznimno je poželjna za obje strane. Slovački ministar gospodarstva Jahnátek izrazio je, u tom smislu, zadovoljstvo dogovorenim nastavkom razgovora na razini
stručnjaka za energetiku. Potpredsjednica Sabora Željka
Antunović rekla je kako se nada da će ovaj posjet označiti i novi početni korak za jačanje naših gospodarskih odnosa. Ministar gospodarstva Jahnátek zaključno je rekao
da Slovačka i dalje snažno podupire što skoriji ulazak
Hrvatske u Europsku uniju i intenzivnije bilateralne veze
dviju zemalja.

Potpredsjednik Sabora Neven Mimica s
članovima izaslanstva Zakonodavnog vijeća
posebne upravne oblasti Hong Konga

Potpredsjednik Sabora Neven Mimica s izaslanstvom Zakonodavnog
vijeća posebne upravne oblasti Hong Konga

(Zagreb, 17. rujna 2009.) Predsjednik Odbora za europske integracije Neven Mimica upoznao je goste s
procesom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, naglasivši kako su potrebne zakonodavne i normativne reforme pri završetku, no da je još potrebno raditi na procesu
transformacije cjelokupnog društva. Članove izaslanstva
Zakonodavnog vijeća posebne upravne oblasti Hong
Konga zanimalo je kolika je potpora građana ulasku u
EU, sustav financiranja političkih stranaka, otvorenost
parlamenta te udio žena u politici.
Odgovarajući na pitanje u udjelu žena u politici,
zastupnica Karmela Caparin rekla je da je postotak
žena u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi
još uvijek iznimno nizak. Objasnila je da se provode
projekti koji bi omogućili usklađivanje poslovnih i
obiteljskih obveza žena kako bi se potaknuo njihov
intenzivniji angažman na lokalnoj razini. Član Odbora
za europske integracije Daniel Mondekar rekao je da
je potpora građana pristupanju EU dosta visoka, no da
je potrebno više uložiti u komunikacijsku strategiju
koja bi objasnila građanima konkretne činjenice o
pravima i obvezama koje proizlaze iz članstva. Naglasio je kako su mogućnosti razvoja velike, posebno
iz perspektive mladih i obrazovanih. Zastupnici su
upoznali goste s pravilima o javnosti rada Hrvatskoga
sabora te o procesu jačanja povjerenja građana u rad
institucija.

Neven Mimica i privremeni otpravnik poslova u
Delegaciji Europske komisije u RH Hudson
(Zagreb, 25. rujna 2009.) Privremeni otpravnik poslova
David Hudson upoznao je Nevena Mimicu s predstojećim promjenama u Delegaciji Europske komisije u Hrvatskoj. Također je najavio usvajanje Izvješća o napretku
Hrvatske za 14. listopada. Sugovornici su razgovarali o

mogućem datumu predstavljanja Izvješća Hrvatskome
saboru, što je označeno kao dobra praksa.
Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za europske integracije Neven Mimica rekao je da
očekuje značajan pomak u pregovorima kako bi se prevladao jaz između provedenih reformi i broja zatvorenih
pregovaračkih poglavlja. Zaključeno je da je obnavljanje
razgovora sa Slovenijom pozitivan pomak, prije svega za
bilateralne odnose dviju zemalja i proces pristupanja, ali
i kao pozitivan signal čitavoj regiji.

Potpredsjednica Hrvatskoga sabora Željka
Antunović i izaslanstvo finskog parlamenta
(Zagreb, 29. rujna 2009.) Potpredsjednica Sabora Željka Antunović uvodno je kazala da su bilateralni odnosi
Finske i Hrvatske vrlo dobri. Susreti poput ovog pridonose boljoj i intenzivnijoj parlamentarnoj suradnji, istaknula je Antunović. Finsko izaslanstvo zanimala je dinamika pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom. Potpredsjednica Sabora informirala je goste o parlamentarnim aktivnostima u okviru pregovaračkog procesa
s EU, a naglasila je i važnost političkog konsenzusa svih
parlamentarnih stranaka oko ulaska Hrvatske u EU. Hrvatska čini sve na procesu zadanih reformi kako bi u što
skorije vrijeme postala punopravna članica Europske
unije, naglasila je Antunović.
Željka Antunović u nastavku je predstavila finskom
izaslanstvu aktualnu ekonomsku situaciju u Hrvatskoj.
Pritom je istaknula važnost ekonomskog razvoja Hrvatske kako bi se naša zemlja približila otvorenom tržištu Europske unije. Antunović je upozorila i na probleme u sektoru brodogradnje te poljoprivrede. Turizam
kao granu ekonomije potpredsjednica Sabora istaknula
je kao izrazit potencijal Hrvatske koji treba dodatno
razvijati.
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DUŽNOSNICI HRVATSKOGA SABORA
Vesna Pusić, Željko Jovanović i Ana Lovrin
primili nizozemskog ministra pravosuđa Ernsta
Hirscha Ballina
(Zagreb, 8. rujna 2009.) Razmijenjena su stajališta o
tijeku pravosudne reforme u Republici Hrvatskoj, aktivnostima koje su poduzete i mjerama koje trebaju uslijediti, posebice vezano za otklanjanje blokade u poglavlju
23. Pravosuđe i temeljna prava. Razgovaralo se i o suradnji Hrvatske s Haaškim sudom, kao i osposobljenosti hrvatskoga pravosuđa za suđenja za ratne zločine na domaćim sudovima. Saborski dužnosnici upoznali su nizozemskog ministra s mjerama koje Hrvatska poduzima na
planu borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije,
usklađivanju zakonodavstva te razini njegove provedbe.
Nizozemski ministar izrazio je svoje zadovoljstvo posjetom Hrvatskoj i razgovorima koje je vodio s hrvatskim
dužnosnicima, istaknuvši da je napredak Hrvatske na području reforme pravosuđa znatan. Rekao je da Nizozemska
želi pomoći Hrvatskoj u nastavku pregovaračkog procesa.
Osvrnuo se na sastanak koji je vodio u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske s ministrom pravosuđa Ivanom
Šimonovićem i potpisano Pismo namjere o daljnjoj suradnji
između hrvatskog i nizozemskog ministarstva pravosuđa.
Ana Lovrin naglasila je da reforma hrvatskog pravosuđa bilježi pozitivne rezultate te da će Hrvatska i dalje
ulagati napore u cilju izgradnje neovisnog i učinkovitog
pravosudnog sustava. Istaknula je da puna suradnja Hrvatske s Haaškim sudom nije upitna ni u kojem slučaju,
kao ni nastavak borbe protiv korupcije i organiziranog
kriminala, što su mjerila za otvaranje pregovora u poglavlju Pravosuđe i temeljna prava.
Vesna Pusić smatra da je model reforme pravosuđa
dobar, ali da su rokovi provedbe predaleki. Istaknula je

Vesna Pusić, Željko Jovanović i Ana Lovrin primili nizozemskog
ministra Ernsta Hirscha Ballina

da je poglavlje Pravosuđa i temeljnih prava temeljno poglavlje pregovora, „jer su ta pitanja temelj za sve drugo”.
Što se tiče suradnje sa sudom u Haagu, istaknula je da to
više nije političko pitanje i da je ta suradnja neupitna za
sve parlamentarne stranke.
Željko Jovanović istaknuo je da Hrvatska ima dobru
organizacijsku strukturu za provedbu Strategije suzbijanja korupcije, ali da rezultati na tom planu još uvijek nisu
dovoljni.

Milorad Pupovac sastao se s izaslanstvom
Zakonodavnog vijeća posebne upravne oblasti
Hong Konga
(Zagreb, 17. rujna 2009.) Članovi izaslanstva Zakonodavnog vijeća posebne upravne oblasti Hong Konga
obavijestili su zastupnike Hrvatskoga sabora o svrsi posjeta, a to je upoznavanje s procesima demokratizacije
kroz posljednjih dvadesetak godina u zemljama srednje
Europe. Sugovornici su se složili da je moguć veći napredak u odnosima Hrvatske i Hong Konga, posebno na
području gospodarske i parlamentarne suradnje.
Predsjednik Odbora za međuparlamentarnu suradnju
Milorad Pupovac upoznao je goste s načinom rada Hrvatskoga sabora kao i njegovih radnih tijela. Izdvojivši
primarni vanjsko-politički cilj Hrvatske, pristupanje Europskoj uniji, istaknuo je potrebu dovršavanja reformi u
sektoru pravosuđa i javne uprave kao i nastavak rada na
manjinskim pitanjima i problematici izbjeglica.
Članove izaslanstva Zakonodavnog vijeća posebne
upravne oblasti Hong Konga zanimalo je koje su pozitivne strane tranzicije koju je prošla Hrvatska, proces privatizacije te uloga parlamenta u društvu i izborni zakon. U

Milorad Pupovac s izaslanstvom Zakonodavnog vijeća posebne
upravne oblasti Hong Konga
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okviru razgovora o ulozi Sabora, zastupnici su naglasili
kako je potrebno jačati parlamentarizam, kako kroz rad
saborskih tijela tako i intenzivnijom edukacijom građana
o njihovoj ulozi u procesu donošenja odluka. Zastupnici
su se složili da je veliki problem praćenje implementacije
zakona, kao i visok stupanj stranačke kulture koja ponekad koči neovisnost saborskih zastupnika.
Saborski zastupnici upoznali su goste iz Hong Konga s
izbornim zakonom, sa statusom i pravima manjina u Republici Hrvatskoj te s preostalim reformama koje predstoje Hrvatskoj prije ulaska u Europsku uniju.

Josip Leko i Damir Sesvečan primili izaslanstvo
Zakonodavnog vijeća posebne upravne oblasti
Hong Konga
(Zagreb, 17. rujna 2009.) U uvodnom dijelu radnog
sastanka potpredsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i
politički sustav Josip Leko predstavio je gostima rad i
djelokrug Odbora koji je ujedno i najvažnije radno tijelo
u Hrvatskom saboru. Odbor je tijelo koje je u praksi arbitar za primjenu Poslovnika Hrvatskoga sabora, a osim
praktične uloge Odbor utvrđuje i nacrt Ustava Republike
Hrvatske, naglasio je potpredsjednik Leko. Odbor razmatra i zakonske prijedloge koji se odnose na područja
ljudskih prava i političkog sustava, opća pitanja Ustava i
ustavnosti kao i prijedloge koji se odnose na pitanja
ustrojstva i djelokruga državnih tijela.
Potpredsjednik Leko gostima je izložio pravni i politički sustav Republike Hrvatske, s posebnim osvrtom na
zakonodavnu aktivnost Hrvatskoga sabora. Proces donošenja zakona u Saboru izrazito je dinamičan, istaknuo je
Leko, posebno u pogledu prilagodbe hrvatskoga zakonodavstva pravoj stečevini Europske unije.
Izaslanstvo Zakonodavnog vijeća posebne upravne
oblasti Hong Konga posebno zanima proces demokrati-

Josip Leko i Damir Sesvečan razgovarali s članovima izaslanstva
Zakonodavnog vijeća posebne upravne oblasti Hong Konga

zacije Hrvatske od samostalnosti do danas te u tom
kontekstu nastoje razmijeniti iskustva s hrvatskim kolegama, kazala je voditeljica izaslanstva Emily Lau
Wai-hing.
Članovi izaslanstva Hong Konga pokazali su poseban
interes za pitanja koja uređuje Poslovnik Hrvatskoga sabora, a razmijenili su iskustva i s hrvatskim kolegama o
primjeni Poslovnika za vrijeme trajanja plenarne sjednice
Hrvatskoga sabora.
Član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Damir Sesvečan informirao je goste o izbornom sustavu
Republike Hrvatske kao i o zakonima koji reguliraju to
područje. Razgovaralo se i o reformi pravosuđa, proceduri promjene Ustava te o autonomiji sudstva i izboru
sudaca.

Goran Marić i izaslanstvo Zakonodavnog vijeća
posebne upravne oblasti Hong Konga
(Zagreb, 17. rujna 2009.) Predsjednik Odbora Marić
predstavio je saborski Odbor za financije i državni proračun, rekavši da je to ne samo političko, već i stručno tijelo, u čijem radu, uz predsjednika iz redova vladajućih i
potpredsjednika iz redova opozicije, sudjeluje još 11 članova iz reda zastupnika te šest vanjskih članova, među
kojima su predstavnici znanstvenih i stručnih institucija,
udruge poslodavaca, sindikata te Hrvatske gospodarske
komore.
Delegaciju iz Hong Konga zanimala je procedura donošenja Državnog proračuna, posebice proces njegove
pripreme prije upućivanja u saborsku proceduru. Goran
Marić je odgovorio da se radi o iznimno složenom procesu, koji je nažalost još uvijek opterećen posljedicama
Domovinskoga rata, ali i učincima prelijevanja svjetske
gospodarske krize u Republiku Hrvatsku. Naglasio je da
se na državnom proračunu, što nije ništa neobično naspram drugih europskih parlamenata, sukobljavaju stajališta vladajućih i opozicije. „Proračun je izvor političkih
borbi u parlamentu, dapače, to je glavno mjesto za političku borbu”, rekao je.
Sljedeće pitanje Izaslanstva iz Hong Konga odnosilo
se na proces pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, točnije, na kojim se sve područjima hrvatsko zakonodavstvo
usklađuje s europskom legislativom, posebice u svjetlu
porezne politike i otvorenosti za strana ulaganja. Goran
Marić odgovorio je da je proces uskladbe sveobuhvatan,
a što se tiče porezne i monetarne politike i uskladbe na
tom području, naglasio je da je Hrvatska otvorena za
inozemna ulaganja, iako je postojeći porezni sustav prilično opterećujući za gospodarstvo, a tu su i okolnosti
svjetske recesije, posljedice rata. Odnos zaposlenih i
umirovljenika jedan je naprema četiri, što je strukturalni
problem hrvatskoga gospodarstva koji u velikoj mjeri
određuje i poreznu politiku, dodao je Marić.
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Vesna Pusić primila izaslanstvo Finsko-hrvatske
parlamentarne skupine prijateljstva finskog
parlamenta
(Zagreb, 29. rujna 2009.) Predsjednica Nacionalnog
odbora Vesna Pusić uvodno je gostima iz Finske predstavila rad i nadležnosti Odbora u pregovaračkom procesu
Hrvatske s Europskom unijom. Osnovna je uloga Nacionalnog odbora parlamentarna kontrola i uvid u pregovarački proces te praćenje okvira u kojima se kreću pregovori, kazala je Pusić. Nacionalni odbor predstavlja vrlo

važno parlamentarno tijelo u pregovaračkom procesu s
EU, a rezultat je konsenzusa svih parlamentarnih stanaka
oko ulaska Hrvatska u EU, istaknula je predsjednica Nacionalnog odbora.
Sugovornici su razgovarali o aktivnostima provođenja reformi, te njihovoj implementaciji u hrvatsko
zakonodavstvo, a kao najvažnija područja reformi
Pusić je izdvojila pravosuđe i poljoprivredu. Vesna
Pusić je predstavila i status pojedinih pregovaračkih
poglavlja te moguće rokove za zatvaranje određenih
poglavlja.

SUSRETI S VELEPOSLANICIMA
Potpredsjednik Odbora za pravosuđe Ivo
Josipović primio veleposlanika Republike
Mađarske Pétera Györkösa
(Zagreb, 31. kolovoza 2009.) Sugovornici su uvodno
razmijenili stajališta o aktualnoj političkoj i gospodarskoj
situaciji u Hrvatskoj. Potpredsjednik Odbora za pravosuđe Ivo Josipović informirao je veleposlanika o unutarnjim problemima s kojima se Hrvatska susreće, a izdvojio
je borbu protiv korupcije kao vrlo važno područje reformi na kojima Hrvatska radi na svojem putu prema punopravnom članstvu u EU.
Osvrnuvši se na granični spor sa Slovenijom Josipović je istaknuo da očekuje da se to pitanje riješi pred
međunarodnim sudom, bez trgovanja teritorijem. Na
sastanku se razgovaralo i o ekonomskoj situaciji u zemlji te o efektima turističke sezone koja za Hrvatsku
završava rezultatima boljima od očekivanih. Potpredsjednik Odbora Josipović istaknuo je da Hrvatska mora
pronaći načine kako pokrenuti proizvodnju i povećati
izvoz te na taj način odgovoriti izazovima globalne
ekonomske krize.

Bilo je riječi i o skorim predsjedničkim izborima u
Hrvatskoj, a veleposlanik Györkös uputio je i čestitku Ivi
Josipoviću na kandidaturi. Obostrano je ocijenjeno da su
odnosi dviju zemalja vrlo dobri i prijateljski te da je suradnja na svim razinama zadovoljavajuća.

Ivo Josipović i veleposlanik Kraljevine Norveške
u Republici Hrvatskoj Terje Hauge
(Zagreb, 7. rujna 2009.) Veleposlanik Kraljevine Norveške Terje Hauge rekao je da su bilateralni odnosi dviju
zemalja odlični, bez otvorenih pitanja, a uputio je i čestitke Hrvatskoj na članstvu u NATO savezu. Norveška i
Hrvatska imaju mnogo toga zajedničkog, poput broja
stanovnika i duge obale, te kao dvije prijateljske zemlje
surađuju na mnogim područjima. Veleposlanik Hauge
istaknuo je da je ove turističke sezone mnogo norveških
turista boravilo u Hrvatskoj te da očekuje da će se taj
trend zadržati i u budućnosti.
Potpredsjednik Odbora za pravosuđe Ivo Josipović zahvalio je veleposlaniku na podršci koju Norveška daje
Hrvatskoj na njezinom putu prema Europskoj uniji. Josipović je veleposlaniku Norveške predstavio trenutačnu
dinamiku pregovora Hrvatske s Europskom unijom, a
sugovornici su se osvrnuli i na granični spor sa Slovenijom. Borba protiv korupcije vrlo je važno područje reformi na kojima Hrvatska radi u procesu približavanja EU,
istaknuo je Josipović.
Razgovaralo se i o skorim predsjedničkim izborima u
Hrvatskoj te o parlamentarnim izborima u Norveškoj
koji se održavaju sljedeći tjedan. Veleposlanik Norveške
Hauge uputio je čestitku Ivi Josipoviću na kandidaturi za
predsjedničke izbore.

Neven Mimica primio mađarskog veleposlanika
Pétera Györkösa
Potpredsjednik Odbora za pravosuđe Ivo Josipović s veleposlanikom Republike Mađarske Péterom Györkösem

(Zagreb, 14. rujna 2009.) Razgovaralo se o aktualnoj
političkoj situaciji u Hrvatskoj, posebice u svjetlu nado-
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lazećih izbora za predsjednika Republike Hrvatske kao i
o postignutom dogovoru hrvatske premijerke Jadranke
Kosor i slovenskog premijera Boruta Pahora o slovenskoj
deblokadi hrvatskih pristupnih pregovora.
Obostrano je izraženo zadovoljstvo postignutim hrvatsko-slovenskim dogovorom u Ljubljani, kojim Hrvatska
konačno kreće prema završetku pregovora. „Doista je
napravljeno nešto za pozdraviti, što otvara perspektivu, a
najznačajnije je to da je odvojen proces pregovora za
članstvo Hrvatske u Europskoj uniji od procesa utvrđivanja granice između Republike Hrvatske i Republike Slovenije”, rekao je Mimica. Dodao je da je time Hrvatska
dobila na vremenu potrebnom za završetak pregovora, a
po njegovom sudu bit će potrebno šest do osam mjeseci
da se oni zaključe. Daljnje razgovore o graničnom pitanju i načinu njegovog rješavanja dvije zemlje nastavit će
uz pomoć Europske unije.
Mimica je naglasio da paralelno s pregovaračkim procesom Hrvatska nastavlja s reformskim zahvatima, posebice reformom pravosuđa, borbom protiv korupcije i organiziranog kriminala, koji su bitni za pregovore u poglavlju Pravosuđe i temeljna prava.

Mario Zubović primio veleposlanika Države
Izrael u Republici Hrvatskoj Yossija Amranija
(Zagreb, 14. rujna 2009.) Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario Zubović rekao je da su politički i
gospodarski odnosi dviju zemalja dobri te se nada da će
se u budućnosti razvijati i bolje. Zubović je veleposlanika
izvijestio o parlamentarnoj suradnji Izraela i Hrvatske
posebno istaknuvši suradnju parlamentarnih skupina prijateljstva Sabora i Knesseta.
Razgovaralo se i o sutrašnjem posjetu izraelskog ministra vanjskih poslova predsjedniku Sabora kao i skorom
posjetu predsjednika Luke Bebića Izraelu koji je predviđen za studeni ove godine. Veleposlanik Amrani podržava ulazak Hrvatske u Europsku uniju i naglašava da će
buduće članstvo Hrvatske u Uniji imati pozitivan utjecaj
za cijelu regiju.
Sugovornici su se osvrnuli i na aktualnu političku situaciju između Slovenije i Hrvatske koja nagovještava deblokadu hrvatskih pregovora, izrazivši nadu da će Hrvatska u što skorije vrijeme postati punopravna članica Europske unije.

u Knessetu, Yossi Amrani izrazio je želju da se i parlamentarnim dijalogom ostvare snažniji preduvjeti za ekonomsku suradnju.
Predsjednik Odbora za financije i državni proračun i
voditelj Hrvatsko-izraelske međuparlamentarne skupine
prijateljstva Goran Marić odgovorio je kako se nada da
će i najavljeni posjet delegacije Hrvatskoga sabora Izraelu, na čelu s predsjednikom Lukom Bebićem, u studenom
ove godine, pridonijeti tom obostranom cilju.
Sugovornici su se osvrnuli i na posljedice svjetske ekonomske krize koja je zahvatila obje zemlje. Goran Marić
izjavio je da se Hrvatska priprema na izlazak iz recesije.
Kao osnovne smjernice izdvojio je smanjivanje rashoda
državnog proračuna, povećavanje razine financijske discipline i veća ulaganja u komparativne prednosti Hrvatske, a to su poljoprivreda i turizam. Veleposlanik Amrani
rekao je da ekonomski pokazatelji govore da je i u Izraelu
recesija zaustavljena, no još je dug put do potpunog oporavka njihovog gospodarstva koje je iznimno osjetljivo
na kretanja na međunarodnom tržištu.

Mario Zubović primio veleposlanika Republike
Mađarske u Republici Hrvatskoj Pétera
Györkösa
(Zagreb, 15. rujna 2009.) Razmijenjena su mišljenja o
aktualnoj političkoj situaciji u Hrvatskoj, stanju bilateralnih odnosa te statusu hrvatskih pristupnih pregovora.
Mađarski veleposlanik pozdravio je postignut dogovor
hrvatske premijerke Jadranke Kosor i slovenskog premijera Boruta Pahora u Ljubljani, kojim se omogućava nastavak hrvatskih pregovora za članstvo u Europskoj uniji,
iznijevši očekivanja Mađarske da će Hrvatska u najskorije vrijeme zaključiti tehničke pregovore i postati punopravna članica europske obitelji država Unije.
„I sada, bez formalnog članstva Hrvatske u Uniji, mi
surađujemo s Hrvatskom kao da je ona članica Europske

Goran Marić susreo se s izraelskim
veleposlanikom Amranijem
(Zagreb, 14. rujna 2009.) Novoimenovani izraelski
veleposlanik Yossi Amrani predstavio je ključni cilj svojeg mandata – jačanje suradnje između Hrvatske i Izraela,
posebno na gospodarskom planu. Prenijevši pozdrave
voditelja skupine prijateljstva s Hrvatskom, koja djeluje

Mario Zubović primio veleposlanika Pétera Györkösa
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unije”, rekao je mađarski veleposlanik, predstavivši čitav
niz uspješnih projekata na kojima zajednički rade hrvatska i mađarska vlada. Posebno je izdvojio uspješno dovršene projekte na izgradnji cestovnih koridora koji povezuju dvije zemlje, te buduće planove koji uključuju zajedničku izgradnju željezničkih pravaca. Naglasio je da
se slijedećih dana održava zajednička sjednica hrvatske i
mađarske vlade na kojoj će se potpisati dvanaest sporazuma i ugovora, s jasnom vizijom bilateralne suradnje za
sljedećih deset do dvadeset godina, „što je najbolja poruka Europskoj uniji kako Hrvatska regionalno surađuje”.
Predsjednik vanjskopolitičkog odbora mađarskog parlamenta uputio je poziv predsjedniku Odbora za vanjsku
politiku Hrvatskoga sabora Mariju Zuboviću da posjeti
mađarski parlament, što je on prihvatio, naglasivši da su
odnosi dviju zemalja takvi da mogu poslužiti kao primjer
regionalne suradnje. Pozdravio je postignut dogovor u
Ljubljani kojim se omogućava nastavak pristupnih pregovara i nastavak pregovora o rješavanju graničnog pitanja između Hrvatske i Slovenije.

Razgovaralo se i o ulozi Hrvatskoga sabora u pregovaračkom procesu Hrvatske s EU, pri čemu je potpredsjednik Sabora Šeks istaknuo Nacionalni odbor kao važno
tijelo parlamentarne kontrole pregovora s EU. Republika
Hrvatska i dalje intenzivno radi na ispunjavanju svih potrebnih reformi, zaoštrava borbu protiv korupcije, učvršćuje pravnu državu i vladavinu prava, naglasio je Šeks.
Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Šeks informirao je
veleposlanika Pasquiera i o proceduri promjene Ustava,
istaknuvši da je Vladina radna skupina izradila predložak
ustavnih promjena te se očekuje da Vlada RH utvrdi prijedlog ustavnih promjena i uputi ga u parlamentarnu
proceduru.

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario
Zubović sastao se s norveškim veleposlanikom
Haugeom

(Zagreb, 22. rujna 2009.) Sugovornici su razgovarali o
aktualnoj političkoj situaciji u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na odnose sa Slovenijom. Potpredsjednik Hrvatskoga
sabora Vladimir Šeks rekao je da sporazum Ljubljana–Zagreb predstavlja „povijesni kompromis i pobjedu europske
ideje”. Deblokadom pregovora Republike Hrvatske otvorit
će se niz pregovaračkih poglavlja, a utvrdit će se i modaliteti rješavanja graničnog spora, istaknuo je Vladimir Šeks.
Veleposlanik Pasquier podsjetio je da se Francuska intenzivno zalaže za što skorije pristupanje Hrvatske Europskoj
uniji te pozdravlja novonastali dogovor sa Slovenijom.

(Zagreb, 22. rujna 2009.) Obostrano je izraženo zadovoljstvo zbog tradicionalno dobrih i prijateljskih odnosa
dviju zemalja. Razgovaralo se o nadolazećem izboru
glavnog tajnika Vijeća Europe i norveškom kandidatu za
to mjesto. Hauge je primijetio kako su svi dosadašnji
glavni tajnici Vijeća Europe dolazili iz zemalja članica
Europske unije pa je, istaknuo je, možda došlo vrijeme
da bude izabran kandidat koji zadovoljava sve uvjete, a
dolazi iz zemlje koja, iako bliska Uniji, nije njena članica. Norveški veleposlanik predstavio je predsjedniku
vanjskopolitičkog odbora Sabora norveškog kandidata
Thorbjørna Jaglanda, istaknuvši da se radi o snažnom
kandidatu s bogatim političkim iskustvom.
Razgovaralo se i o trenutnom statusu hrvatskih pristupnih pregovora za članstvo u Uniji, u svjetlu postignutog
dogovora o njihovoj deblokadi od strane Slovenije. Zubović je podsjetio da je Hrvatski sabor u svibnju ove godine prihvatio prijedlog europskog povjerenika Ollija

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks primio veleposlanika Republike Francuske Jeromea Pasquiera

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Mario Zubović sastao se s
norveškim veleposlanikom Haugeom

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir
Šeks primio veleposlanika Republike Francuske
Jeromea Pasquiera
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Rehna i on je i dalje jedini obvezujući za Hrvatsku. „Sabor svakako neće ići nauštrb interesa hrvatske države, a
ono što je Sabor podržao je 1. Rehnov prijedlog”, izjavio
je Zubović.

Neven Mimica s veleposlanikom Države Izrael u
Republici Hrvatskoj Yosefom Amranijem
(Zagreb, 25. rujna 2009.) Veleposlanik Države Izrael
Yosef Amrani ustvrdio je da su odnosi dviju zemalja zadovoljavajući te da uvijek postoji otvoreni prostor za intenziviranje suradnje na raznim područjima. Izrael podržava ulazak Hrvatske u Europsku uniju i očekuje da će
Hrvatska svoj pregovarački proces dovršiti u što skorije
vrijeme.
Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Neven Mimica predstavio je veleposlaniku Amraniju rad i nadležnosti Odbora
za europske integracije. Sugovornici su razmijenili stajališta i o aktualnostima u odnosima Hrvatske i Slovenije, a
bilo je riječi i o modalitetima rješavanja graničnog pitanja
dviju zemalja. U nastavku se razgovaralo o aktivnostima
Hrvatskoga sabora koje provodi u procesu prilagodbe hrvatskoga zakonodavstva pravnoj stečevini Europske unije. Neven Mimica istaknuo je da je Hrvatska do sada intenzivno radila na procesu svih potrebnih reformi, a aktivnosti na tom području nastavlja i dalje.
U završnom dijelu sastanka sugovornici su razgovarali
o bliskoistočnoj krizi i mirovnom procesu te o predstojećim predsjedničkim izborima u Republici Hrvatskoj.

Vesna Pusić primila američkog veleposlanika
Jamesa B. Foleya
(Zagreb, 29. rujna 2009.) Prilikom svog prvog posjeta
predsjednici Nacionalnog odbora Vesni Pusić, veleposlanik James B. Foley izrazio je želju za nastavkom bliske i
plodne suradnje između dviju država. Dodao je da Sjedinjene Američke Države gledaju Hrvatsku kao partnera, te
izrazio punu potporu pristupanju Hrvatske Europskoj
uniji. Zahvalivši na potpori, Vesna Pusić upoznala je veleposlanika s trenutnom fazom pregovora. Istaknula je da
Hrvatska puno očekuje od Međuvladine konferencije o
pristupanju Hrvatske EU, zakazane za 2. listopada. Sugovornici su se osvrnuli i na razvoj situacije sa Slovenijom,
pri čemu je Vesna Pusić istaknula kako pregovori o pristupanju i rješavanje graničnog pitanja moraju biti odvojeni.
U nastavku sastanka razgovaralo se o suradnji u regiji.
Istaknuvši važnost razvoja suradnje, Vesna Pusić poseb-

Vesna Pusić primila američkog veleposlanika Jamesa B. Foleya

no je izdvojila ulogu Hrvatske u podupiranju zemalja
regije na njihovom putu prema EU. Razgovarajući o
NATO savezu, sugovornici su se složili kako je potrebno
ojačati njegovu političku dimenziju, ali i kako Hrvatska
mora iskoristiti razvojne mogućnosti koje su joj sada
dostupne.

Vesna Pusić i veleposlanik Države Izrael Yosef
Amrani
(Zagreb, 30. rujna 2009.) Razgovaralo se o aktualnoj
političkoj situaciji u Hrvatskoj, posebice u svjetlu nadolazećih izbora za predsjednika Republike, kao i o trenutnom statusu hrvatskih pristupnih pregovora za članstvo u
Europskoj uniji.
Izrael podržava Republiku Hrvatsku na njenom putu u
Europsku uniju i uopće njeno opredjeljenje za proces
eurointegracija, rekao je izraelski veleposlanik. Naglasio
je da takav pozitivan primjer Hrvatske može poslužiti
kao model drugim zemljama regije Jugoistočne Europe
koje također streme prema članstvu u Uniji.
Vesna Pusić potvrdila je da je približavanje Europskoj
uniji šansa za Hrvatsku da postane predvodnik regije
upravo u procesima eurointegracija. Hrvatska iskustva
mogu biti vrlo značajna, jer „posjedujemo potrebno znanje i iskustvo iz pregovaračkog procesa, kao i ono proizašlo iz reformi te uskladbe zakonodavstva”. Ujedno,
hrvatski pozitivan primjer bit će dokaz uspješnosti europske politike, a doprinijet će svakako i stabilnosti čitave regije, istaknula je Pusić.
I.Č; A.F; S.Š.
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