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Kolumne

Iz Hrvatskog Sabora
Marko Turić , Ivan Bagarić
Poštovane kolege,
mi liječnici potpisnici kolumne «Sabor i zdravlje», u ulozi saborskih zastupnika želimo dati kratak
prikaz mjesta i uloge radnih tijela sabora (odbora), osobito Odbora nadležnog za zdravstvo te
načina na koji se donose zdravstveni i svi drugi zakoni od javno zdravstvenog značaja. Ovom
prilikom, preko Hrvatskog časopisa za javno zdravstvo, otvaramo vrata nove suradnje i
pozivamo Vas da skupa, iz Sabora, pratimo i unaprjeđujemo zdravlje.
Sabor je nositelj zakonodavne vlasti. Zakonske prijedloge u proceduru upućuju zastupnici,
klubovi zastupnika, radna tijela Sabora i Vlada. Građani također mogu na svojevrstan način
predlagati zakone. To čine preko radnih tijela Sabora koja umjesto njih započinju postupak
pokretanja i donošenja zakona. Radno tijelo po primitku prijedloga zakona ili izmjene
postojećeg zakona od strane građana dužno je provesti raspravu te najkasnije za tri mjeseca
izvijestiti predlagatelja predstavke ili prijedloga o ishodu.
Tako je donošenje zakona, izmjene i dopune zakona važni instrumenti kojima se izravno utiče
na zdravlje stanovništva.
Državni proračun je jedan od najvažnijih dokumenata za kojeg zastupnik glasuje i na kojeg
može uticati. Proračun izravno određuje prioritete tokova novca te tako određuje politiku vlade.
Zastupnici određuju stavke proračuna te prate potrošnju novca. S proračunom podnose se i
prijedlozi financijskih planova izvan proračunskih fondova s obrazloženjem.
Sabor izvješćuje javnost o svom radu preko elektronskih medija (internet stranica:
www.sabor.hr) i tiska te posebnog glasila «Izvješća Hrvatskog sabora».
U radu saborskog zastupnika od iznimne važnosti su informacije koje su mu na raspolaganju.
Zastupnik do informacija dolazi iz službenih materijala, dokumenata, informacija koje
pripremaju i prikupljaju radna tijela Sabora, Stručna služba Sabora, Vlada, ministarstva i druga
tijela državne uprave. Ministri su i drugi dužnosnici dužni zastupniku dostaviti tražene
informacije kao i izvješća o provođenju zakona i drugih akata. Zastupnici na početku nove
sjednice imaju pravo postaviti pitanja Premijeru i ministrima. Sve ovo su važni instrumenti u
rakama zastupnika. Također, dragocjene su sve informacije koje zastupnik, u našem slučaju
liječnik, dobije od kolega liječnika a koje mogu poslužiti u kreiranju ili unaprjeđenju saborskih
akata iz djelokruga zdravstva.
Vjerojatno najučinkovitiji rad saborskih zastupnika odvija se kroz radna tijela tj. saborske
odbore. Članovi odbora su zastupnici, pripadnici različitih političkih stranaka i vanjski članovi.
Odbori mogu uključiti znanstvene i druge organizacije i stručnjake koji mogu doprinijeti radu u
pripremanju akata ili razmatranju određenih pitanja.
Saborski odbori raspravljaju o prijedlozima i poticajima za donošenje zakona i drugih akata,
prate rad Vlade, raspravljaju o izvješćima tijela i ustanova te zauzimaju stajališta, utvrđuju
prijedloge akte te daju izvješće Saboru tj. svakom zastupniku osobno.
Odbor raspravlja prijedloge Vlade ili drugih tijela uz nazočnost predlagatelja, u pravilu to su
predstavnici ministarstava. Odbori također raspravljaju o prijedlozima koje su u Sabor uputili
građani. Vrlo važno je naglasiti da je rad odbora otvoren za javnost te njegov rad mogu pratiti
zainteresirane stranke.
Od 24 saborska odbora, osobito su od našeg (javnozdravstvenog) interesa: Odbor za rad,
socijalnu politiku i zdravstvo; Odbor za obrazovanje znanost i kulturu; Odbor za obitelj, mladež
i šport; Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša; Odbor za informiranje, informatizaciju i
medije.
Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo u svojoj nadležnosti između ostalog ima:
zdravstvenu zaštitu i organizaciju zdravstvene službe, zaštitu prognanih i raseljenih osoba i
zaštitu starih i imovinsko nezbrinutih osoba te druga pitanja socijalne politike i zdravstva. Ostali
navedeni odbori, također imaju brojne zadaće od šireg javno zdravstvenog značaja.
Vjerujemo kako će ovaj kratki uvodni prikaz dodatno potaknuti međusobnu komunikaciju
medicinskog osoblja s jedne strane i zakonodavnu vlast s druge, na trajnu suradnju s ciljem
ispunjenja našeg poslanja: više zdravlja za sve!
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