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Događaji

Kosor: Neka Predsjednik kaže
koji to zakoni koče investicije

P

redsjednica Vlade Jadranka
Kosor, koja je u Slavonskom
Brodu bila na proslavi 90.
obljetnice Holdinga Đure Đakovića, rekla je da će 2011., iako
neće biti jednostavna ni laka, biti godina u kojoj će Hrvatska zabilježiti gospodarski oporavak.
Poručila je da bi »puno više snage i energije trebalo ulagati u zajedničke projekte, a puno manje
u međusobne kritike«. Premijerka je istaknula da bi predviđeni
rast BDP-a u 2011. od 1,5 posto
mogao biti i veći ako se ostvari
neki od velikih investicijskih
projekata koje je predložila Vlada i ako se podupru privatne velike investicije. S tim u vezi ona
je vrlo optimistična.
»Zainteresiranih potencijalnih
investitora ima zaista puno. Potpredsjednik Vlade za investicije
gotovo da ne može podići glavu
od posla, jer veliki strani investitori dolaze u Hrvatsku i žele ulagati«, naglasila je premijerka dodajući da se Hrvatska prepoznaje
kao zemlja u koju vrijedi ulagati.
Prema njezinim riječima, mnogo
je razloga za tu promjenu, a je-

Potpredsjednik Vlade za
investicije gotovo da ne
može podići glavu od
posla, jer veliki strani investitori dolaze u Hrvatsku i žele ulagati, ističe
premijerka
dan je i borba protiv korupcije i
kriminala. Također je ocijenila
da Vlada ne može sama provoditi potrebne reforme u zemlji i da
joj je potrebna pomoć ostalih
subjekata društva.
Na novinarsku upit premijerka
se osvrnula i na suradnju Banskih dvora i predsjednika Republike Ive Josipovića u prvoj godini njegova mandata, naglašavajući kako se i rad predsjednika i
rad Vlade moraju kretati isključivo u okviru Ustava i ustavnih ovlasti.
»Trudili smo se oboje da ta suradnja bude upravo takva. Vidim
danas da ima nekih špekulacija
da to i nije baš tako, međutim,

mi se zaista moramo truditi da
poštujemo ono što je Ustav RH
jasno naglasio«, poručila je. Na
pitanje kako komentira izjavu
predsjednika Josipovića da bi reforme u zemlji trebale biti brže,
odgovorila je da »predsjednik nikad zapravo ne govori na što
točno misli«.
»Predsjednik je također rekao
da bi on - kad bi bio premijer ušao u ured i ukinuo sve propise
koji koče investicije. Moram reći
da bih rado čula koji su to zakoni. Ne koče zakoni investicije,
već ih koče oni koji ne provode
zakone, a ti su na svim razinama.
Oni koji ne provode zakone, koji
se ne trude i ne rade ništa, ti
koče sve, i gospodarstvo i investicije«, poručila je.
»Vjerojatno će biti zahtjeva i
za novim zapošljavanjem. Vlada
je donijela odluku da ga nema,
ali mislim da je sada trenutak da
to u nekim segmentima treba
ponovo razmotriti, osobito u
državnim tvrtkama, pogotovo
tamo gdje postoje veliki investicijski ciklusi«, istaknula je. [Hina]

Uskoro lančano poskupljenje kruha

GSV opet zapeo zbog sindikata
ZAGREB - Vlada, sindikati i poslodavci pokušat će se na još jednom sastanku sljedeći tjedan dogovoriti kako bi Gospodarsko-socijalno vijeće što prije počelo s
radom. Vlada predlaže socijalnim partnerima da se hitno sazove sjednica GSV-a, a da se
sporno pitanje novog zakona o
reprezentativnosti rješava usput.
To je u petak u emisiji »U mreži
prvog« Hrvatskog radija najavio
ministar i predsjednik GSV-a
Božidar Kalmeta. I premijerka Jadranka Kosor sindikalcima i poslodavcima također je u petak iz
Slavonskog Broda poručila da
Vlada očekuje početak rada tog
vijeća.
Sve je zapelo na utvrđivanju
kriterija za reprezentativnost sindikalnih središnjica, o čemu se
sindikati već pet godina ne mogu dogovoriti. Na točnom datumu do kada bi se donio novi zakon o reprezentativnosti inzistira

Sve je zapelo na utvrđivanju kriterija za reprezentativnost sindikalnih središnjica, o čemu
se sindikati već pet godina ne mogu dogovoriti

Ministri s čelnicima HZZ-a
o zapošljavanju

VJESNIKOVA ARHIVA

ZAGREB - U Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva
u petak je održan radni sastanak predstavnika Vlade s čelnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje *HZZ+ o stanju na
tržištu rada, odnosno analiza
podataka o nezaposlenosti i
provedbi mjera za njezino
smanjenje, kaže se u priopćenju
Ministarstva.
Ivan Domagoj Milošević, potpredsjednik Vlade za investicije,
kazao je nakon sastanka da o
problemu nezaposlenosti nisu
utvrđene nikakve nove činjenice, ali da postoje ideje kako riješiti problem. Dodao je da se
radi na dokumentu prema kojem bi se to realiziralo, a o tome
će javnost biti pravodobno informirana, stoji u priopćenju.
Također se kaže da je na sastanku naglašeno kako je jedan od
glavnih prioriteta Vladina rada
rješavanje problema nezaposlenosti. Zaključeno je da će se raKad će se
sastati Vladino povjerenstvo za
cijene?

V

rlo brzo većina će pekara
povećati cijenu kruha, što
će biti lančana reakcija nakon njegova poskupljenja u Slavoniji najavljenog za 1. ožujka,
izjavila je Vjesniku Nada Barišić,
direktorica Žitozajednice. Kako
upozorava, proizvođači kruha
više ne mogu izdržati uz cijenu
glatkog brašna *tip 550+ od 2,70
do 3 kune po kilogramu, a ona bi
mu uskoro mogla narasti i na 3,5
kuna. Podsjeća da je slična situacija s kruhom na domaćem
tržištu bila i 2008. kad je prosječna cijena kilograma brašna bila
2,75 kuna, pa je kruh poskupio.
U 2009. cijena brašna bila je niža
od 2 kune po kilogramu, a lani je
iznosila dvije kune. Kruh je u Hrvatskoj, navodi Barišić, dvostruko
jeftiniji nego u Sloveniji i trostruko nego u Njemačku. No, osjetno
je skuplji u usporedbi s tržištem u

Srbiji i BiH. Vlada ima na raspolaganju više instrumenata kojima
bi cijene kruha mogla držati pod
kontrolom, ali Vladino povjerenstvo za cijene nije se sastalo više
od godine. Cijene ne može
određivati dekretom na slobodnom tržištu, ali može intervenirati na tržištu pšenicom iz robnih
zaliha, jer je ona na robnim burzama dosegla cijenu od 2,20 kuna
po kilogramu. To je čak kunu više
od lanjske otkupne cijene pšenice
u Hrvatskoj pa se više isplati izvoziti je nego prodati na domaćem

Premijerka Kosor za boravka u Slavonskom Brodu apelirala je da se cijene osnovnih prehrambenih artikala ne podižu

tržištu.
Predsjednica vlade Jadranka
Kosor za boravka u Slavonskom
Brodu na novinarsku zamolbu da
komentira najave rasta cijena
kruha i mlijeka, rekla je kako poziva da se cijene tih osnovnih
prehrambenih artikala ne dižu.
Dodala je da će »organizirati
sastanak kakav su imali 2009. godine s velikim proizvođačima i
trgovcima kako bi od njih čuli
što oni misle o tome«.
Na pitanje novinara zašto
državni inspektori ne rade djelotvornije na sprječavanju sive ekonomije, premijerka Kosor je odgovorila kako se trudi da sve
službe i institucije rade svoj posao te da će pozvati glavnoga
državnog inspektora na razgovor
da se vidi koje su mogućnosti poboljašanja rada inspektora. [Marinko Petković/ Hina]

HUP, te time, kako ističe Bernard
Jakelić, zamjenik direktora te
udruge, uvjetuje početak rada
GSV-a.
To vijeće ne sastaje se od
srpnja prošle godine, kada su ga
zbog nezadovoljstva načinom rada
napustili
sindikati.
U
međuvremenu su se socijalni
partneri dogovorili o svim spornim pitanjima, pa tako više neće
biti preglasavanja, nego će se
odluke donositi konsenzusom.
Novi sporazum o radu GSV-a
spreman je za potpisivanje, ali
još treba riješiti pitanje reprezentativnosti sindikata. Kalmeta je
rekao da Vlada ne želi presjeći
spor sindikata o kriterijima reprezentativnosti niti bez sindikata donositi taj zakon pa sindikatima daje rok da se do 25. veljače
pokušaju usuglasiti o kriterijima
reprezentativnosti.
Čelnik HUS-a Ozren Matijašević ističe kako je sindikatima
važno da GSV što prije nastavi s
radom, jer socijalni partneri trebaju hitno raspraviti o nizu gorućih pitanja. Prijedlog je svih
središnjica da Međunarodna organizacija rada, prema svjetskim
standardima, predloži kriterije i
uvjete za reprezentativnost sindikata. [Ljubinka Marković]

di rješavanja ovoga gorućeg
problema intenzivirati i nastaviti sve aktivnosti iz Vladina
Programa gospodarskog oporavka.
Osim potpredsjednika Miloševića, priopćeno je, sastanku
su bili nazočni i Petar Čobanković, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja, Tomislav Ivić,
ministar obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti,
Krešimir Rožman, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva,
Zvonko Šakić, državni tajnik u
Ministarstvu financija, Ankica
Paun
Jarallah,
ravnateljica
HZZ-a sa suradnicima te Tatjana Katkić Stanić, ravnateljica
Uprave za socijalnu skrb u Ministarstvu zdravstva i socijalne
skrbi.
Inače, broj nezaposlenih na
kraju
siječnja
iznosio
je
33;.378. [M. Petković]

Teorija o zajedničkom zločinačkom
pothvatu - neprihvatljiva
ZAGREB - Teorija o »zajedničkom zločinačkom pothvatu«
koja se ponavlja u optužnicama i
u dijelom dosad objavljenoj judikaturi Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju
*MKSJ+
nije
bila
dijelom
međunarodnog običajnog prava
u vrijeme kada su, prema tvrdnjama optužnica, počinjena kaznena djela koja se optuženicima
stavlja na teret, stoji u znanstvenoj studiji koju je Haškom sudu
uputila Akademija pravne znanosti Hrvatske.
Akademija je još 2007. po prijedlogu Vlade dovršila studiju o
pojmu i sadržaju tzv. zajedničkog zločinačkog pothvata kako bi o tom pravno problematičnom pojmu raspravnim vijećima MKSJ-a mogli pružiti pomoć prijatelji suda *amici curiae+,
predviđeni statutom tog suda.
No, Vladine prijedloge za prijatelje suda Haaški sud je odbio, pa

je Akademija 16. veljače uputila
studiju predsjedniku Haaškog
suda Patricku Robinsonu na
upotrebu
po
njegovom
nahođenju, za što je dobila suglasnost od predsjednice Vlade
Jadranke
Kosor.
Zajednički
zločinački pothvat je pravna
konstrukcija koja se suprotstavlja
temeljnim
načelima
međunarodnog kaznenog prava
i kaznenog prava zemalja članica
UN-a koji je osnovao Haaški sud,
rekao je predsjednik Akademije i
suautor studije Željko Horvatić,
predstavljajući
njezine
zaključke.
Gornja granica može biti samo zapovjedna odgovornost, a
ne odgovornost svih imenovanih i neimenovanih koji su djelovali, po tvrdnjama optužbe, u
stvaranju
zajedničkog
zločinačkog pothvata, među kojima je i etničko čišćenje, kazao je
Horvatić. [Hina]

