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ZASTUPNICIMA DRUŠTVENO-POLITIČKOG VIJEĆA
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predmet: Zapisnik 13. sjednice Društveno^političkog vijeća Sabora, održane
26. lipnja 1991. godine
Sjednicu Vijeća otvorio je 26. lipnja 1991. godine
u 9,00 sati predsjednik Vijeća Ivan Vekiđ, koji je sjednici i
predsjedavao.
Predsjednik je obavijestio Vijeće da su izostanak
sa sjednice ispričali zastupnici J'ukić Božiđar i đr.Igor Štoković, te đr Žarko Domljan, dr Šlme Dodan i Ivica Gazi (naknadno
ispričani) .
Vijeće je primilo na znanje obavijest zastupnika o
njihovoj spriječenosti da prisustvuju sjednici.

0 razlozima spriječenosti da prisustvuju sjednici
Vijeća, prema evidenciji, koja se vodi u Tajništvu Vijeća, nisu
obavijestili zastupnici: utr Ma to Arlović, Stevan
Cupać,
Darko Čargonja, Petar Džođan, mr Neven Cttricaj,,lovo Opačić,
Ivica Račan, Petar Šale, Boško Šiljeg, mr Janko Vasiljević
i dr Nikola Visković.
Predsjednik je ustvrdio da sjednici prisustvuje
većina članova Vijeća, te da Vijeće mo-že donositi pravovaljane
odluke.

Vijeće je, bez primjedbi, usvojilo zapisnik
11 .-sjednice Vijeća održane 17, i 18. travnja 1991. godine.

I Vijeće je, sukladno svom djelokrugu, radilo prema
dnevnom reduutvrdjenom na skupnoj sjednici.svih vijeća Sabora
gdje je prihvaćeno da se odredjeni zakoni donesu po hitnom po
stupku:

Prijedlog zakona o hrvatskom državljanstvu

(hitni

postupak)
Prijedlog za donošenje zakona o prebivalištu i bora
vištu gradjana, s Prijedlogom zakona (bitni postupak)
Prijedlog za donošenje zakona o putnim ispravama
državljana Republike Hrvatske,s Prijedlogom zakona (hitni postupak)
Prijedlog za donošenje zakona o osobnoj karti, s
Prijedlogom zakona ('hitni postupka)
Prijedlog za donošenje zakona o inozemnim poslovima,
s Prijedlogom zakona (hitni postupak)
Prijedlog za donošenje zakona o sklapanju i izvršava
nju medjunarodnih ugovora, s Prijedlogom zakona (hitni postupak)
stranaca,

Prijedlog za donošenje zakona o kretanju i boravku
s Prijedlogom zakona (hitni postupak)

Nacrt zakona o zaduživanju Federacije kod Medjunarodne banke za obnovu i razvoj za strukturno prilagođjavanje
financijskog sektora - AS 1393
Prijedlog zakona o ratifikaciji Konvencije Vijeća
Europe o transferu osuđjeni'h osoba t- AS 1394
Prijedlog za donošenje zakona o Narodnoj banci Hrvat
ske s Nacrtora zakona
Prijedlog za donošenje zakona o Službi društvenog
knjigovodstva Hrvatske, s Prijedlogom zakona (hitni postupak)
Prijedlog za donošenje carinskog zakona,

s Nacrtom

zakona
Prijedlog za donošenje zakona o carinskoj službi,
s Prijedlogom zakona (hitni postupak)
Prijedlog za donošenje zakona o carinskoj tarif i ,
s Nacrtom zakona
Nacrt zakona, o T.arifi saveznih administrativnih taksa
- AS 13 8.9
Prijedlog za donošenje zakona o porezu na promet
proizvoda x usluga, s Prijedlogom zakona (hitni postupak)

3 -

Prijedlog za donošenje zakona o prijevozu u mdđjunarodnom cestovnom prometu, s Prijedlogom zakona (hitni postupak)
Srednjoročni plan razvoja hrvatskog željezničkog
poduzeća 1991-1995.
Plan održavanja i razvoja željezničke infrastrukture
za srednjoročno razdoblje 1991;-199 5.
(Podnosilac:^ Hrvatsko željezničko poduzeće, Zagreb)
Prijedlog plana održavanja i razvoja mreže javnih
cesta u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1991 . do 1995. godine
s osnovnim, elementima, razvoja do 2-000 , godine-;)
(Podnosilac:' 'Hrvatske ceste, Z'agrpb.)
Projekcija dugoročnog razvoja poste i t;e1 ekomunikacija u Republici Hrvatskoj do 2000, godine sa srednjoročnim, pla
nom razvoja za razdoblje od 1991, do 1995. godine
(Podnosilac: Hrvatska pošta i telekomunikacije
Zagreb)
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju saveznih
zakona iz područja trgovine, tržišta i cijene koje se u Republici
Hrvatskoj primjenjuju kao republički, zakoni, s Prijedlogom zakona
(hitni, postupak)
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju sa.Veznit
zakona u oblastima, poljoprivrede i .šumarstva koji se u Republici.
Hrvatskoj primjenjuju kao republički, zakoni, s Prijedlogom zakona (hitni postupak)
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju saveznih
zakona u oblastima pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Repu^
blici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni, s Prijedlogom
zakona, (hitni postupak)
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju savez
nih zakona iz područja zaštite okoliša, prostornog uredjenja
i graditeljstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao
republički zakoni, s Prijedlogom zakona (hitni postupak)
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju savez
nih zakona iz oblasti prometa i veza koji se u Republici Hrvat
skoj primjenjuju kao republički zakoni, sPrijeđlogom zakona
(hitni postupak)
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju savez
nih zakona, iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuju kao republički, zakoni, s Prijedlogom zakona (hitni
postupak)
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju savez
nih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih
subjekata, koji. se u Republici. Hrvatskoj primjenjuju kao republi
čki zakoni, s Prijedlogom, zakona (hitni postupak.)
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju zakona
o prisilnoj najođbi, stečaju' i likvidaciji, s Prijedlogom zakona
(hitni, postupak)
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Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju saveznih
zakona iz oblasti zdravstva koji. se u Republici Hrvatskoj primje
njuju kao republički zakoni, s Prijedlogom zakona (hitni postupak)
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju saveznih
zakona iz oblasti, prosvjete i kulture koji se u Republici. Hrvatskoj
primjenjuju kao republički, zakoni,s Pri jedlogom zakona (hitni
postupak)
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju Zakona
o unošenju i raspačavanju inozemnih sredstava, masovnog komunicira
nja i o inozemnoj informativnoj djelatnosti u Jugoslaviji koji se u
Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon, s Prijedlogom
zakona (hitni postupak)
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju Krivičnog
zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, s Pri
jedlogom zakona (hitni postupak)
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju zakona
o krivičnom, postupku, s Prijedlogom zakona (hitni postupak)
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju Zakona, o
izvršnom postupku, s Prijedlogom zakona, (hitni postupak)
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju Zakona, o
parničnom postupku, s Prijedlogom, zakona (hitni postupak)
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju saveznih
zakona, iz oblasti unutarnjih poslova, k o j i se u Republici Hrvatskoj
primjenjuju kao republički propisi, s Prijedlogom zakona (hitni
postupak)
Prijedlog za, donošenje zakona, o preuzimanju Zakona
o upravnim sporovima, s prijedlogom, zakona (hitni postupak.)
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju Zakona, o
privrednim, prijestupima, s Prijedlogom zakona, ihitni postupak)
Prijedlog za donošenje zakona, o preuz iman ju Zakona, o
općem, upravnom postupku u Republici Hrvatskoj, s Prijedlogom za
kona ihitni postupak)

Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju Zakona
o osnovnim,, vlasničko-pravnim odnosima., s Pri jedlogom zakona,
(hitni, postupak)
Prijedlog za donošenje zakona, o preuzimanju Zakona o
rješavanju sukoba, zakona, i sukoba nadležnosti u izvršenju kazne
nih sankcija, s Prijedlogom, zakona (hitni postupak.)
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju Zakona o
legalizaciji isprava, u medjunarodnom prometu, s. Prijedlogom za
kona (hitni postupak)
Prijedlog za donošenje zakona, o preuzimanju. Zakona, o
obveznim’
.ođnosima, s Prijedlogom zakona Ihitni postupak)
Prijedlog za. donošenje zakona o preuzimanju Zakona, o
r ješavan ju sukoba zakona .i nadležnosti u statusnim, porodičnim, i
nasljednim odnosima, & Prijedlogom zakona (hitni postupak)
Prijedlog za donošenje zakona, o preuzimanju Zakona o
rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u odredjenim
odnosima, s Prijedlogom zakona (hitni postupah)
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Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju Zakona
o osnovama režima voda važnih za dvije ili više republika odnosno
autonomnih pokrajina i o medjuđržavnim vodama koji se u Republici
Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon/ s Prijedlogom zakona
(hitni postupak)
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju Zakona
o mjernim jedinicama i mjerilima koji se a Republici Hrvatskoj
primjenjuje kao republički Zakon, s prijedlogom zakona (hitni postupak)
Prijedlog z:a donošenje zakona o preuzimanju Zakona,
o zaštiti1izuma, tehničkih uhapređjenja i znakova razlikovanja koji
se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon, s
Prijedlogom zakona (hitni postupak)
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju Zakona
o standardizaciji k o j i se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao
republički zakon, s Prijedlogom zakona (hitni postupak)
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju Zakona
o kontroli predmeta od dragocjenih kovina koji se u Republici
Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon, s Prijedlogom zakona
(hitni postupak)

Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o izvršnom
postupku ("Službeni list SFRJ", broj 2#/78, 6/82, 74/87, 57/89,
20/9 0, i 3 5/91) na, teritoriju Republike Hrvatske
Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o prekrša
jima kojima se povređju'ju savezni propisi ("Službeni, list SFRJ",
brqj 4/77, 20/82, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90, i 35/91.) na terito
riju Republike Hrvatske
Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o parnič
nom postupku ("Službeni list SFRJ", broj 4/77, 36/80, 69/82,
58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i 35/91) na teritoriju Republike
Hrvatske
Odluka o neprimjenjivanju Rješenja Ustavnog suda
Jugoslavije kojim se obustavlja izvršenje pojedinačnih akata
i radnji poduzetih temeljem odredbe člana 236a. do 236Č. krivičnog
zakona Republike Hrvatske
Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o osnovama
sistema državne uprave i o Saveznom izvršna^vijecu i saveznim orga
nima uprave ("Službeni list SFRJ", broj 23/78, 21/82, 18/85, 35/88
18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90. i 35/91) na teritoriju Republi
ke Hrvatske
Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o saveznom
sudu ("Službeni list SFRJ", broj 21/74, 20/82, 20/90. i 35/91)
na teritoriju Republike Hrvatske
Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o vojnim
sudovima ("Službeni list SFRJ", broj 4/77 i 13/82) i Zakona o
vojnom tužilaštvu ("Službeni list SFRJ", broj 4/77)

-
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Odluka o neprimjenjivanju pojedinih odredaba Zakona
0 Službi društvenog knjigovodstva ("Službeni list SFRJ" , broj
70/83, 17/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89, 79/90, 84/90.
1 20/91) na teritoriju Republike Hrvatske.

Prijedlog za donošenje zakona o Izmjenama i dopunama
Zakona o tržišnoj Inspekciji., s Prijedlogom zakona (hitni postupak)
zatvorenika,

Prijedlog za donošenje zakona o pravima političkih
s Prijedlogom zakona ihitni postupak)
(Predlagao: Đuro Perica, zastupnik; Vijeća općina,
đr.Ante Ruble, zastupnik Vijeća udruženog
rada, i Milan Kovač, zastupnik Društvenopolitiekog vijeća Sabora)

Izvješće o Zakonođavno-pravne komisije o R ješenju
Ustavnog suda Jugo slavi-je o pokretan ju postupka za ocjenjivanje
ustanovnosti člana 19. -Zakona o unutrašnjim poslovima ("Narodne
novine", broj 55/89)
Izvješća zajedničkih komisija za usaglašavanje
stajališta izmeđju vijeća. Sabora
a) o Prijedlogu' zakona o poljoprivrednom, zemljištu
b) o Prijedlogu za donošenje zakona o kazalištu,
s Nacrtom zakona
Prijedlog za donošenje zakona, o preuzimanju saveznih
zakona iz oblasti boračke zaštite, k o j i se u Republici Hrvatskoj
primjenjuju kao republički zakoni, s Prijedlogom zakona.
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju saveznih
zakona Iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja koji se
u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni, s Prije
dlogom zakona
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa, i zapošljavanja, koji se u
Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni, s Prijedio
gom zakona
Prijedlog za. donošenje zakona o izmjenama i dopu
nama Zakona o Hrvatskoj rađlotteleviziji, s Prijedlogom zakona
Prijedlog za donošenje zakona o Izmjenama i dopu
nama Zakona o izgradnji objeka.ta, s Prij edl ogom zakona
Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama zakona
o prostornom planiranju I uređjivanju prostora, s Prijedlogom
zakona
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama, zakona,
o javnim cestama
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Prijedlog odluke o rasporedu i korištenju sredstava
za poticanje razvoja i intervencije u privredi osiguranih u
Proračunu Republike Hrvatske za T99T. godinu
Prijedlog za donošenje zakona o ovlaštenju Vlade
Republike Hrvatske za donošenje uredbe o uređjlvanja odredjenih
pitanja o obavljanju zaštite spomenika kulture, knjižničarske i
muzejske djelatnosti, s Prijedlogom zakona
Prijedlog za donošenje zakona o prestanku važenja
zakona o "Nagradi đr.. Marija Schlesinger", s Prijedlogom, zakona
Prijedlog za donošenje zakona o obrani,

s Prijedlogom

zakona
Prijedlog za donošenje zakona opreuzimanju saveznih
zakona iz područja obrane koji s.e u Republici Hrvatskoj primjenju
ju kao republički propisi, s Prijedlogom zakona
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju saveznih
zakona iz oblasti mirovinskog I invalidskog osiguranja I doplatka
za djecu vojnih dsiguranika, koji. se u Republici Hrvatskoj primje
njuju kao republički zakoni, s Prijedlogom zakona
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju ^ akona o
zaštiti članova obitelji osoba Ha obveznoj vojnoj službi, koji
se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon,
s Prijedlogom zakona
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju Zakona
o zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika, koji se u Republici
Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakon, s Prijedlogom zakona
Prijedlog za donošenje zakona o preuzimanju Zakona
o osnovnim pravima vojnih Invalida i obitelji palih boraca, koji
se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon, s P>rijeđlogom zakona

II
Tijekom sjednice Viječe je na. prijedlog
nika Republike u dnevni red uvrstilo Prijedlog odluke o priz
nanju Republike Slovenije kao suverene I samostalne države.

III Viječe je, takodjer, na prijedlog zastupnika
željka. Mažara uvrstilo Europsku' povelju o osnovnim socijalnim
pravima radnika.
IV Vlada Republike Hrvatske predložila je da se u
dnevni, red uvrsti Prijedlog za donošenje zakona o zdravstvenoj
zaštiti životinja 1.veterinarskoj djelatnosti s Prijedlogom zakona,
s tim da se -zakon donese po hitnom postupku.

-
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Vijece je, s 42 glasa "za" prihvatilo ovaj prijed
log Vlade.,

V
Vlada Republike Hrvatske predložila je, t
da se po hitnom postupku donesu, a Vijeće je taj zahtjev
jednoglasno prihvatilo, slijedeći zakoni;
r> Prijedlog za donošenje zakona o stavljanju izvan
snage Zakona o Savjetu za narodnu obranu predsjedništva. Socijali
stičke Federativne Republike Jugoslavije,
- Prijedlog za donošenje zakona o stavljanju izvan
snage Zakona o ekonomskim i drugim odnosima u proizvodnji i pro
metu naoružanja i vojne opreme,
T- Prijedlog za donošenje zakona o stavljanju izvan
snage Zakona, o. vojnim pomorskim zastavama Socijalističke Fede
rativne Republike Jugoslavije i komandnim i rangovnim zastavama,
- Prijedlog za donošenje zakona, o stavljanju izvan
snage Zakona o vojnim školama i znanstvenoistraživačkim usta
novama Jugoslavenske narodne armije,
- Prijedlog za donošenje zakona o stavljanju izvan
snage Zakona, o visini sredstava za, stanjbenu izgradnju u Jugoslavensoj narodnoj armiji i našin njihovog izdvajanja,
v Prijedlog za. donošenje zakona o stavljanju izvan
snage Zakona, o pomorskom pli jenu i ratnom, plijenu na mpru,
v Prijedlog za donošenje zakona o stavljanju izvan
snage Zakona o obrazovanju i radu delegacija, aktivnih vojnih
osoba i gradjanskih osoba na službi u oružanim snagama. SFRJ,
v Prijedlog za donošenje zakona o stavljanju izvan
snage Zakona o obavljanju unutrašnjih poslova iz nadležnosti
saveznih organa uprave,
- Prijedlog za donošenje zakona o stavljanju izvan
snage Zakona o stambenom osiguravanju u Jugoslavenskoj narodnoj
armiji,
- Prijedlog za donošenje zakona za stavljanje
izvan snage;
- Zakona o vojnim sudovima, i
- Zakona o vojnom tužilaštvu,
- Prijedlog za donošenje zakona za, stavljanje izvan
snage zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;
- Zakona o osnovama sistema državne uprave i o
Saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima
uprave

p

- Zakon o organizaciji i djelokrugu saveznih organa
uprave i saveznih organizacija
- Zakon o tarifi saveznih administrativnih taksa
- Zakon o radu saveznih organa na predstavkama i
prijedlozima

_
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- Zakon o financiranju federacije
■<- Zakon o pravima i dužnostima saveznik organa
u pogledu sredstava u đrušt vencmvla sn ištvu
kojima se koriste
^ Zakon o naknađama\osobnog dohotka delegata u
Skupštini. SFRJ i osobnih dohodaka funkcionara
koje proglašava,/ bira idi imenuje Skupština
SFRJ
t

Zakon o obavljanju vanskih poslova iz nađleŽT
nos ti saveznih organa, uprave i saveznih or
gan izaćija

— Zakon o udruživanju građjana, uuđružen ja, drvuštvene organizacije i po jitičk^opganizacij e,
što se osnivaju za, teritorij SFR Jugoslavije
v- Z-akon o savjetu federacije
v- Zakon o praznicima. SFRJ
T-.-Za.kon, o državnom pečatu SFRJ i pečatima,
saveznih organa
t* Prijedlog

za, donošenje-zakona za stavljanje izvan

snage;
- Zakona
- Zakona

o pomilovanju,
o Saveznom, sudu,

T- Zakona

o sudovima udruženog rađa,

- Zakona

o Saveznom javnompravobranilaštvu,

- Zakona o postupku za upis u sudski registar,
- Zakona o saveznim sudskim taksama,
- Zakona o društvenom pravobraniocu samouprav
ljanja,
- Zakona o Saveznom društvenom pravobraniocu
samoupravljanja
t Prijedlog za donošenje zakona ostavljanju izvan
snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
iz oblasti financija,

- Prijedlog za donošenje zakona o stavljanju izvan
snage Zakona o osnovama sistema javnog informiranja,
t Prijedlog za donošenje zakona o stavljanju izvan
snage Zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz
oblasti energetike,
t- Prijedlog za donošenje zakona, o stavljanju izvan
snage Z'akona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
o udruživanju u Zajednicu jugoslavenskih .željeznica i Zajednicu
jugoslavenskih pošta, telegrafa, i telefona.,

- Prijedlog za donošenje zakona o stavljanju izvan
snage Zakona o kompenzaciji,

-
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- Prijedlog za donošenje zakona o stavijanju-dzvan
snage Zakona o robnim rezervama,
T- Prijedlog za donošenje zakona o stavljanju izvan
snage Zakona o osiguravan ju sredstava,
djelomično financiranje
programa za zaštitu socijalno ugroženog stanovništva i radnika
za čijim radom prestaje potreba zbog prestrukturiranja privrede,
T-- Prijedlog za donošenje zakona o stavljanju izvan
snage Zakona o obezbjedj ivanjulitkorištenju sredstava za podstircanje tehnološkog razvoja Jugoslavije,
T-- Prijedlog za donošenje zakona
snage Zakona o Saveznoj tržišnoj inspekciji,

o stavljanju izvan

T-- Prijedlog za donošenje zakona o stavljanju izvan
snage Zakona oboračkom, doplatku,
t Prijedlog za donošenje zakona o stavljanju izvan
snage Zakona o osnovnim pravima osoba odlikovanih ordenom Karadjorđjeve zvijezde s mačevima, Ordenom Bijelog orla s mačevima, i
zlatnom medaljom, Obiliča,

VI
S obzirom, da, je na prošloj sjednici Vije
raspravu o Prijedlogu zakona, o Hrvatskoj akademiji znanosti i
umjetnosti dok se o podnesenim amandmanima ne izjasni Vlada, RepU’blike Hrvatske, a izjašnjenja su zastupnici primili na sjednici
Viječe je odlučilo da, nastavi raspravu prije dnevnog
reda utvrdjenog na skupnoj sjednici, svih viječa Sabora.S

S obzirom, na iznijeto, Viječe je utvrdilo:
D N E V N I

R E D

0 . 1 . Prij edlog zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
1 . 1 . Prijedlog zakona o hrvatskom državljanstvu
1 . 2 . Prijedlog zakona o prebivalištu i boravištu gradjana,
1 . 3 . Prij edlog zakona o putnim ispravama državljana Republike
Hrvatske,

1.4. Prijedlog zakona o osobnoj karti,

2 .1i. Prijedlog zakona o inozemnim poslovima,
2 .2 . Prijedlog zakona o sklapanju i izvršavanju medjunarodnih
ugovora,
2 . 3 . Prijedlog zakona o kretanju i. boravku.stranaca,
2 . 4 . Nacrt zakona o zaduživanju Federacije kod Medjunarodne
banke za obnovu i razvoj za strukturno prilagodjavanje
financijskog sektora t- AS T393
2 . 5 . Prijedlog zakona o ratifikaciji Konvencije Viječa Europe u
transferu osudjonih osoba ^ AS 1394

-

If

-

3.1. Prij eđlog zakona o Narodnoj banci Hrvatske,
3.2. Prijedlog zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske,
4.1. Prijedlog za donošenje carinskog zakona s Nacrtom zakona,
4.2. Prijedlog za,kona o carinskoj

službi,

4.3. Prijedlog za donošenje zakona o carinskoj tarifi s Nacrtom
zakona,
4.4, Nacrt zakona o Tarifi saveznih administrativnih taksa -AS^1389
5.1. Prijedlog zakona o porezu na promet proizvoda husjuga,
6.1. Prijedlog zakona o prijevozu u med jun a rodnom, cestovnom
prometu,
6.2. Srednjoročni plan razvoja Hrvatskog ielj^eznirčkog poduzeća
1991-1995.,
6.3. Plan održavanja i razvoja željezničke infrastrukture za s r e i
njoročno razdoblje 19-91 r 1 9 95.
6.4. Prijedlog plana održavanja i razvoja mreža, javnih cesta, u
Republici Hrvatskoj za, razdoblje od 1991;, do 19-95, godine
s osnovnim elementima razvoja do 2000 . godine,
6.5. Dugoročni i srednjoročni plan razvoja poštanskog i teleko
munikacijskog prometa Hrvatske,
7.1. Prijedlog zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja
trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuju kao republički zakoni,
7.2. Prijedlog zakona o preuzimanju saveznih zakona u oblastima
poljoprivrede i šumarstva koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuju kao republički zakoni,
7.3. Prijedlog zakona o preuzimanju saveznih zakona u oblastima
pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuju kao republički zakoni,
7.4. Prijedlog zakona o preuzimanju saveznih zakona iz. područja
zaštite okoliša, prostornog uredjenja i graditeljstva koji
se u Republici- Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni,
7.5. Prijedlog zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti
prometa i veza koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao
republički zakoni,
7.6. Prijedlog zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti
financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao
republički zakoni,
7.7. Prijedlog zakona preuzimanju saveznih zakona iz područja
organizacija i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u
Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni,
7.8. Prijedlog zakona o preuzimanju Zakona o prisilnoj nagodbi,
stečaju i likvidaciji,

r

7.9.

12 r

Prijedlog zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti
zdravstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao
republički zakoni,

7.10. Prijedlog zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti
prosvjete i kultureskoji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju
kao republički zakoni,
7.11. Prijedlog zakona, o preuzimanju Zakona o unošenju i raspara
čavanju inozemnih sredstava masovnog komuniciranja i o inozemnoj informativnoj djelatnosti u Jugoslaviji koji se u
Republici Hrvatskoj primjeri ju je kao republički zakon,
7.12. Prijedlog zakona o preuzimanju krivičnog zakona Socijalistirčke Federativne Republike Jugoslavije,
7.13. Prijedlog zakona

o preuzimanju Zakona

o krivičnom postupku,

7.14. Prijedlog zakona,

o preuzimanju Zakona

o izvrsnom postupku,

7.15. Prijedlog zakona

o preuzimanju Zakona

o parničnom postupku,

7-. 16.

Prijedlog zakona o preuzimanju saveznih zakona iz. oblasti.
unutarnjih poslova koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju
kao republički propisi,

7.17. prijedlog zakona,

o preuzimanju Zakona

o upravnim sporovima,

7.18. Prijedlog zakona
stupima,

o preuzimanju zakona

o privrednim prijem

7.19. Prijedlog zakona o preuzimanju Zakona o općem upravnom postup
ku u Republici Hrvatskoj,
7.20. Prijedlog zakona o preuzimanju zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima,
7.21. Prijedlog zakona o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba
zakona i sukoba nadležnosti u izvršenju kaznenih sankcija,
7.22. Prijedlog zakona o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava
u medjunarodnom prometu,
7.23. Prijedlog zakona o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima,
7.24. Prijedlog zakona o preuzimanju Zakna o rješavanju sukoba
zakona i nadležnosti u statusnim, porodičnim £ nasljednim
odnosima,
7.25. Prijedlog zakona o preuzimanju Zakona, o rješavanju sukoba
Zakona s propisima drugih zemalja u ođredjenim odnosima,
7.26. Prijedlog zakona o preuzimanju Zakona o osnovama režima
.V©da važnih za dvije ili više republika odnosno autonomnih
pokrajina i o medjuđržavnim. vodama koji se u Republici
Hrvatskoj primjenjuje kao republički, zakon,
7.27. Prijedlog zakona o preuzimanju Zakona o mjernim
jedinicama
i mjerilima koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao
republički zakon,
7.28. Prijedlog zakona, o preuziman ju Zakona, o zaštiti izuma, teh
ničkih unapređjenja i znakova razlikovanja koji se u Republi
ci Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon,
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7.29. Prijedlog zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji
koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički
zakon
7.30. Prijedlog zakona o preuzimanju Zakona o kontroli predmeta
od dragocjenih kovina koji se u Republici Hrvatskoj primje
njuje kao republički zakon,
8.1.

Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o izvršnom postupku
("Službeni list SFRJ", broj 20/78, 6/82, 74/87, 57/89,
20/90 i 35/91) na teritoriju Republike Hrvatske,

8.2.

Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o prekršajima
kojima se povređjuju savezni propisi ("Službeni list SFRJ",
broj 4/77, 20/82, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90 i 35/91), na
teritoriju Republike Hrvatske,

8.3.

Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o parničnom
postupku ("Službeni list SFRJ", broj 4/77, 36/80, 69/82,
58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i 35/91) na teritoriju
Republike Hrvatske,

8.4.

Odluka o neprimjenjivanju Rješenja Ustavnog suda Jugoslavije
kojim se obustavlja izvršenje pojedinačnih akata i radnji
poduzetih temeljem, odredbe člana 236a. do 236o. Krivičnog za
kona Republike Hrvatske,

8.5.

Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o osnovama sistema
državne uprave i o Saveznom izvršnom vijeću i saveznim orga
nima uprave ("Službeni list SFRJ", broj 23/78, 21/82, 18/85,
35/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 i 35/91) na terito
riju Republike Hrvatske,

8 .6 .

Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o saveznom sudu
("Službeni list SFRJ", broj 21/74, 20/82, 20/90 i 35/91)
na teritoriju Republike Hrvatske,

8.7.

Odluka oneprimjenjivanju odredaba Zakona o vojnim sudovima
("Službeni list SFRJ", broj 4/77 i 13/82) i Zakona o vojnom
tužilaštvu i"Službeni list SFRJ", broj 4/77) na teritoriju
Republike Hrvatske,

8 .8 .

Odluka o neprimjenjivanju pojedinih odredaba Zakona o Službi
društvenog knjigovodstva i"Službeni list SFRJ", broj
70/83, 17/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89, 79/90, 84/90
i 20/91) na teritoriju Republike Hrvatske

9.1.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o tržišnoj
inspekciji

10.1. Prijedlog zakona o pravima bivših političkih zatvorenika
11.1. Izvješće Zakonodavno-pravne komisije o Rješenju Ustavnog
suda Jugoslavije o pokretanju postupka za ocjenjivanje
ustavnosti člana 19. Zakona ounutrašnjim poslovima. ("Narodne
novine", broj 55/89),
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11 .2 . Izvješća Zajedničkih komisija za usuglašavanje stajališta
izmedju vijeća Sabora
a) o Prijedlogu zaiđonošenje zakona o kazalištu s Nacrtom
zakona
b) o Prijedlogu zakona o poljoprivrednom zemljištu
1 2 . 1 . Prijedlog odluke o priznanju Republike Slovenije kao suverene
i samostalne države
1 3 . 1 . Prijedlog zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti
boračke zaštite, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju
kao republički zakoni.,
1 3 . 2 . Prijedlog zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti
mirovinskog i invalidskog osiguranja, koji se u Republici
Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni,
1 3 . 3 . Prijedlog zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti
radnih odnosa i zapošljavanja, koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuju kao republički zakoni,

1 4. 1

, Prijedlog

zakona, o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj
r adio v-te 1evizi j i.,

1 5 . 1 . Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji
objekata,

1 5 . 2 .. Prijedlog zakona, o izmjenama zakona o prostornom planira
nju i uredjivanju prostora,
1 6 . 1 . Prijedlog zakona o Izmjenama I dopunama. Zakona o javnim,
cestama
1 7 . 1 , Prijedlog odluke o rasporedu i korištenju sredstava za
poticanje razvoja i intervencije u" privredi, osiguranih u
Proračunu Republike H w a t s k e za 19-91. godinu,
1 8 . 1 , Prijedlog zakona, o ovlaštenju Yja.de Republike Hrvatske za.
donošenje uredbe o uredji'vanju ođr.edj.enih pitanja u obavlja
nju zaštite spomenika kulture, knjižničarske i muzejske
djelatnosti,
1 8 . 2 . Prijedlog zakona o prestanku važenja zakona o "Nagradi
dr.Marija Schlesinger",
19.1. Prijedlog zakona o obrani,
19.2. Prijedlog zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja
obranekoji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao repu
blički propisi,
19.3. Prijedlog zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti
mirovinskog i invalidskog osiguranja i doplatka za djecu
vojnih osiguranika, koji se u Republici Hrvatskoj primjenju
ju kao republički zakoni,
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19.4. Prijedlog zakona o preuzimanju zakona o zaštiti članova
obitelji osoba na obveznoj vojnoj službi, koji se u
Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon,
19.5. Prijedlog zakona o preuzimanju zakona o zdravstvenom osi^
guranju vojnih osiguranika, koji. se a Republici. Hrvatskoj
primjenjuju kao republički zakon,
19.6. Prijedlog zakona o preuzimanju zakona o osnovnim pravima
vojnih invalida i obitelji palih boraca, koji se u Republici
Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon,
20.1* Europska povelja o osnovnim socijalnim pravima radnika,
21.1. Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veteri
narskoj djelatnosti,
22. T. Prijedlog zakona o stavljanju izvan snage Zakona o Savjetu
za narodnu obranu Predsjedništva Socijalističke Federativne
Republike Jugoslavije.,
22.2. Prijedlog zakona o stavljanju izvan snage Zakona o ekonoms
kim i drugim odnosima u proizvodnji i prometu naoružanja
i vojne opreme,
22.3. Prijedlog zakona o stavljanju izvan snage Zakona o vojnim
pomorskim zastavama Socijalističke Federativne Republike
Jugoslavije i komandnim i rangovnim zastavama,
22.4. Prijedlog zakona o stavljanju izvan snage Zakona o vojnim
školama i znanstvenoistraživačkim, ustanovama Jugoslavenske
narodne armije,
22.5. Prijedlog zakona o stavljanju izvan snage Zakona o visini
sredstava za stambenu izgradnju u Jugoslavenskoj narodnoj
armiji i način njihovog izdvajanja,
22.6. Prijedlog zakona o stavljanju izvan snage Zakona o pomor
skom plijenu i ratnom plijenu na moru,
22.7. Prijedlog zakona o stavljanju izvan snage Zakona o obrazova
liju i radu delegacija aktivnih vojnih osoba i gradjanskih
osoba na službi u oružanim snagama S3?RJ,
22.8., Prijedlog zakona o stavljanju izvan snage Zakona o obavlja
nju unutrašn jih poslova iz nadležnosti saveznih organa
uprave,
22.9. Prijedlog zakona o stavljanju izvan snage Zakona o stam
benom osiguravanju i Jugoslavenskoj narodnoj armiji,
22.,

1-0 .Prijedlog zakona za stavljanje izvan, snage:
v Zakona o vojnim sudovima i
- Zakona o vojnom tužilaštvu,

22.11.Prijedlog zakona za stavljanje izvan snage zakona Socijali
stičke Federativne Republike Jugoslavije:
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-■ Z.akona o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom
izvrsnom vijeću i saveznim organima uprave
-- Zakona o organizaciji i djelokrugu saveznih organa i save
znlh organizacija
T- Zakon o tarifi saveznih administrativnih taksa
- Zakon o radu saveznih organa na predstavkama i prije
di o z ima
^ Zakon o financiranju federacijo
Zakon o pravima i dužnostima, saveznih organa, u pogledu
sredstava u društvenom vlasništvcckoj'ima se koriste
- Zakon o naknadama osobnog dohotka delegata u Skupštini
SFRJ i osobnih dohodaka funkcionara, koje proglašava, bira
ili imenuje Skupština SFRJ
Zakon o obavljanju vanjskih poslova iz nadležnosti savez
nih organa uprave I saveznih organizacija,
- Zakon o udruživanju gradjana u udruženju, društvene
organizacije i političke organizacije, sto se osnivaju
za teritorij SFR Jugoslavije
T- Zakon, o savjetu federacije
T- Zakon o praznicima, SFRJ
- Zakon o državnom pečatu SFRJ i pečatima, saveznih organa
22.12, Prijedlog zakona za. stavljanju izvan snage:
Zakona o pomilovanju,
- Zakona. o Saveznom sudu,
- Zakona o sudovima udruženog

rađa,

- Zakona o Saveznom javnom pravobranilaštvu,
- Zakona o postupku za upis u sudski registar,
- Zakona o saveznim sudskim taksama,
- Zakona o društvenom pravobraniocusamoupravijanja,
- Zakona o Saveznom društvenom pravobraniocu samoupravljanj
22.13. Prijedlog
zakona o stavljanju izvan snage propisa Socijali
stičke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti fi
nancija,
22.14. Prijedlog zakona o stavljanju izvan snage Zakona o osnovama
sistema javnog Informiranja,
22.15. Prijedlog zakona o stavljanju izvan snage Zakona Socijali
stičke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti ener
getike,
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22.16. Prijedlog zakona o stavljanju izvan snage Zakona Socijali
stičke Federativne Republike Jugoslavije o udruživanju u
Zajednicu jugoslavenskih željeznica i Zajednicu jugoslaven
skih pošta, telegrafa i telefona,
2 2.17. Prijedlog zakona o stavljanju izvan snage Zakona o. kompen
zaciji,
22.18. Prijedlog zakona ostavljanju izvan snage Zakona o robnim
rezervama
22.19. Prijedlog zakona o stavljanju izvan snage Zakona o osigura
vanju sredstava za djelomično financiranje programa za za
štitu socijalno ugroženog stanovništva I- radnika za. čijim
radom prestaje potreba zbog prestrukturiranja privrede,
22.20. Prijedlog zakona o stavljanju izvan snage Zakona o obezbjeđj ivanju i. korištenju sredstava za pođsticanje tehnološkog
razvoja Jugoslavije,
2 2.21, Prijedlog zakona o stavljanju izvan snage Zakona o Saveznoj
tržišnoj inspekciji,
22.22. Prijedlog zakona o stavljanju izvan snage Zakona o boračkom
doplatku,
22.23. prijedlog zakona o stavljanju izvan snage Zakona o osnovnim
pravima osoba, odlikovanih ordenom Karadjorđjeve zvijezde
s mačevima, Ordenom Bijelog orla s mačevima i zlatnom meda
ljom Obijića...

Prije prelaska, na raspravu o pojedinim, točkama
dnevnog re<3a Cijeđenje odredilo članove zajedničkih komisija
za, usuglašavah,je stavova, vijeća Sabora o aktima, koji su na dnev
nom. redu sjednice.
U Zajedničku komisiju za. usuglašavanje stavova vijeća
o aktima iz oblasti društvenih djelatnosti Vijeće je odredilo
zastupnike Mariju Bajt, Rucian.a. Sušnja i đr. Zvonimira Markovića.
U Zajedničku komisiju za usuglašavanje stavova
Vijeća Sabora o aktima iz. oblasti gospodarstva, planskih i
financijskih dokumenata Vijeće je odredilo zastupnike
m r ,. Cjordanu Turić, dr, Vladimira Veselicu i, Antu Roje,
U Zajedničku komisiju za usuglašavanje stavova. Vijeća
Sabora, o aktima, iz oblasti političkog sustava Vijeće, je odredilo
zastupnike Antu Rjarića, Ivana Bobetka, i Delfinu Ara.pović,
D. Zajedničku"komisiju za, usuglašavanje stavova vijeća
Sabora o saveznim aktima Vijeće je odredilo zastupnike Đjuru
V'idmarovića, Žejjka Maža.ra i Juru" Šonje,

-
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0.1. točka - PRIJEDLOG. ZAKONA. 0 HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI
I UMJETNOSTI.
Vijeće j'e, na prošloj sjednici odgodilo raspravu
o Prijedlogu zakona dok se o iznesenimr. amandmanima ne izjasni
Vlada Republike Hrvatske i nadležna radna tijela Sabora.
Zastupnici su na sjednici primili amandmane zas
tupnika d.r Šime Dodana i dr Nikole Jakšića, izvješća Zakonodav
no-pravne komisije, Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu,
te izjašhjenje Vlade Republike Hrvatske o podnešenim amandma
nima.
U raspravi o amandmanima sudjelovali su zastup
nici Zvonimir Turk, Ante Jelavić,.Vice Vukojević i Ivan Milas.
-Vijeće je. prihvatilo slijedeće amandmane:
Odbora za, obrazovanje, znanost i kulturu
Članak 1 . mijenja, se. i glasi:
"(1) Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
(u daljem tekstu: Akademija) najviša je znanstvena i umjet
nička ustanova u Republici Hrvatskoj.
(2) Akademija nastavlja rad i pravni je sljednik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti osnovane
1866. godine, kao najviša znanstvena ustanova svih južnosla
venskih naroda.
(3) Akademija razvija i promiče znanstvenu dje
latnost i umjetničko stvaralaštvo.
(4) Akademija je od osobite nacionalne važnos
ti. (27 glasova "za")
U članku 3. točka 1. iza riječi "baštini" do
daju se riječi: "i njezinoj afirmaciji u svijetu"; (svi "za")
U članku 10 . stavak 2 . umjesto riječi "bira."
treba stajati "ima", a stavak treba glasiti:
"Redoviti članovi imaju pravo na naslov akade
mik". (svi "za")
U članku 15. u stavku 3. riječ "četiri" treba
zamijeniti rijecju "pet". (svi "za")
U članku 16. dosadašnji stavci 4. i 5. spajaju
se u novi stavak 4. koji glasi:
"0 prijedlozima za izbor članova Akademije ras
pravlja se i odlučuje tajnim glasovanjem u razredu u kojemu
se biraju.
Dosadašnji: stavak 6 . postaje stavak 5. (svi "za"
U članku 25. stavak 3. iza riječi "ponoviti"
dodaje se "u istoj funkciji", (jednoglasno)
- zastupnika đr Šime Dodana:
"U članku 1. na. kraju stavka 1. ■umjesto točke
stavlja se zarez i dodaju riječi "Hrvatske akademije znanos
ti i umjetnosti od 1941. do 1945, a od 19,45. do 1991. ponovno
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti." (27 glasova
"za")
U članku 6 . dodaje se novi stav koji glasi:
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"Statut Akademije potvrdjuje Sabor Republike
(28 glasova "za"),
~U članku 9... umjesto, riječi "obavljaju Ministarstva. nadležna'za poslove znanosti i umjetnosti" stavijaj'u se
riječi; "obavlja Sabor Republike Hrvatske". (32 glasa "za")
— .Vlada Republike Hrvatske:
"Članak 17. mijenja se i glasi:
"Akademija može imati do 160 redovitih članova".
U članku 30. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Novo đe predsjedništvo/ u daljem roku od 4
mjeseca sazvati skupštinu za, izbor redovitih članova do mogu
ćeg popunjavanja broja, od, 150 članova.
Iza stavka. 2. dodaje se novi stavak 3. koji gla
si; "postupak izbora, redovitih članova, do mogućeg popunjavanja,
broja, utvrdjenog člankom 17. ovoga Zakona, provest, će se do 31.
prosinca 1992. godine".
-Vijeće, nije prihvatilo amandmane;
- Odbora, za, obrazovanje / znanost i kul.turu na,
članak 21, (8 glasova "za")
- zastupnika d'r šime Dodana, na članak 10 . (2
glasa "za"), članak 11 (9 glasova "za") , članak 15.' (nitko
"za"), članak 17 (nitko "za"), članak 18 (1 glas "za"), članak
19. (nitko "za"), članak 20. (nitko "za").
- zastupnika, đr Nikole Jakšića. na članak 11 (6
glasova "za").
0 amandmanu zastupnika, Ivana Mi lasa na, članak 1.
te amandman. Vlade Republike Hrvatske na članak 1., i 6 «v
Vijeće se nije izjašnjavalo, a zastupnik dr Nikola JakŠić povukao
je amandman m članak 5. i 17.
Nakon toga Vijeće je, uz 7 glasova "protiv"
usvoj ilo
Hrvatske".

PRIJEDLOG ZAKONA*)
O HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI. I UMJETNOSTI sukladno prijedlo
gu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem 5030/04-91-5053—3
Klasa. 612-01/9.1-0.1/05 od 14. svibnja, 1991. godine) zajedno s
prihvaćenim amandmanima. *
S
*) S obzirom da sva, tri.vi jeca, Sabora nisu usvojila, prijedlog
zakona u istovjetnom tekstu, tijekom sjednice Zajednička, komi
sija za, usuglašavanje, stavova, medju vijećima Sabora, usuglasi
la je stavove i predložila ^vi jećima, d,a usvoji Pri jedlog zakona,
sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske i. slijedećim iz
mjenama,;
Članak 1.
Hrvatska, akademija, znanosti i. umjetnosti (u dalj
njem tekstu Akademija.) najviša je znanstvena i umjetnička us
tanova. u Republici Hrvatskoj.
Akademija, nastavlja rad i pravni je. sjjeđhik. Ju
goslavenske, akademije znanosti i umjetnosti: osnovane 1866., go
dine kao najviša, znanstvena ustanova, svih južnoslavenskih na
roda,..
Akademija razvija i promiče znanstvenu djelatnost
i umjetničko stvaralaštvo.
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1.1., točka - PRIJEDLOG ,ZA.KO^A 0 HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU
S obzirom da, je ova točka, dnevnog 1 reda rasprav
ljena, na.: zajedničkoj sjeđhioi sva, tri vijeća.' Sabora i da su
tamo podneseni i amandmani , na, sjednici Društveno-političkog
vijeća pristupilo se odlučivanju o podnesenim amandmanima i
Pr i je dio gu z ako n a .
U raspravi o amandmanima, sudjelovao je zastup
nik Jure šonje.
.Vijeće je j'ednogiasno prihvatilo amandman Kluba,
zastupnika. Stranke demokratskih promjena:
članak 10 , mijenja se i glasi;
"Stranap koji je u braku s državljaninom Repub
like Hrvatske i kojem, je odobreno trajno nastanjenje na pod
ručju Republike Hrvatske, može prirodjenjem steći državljan
stvo Republike Hrvatske iako ne udovoljava, pretpostavkama iz
članka. 8 . stavka, i. točaka 1— 4 ovog zakona,.

.Akademija, je od osobite nacionalne .važnosti.
U .članku 1. na kraju stavka, l. umjesto točke
stavlja, se zarez i dodaju riječi, "Hrvatska, akademija znanosti
i umjetnosti od, 1939-1947, a, od 1947. do 1991. ponovno Jugo
slavenske, akademije.
Članak 6 .
U članku 6 . dodaje se novi stava,k koji glasi:
"Statut Akademija potvrdjuje. Saboi: Republike Hr
vatske. "
Članak 9.
U članku 9. umjesto riječi "obavljaju ministarst
va nadležna za poslove znanosti i umjetnosti" stavljaju se ri
ječi "obavlja Sabor Republike Hrvatske".
Članak 17.
Članak 17. mijenja se i glasi:
"Akademija može imati do 160 redovitih članova."
Članak 2 1 .
Članak 21 . se briše.
Članak 30.
U članku 30. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Novo će predsjedništvo, u daljnjem roku od 4 mje
seca,, sazvati skupštinu za. izbor redovitih članova, do mogućeg
popunjavanja broja, od, 150 članova."
iza, stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi
"postupak izbora redovitih članova, do mogućeg po
punjavanja. broja utvrdjenog člankom 17. ovog Zakona provest će
se do 31. prosinca, 1992 . godine."
.Vijeće je- potvrdilo izvješće Zajedničke komisije
za usuglašavanje koje je podnio zastupnik dr Zvonimir Marković.
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Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandmane Za
konodavno—pravne komisije;
- U članku 28. stavak 1 . mijenja se i glasi:
Domovnica je. javna isprava kojom se dokazuje
hrvatsko državljanstvo, a izdaje, je matični ured općine.
- U članku 29. stavku 2. riječi, "uvjerenjem o
državljanstvu" zamjenjuje se riječju "domovnicom".
S jednim glasom protiv amandman "u članku 30.
stavku 3. riječi "matičnom uredu" zamjenjuju se riječima "po
licijskoj upravi odnosno policijskoj stanici."
U stavku 5. riječi: Rok za davanje pisane izja
ve iz stavka. 2 . ovoga, članka iznosi zamjenjuju se riječima
"Pisana izjava iz stavka 2. ovoga članka mora se podnijeti
u roku. "
te jednoglasno amandman:
"U članku 31, stavku 1 . riječi "uvjerenja" o
državljanstvu zamjenjuju se riječima "domovnica".
U stavku 2. riječi "uvjerenje o državljanstvu"
zamjenjuju se riječju "domovnica".
.Vijeće je. jednoglasno prihvatilo i amandman
Vlade Republike Hrvatske;
- članak 5, mijenja se i glasi:
"podrijetlom stječe, hrvatsko državljanstvo dije
te. čiji. je. jedan, od. roditelja u trenutku njegova, rod jenja
hrvatski, državljanin, a dijete je rodj'eno u inozemstvu pri javij eno
rima prebivalište,
' i živi u Republici Hrvatskoj. Takvo še
dijete smatra, hrvatskim državljaninom od: trenutka rod jenja."
- članak 6. mijenja se i glasi;
"Podrijetlom stječe hrvatsko državljanstvo dije
te koje. je, rGdjeno u inozemstvu a. nema. prijavljeno prebivali
šte i n,e živi. u Republici Hrvatskoj, ako jedan od roditelja, ko
ji je. hrvatski državljanin, da pisanu izjavu da se. dijete sma
tra. hrvatskim državljaninom a, drugi roditelj je stranog držav
ljanstva ali za, one države, u kojoj je. dijete rodjeno i ne
protivi, se. takvoj izjavi. Takvo se dijete smatra hrvatskim dr 
žavljaninom od. trenutka rod jenja".
- Članak 8 . stavak 1 . točka 1 ., — briše se točka
zarez i dodaju riječi "te da mu nije oduzeta poslovna, sposob
nost " ..
- članak 2 1 . mijenja se i glasi;
"Punoljetni hrvatski državljanin koji ima. prebi
valište u inozemstvu, a ima. i strano državljanstvo, može se
odreći hrvatskog državljanstva..
..Vijeće nije. prihvatilo amandmane
- Kluba zastupnika, Stranke demokratskih promje
na, na. naziv zakona, (8 glasova "za") na, članak 5. (8 glasova,
"za") na članak 6 . (8 glasova "za") na članak 9. (7 glasova,
"za") na, članak 30,( (7 glasova "za")
Zastupni-ka željka Mažara. na, članak 7. i 8 .
(7 glasova "za")
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- Zastupnika Jure Šonje na članke 16. i 30.
(5 glasova "za"),
.Nakon, toga. Vijeće je uz 7 glasova, "protiv"
usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 HRVATSKOM. DRŽAVLJANSTVU kako ga je predložila Vlada Repub
like Hrvatske (aktom pod brojem 5030115— 91— 6 Klasa 224-01/
91-01103 od 14. lipnja 1991. godine) zajedno s prihvaćenim
amandmanima.
1.2. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU
GRADJANA
S obzirom da, j'e ova točka dnevnog reda rasprav
ljena. na. skupnoj sjednici sva’ tri vijeća. Sabora, i da su ta
mo podneseni i amandmani., na. sjednici Društveno—političkog
vijeća pristupilo se odlučivanju o podnesenim amandmanima i
Prijedlogu zakona,.
Vijeće, je jednoglasno prihvatilo amandman Klu
ba zastupnika Stranke demokratskih promjena:
"U članku 4, riječi "ođređjuju se" zamjenjuju
se riječima "utvrdjuju se".
-Vijeće je. takodjer jednoglasno prihvatilo aman
dmane Vlade Republike Hrvatske:
- u članku 3. stavak 1. i 2. i članku 4. sta
vak 1., 2, 3. i 4. riječ "odrediti" zamjenjuje se rječju
"utvrditi" u odgovarajućem, padežu.
- članak 11. stavak 1. mijenja, se I glasi:
"Pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge
smještaja kao i poduzeća i druge organizacije koje organi
ziraju smještaj za svoje radnike dužne su osobe kojima ptu—
ža.ju smještaj odmah uvesti u evidenciju koju vođi o tim oso
bama" .
Vijeće nije prihvatilo amandman Kluba zastup
nika Stranke demokratskih promjena na naziv zakona (5 glaso
va "za") na članke 1,3,5, 6 . i 13. (6 glasova "za"),
- Amandman zastupnika Željka Mažara na članak
13 (6 glasova "za")
- amandman Odbora za turizam na članak 11.
(10 glasova "za").
Nakon toga, Vijeće je uz 4 glasa "protiv" i 1
uzdržani glas
usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU GRADJANA kako ga je predložila Via
da Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030119-91-1 Klasa
220-03/91-01/02 od 14. lipnja 1991. godine) zajedno s prih
vaćenim amandmanima.

-

23

1.3. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PUTNIM. ISPRAVAMA DRŽAVLJANA
REPUBLIKE HRVATSKE
S obzirom da, je ova točka, dnevnog' reda rasprav
ljena na, skupnoj sjednici, sva tri vijeća Sabora, i da su tamo
podneseni i amandmani, na, sjednici. Vijeća, pristupilo se odlu
čivanju o amandmanima i Prijedlogu zakona.
Viječe je uz. 39 glasova "za", 6 glasova "pro
tiv" i. 1 uzđržani glas prihvatilo amandman Zakonodavno—pravne
komisije;
- iza članka 35. dodaje se novi članak 35a koji
glasi;
"Članak 35a.
Rješenje, o odbijanju zahtjeva za, izdavanje putne isprave i vize kao i oduzimanje putne isprave morajuse obrazložiti".
..Vijeće je, uz 2 glasa, "protiv" prihvatilo i
amandman. "Vlade Republike Hrvatske:
"Naziv zakona, mijenja se, i glasi:
"Prijedlog zakona o putnim ispravama hrvatskih
državij ana".
..Vijeće nije prihvatilo amandman, zastupnika žalj —
ka, Maža.ra, na članak 10 . (6 glasova "za").
Nakon toga, Vi jede je, uz, 4 glasa "protiv" usvo—
jbio
PRIJEDLOG ZAKONA.
O PUTNIM: ISPRAVAMA DRŽAVLJANA REPUBLIKE HRVATSKE kako ga. je
predložila.Vlada Republike Hrvatske(aktom pod brojem, 5030119-91-1 Klasa, 216-02/91-02/01 od 14.. lipnja 1991., godine) zajed
no s prihvaćenim amandmanima.
1.4. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 OSOBNOJ KARTI.
S obzirom da. je ova. točka dnevnog reda. rasprav
ljena na skupnoj sjednici, sva. tri vijeća. Sabora, i da su tamo
podneseni i amandmani,, na sjednici Vijeća, pristupilo se od
lučivanju o amandmanima i Prijedlogu zakona.
.Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandman Vlade
Rep ub1ike Hrvat s k e :
Naziv zakona mijenja se i glasi:
"Prijedlog zakona, o osobnoj iskaznici",
U skladu s tim., riječi "osobna, karta," potrebno
je. u svim odredbama Pri jedloga zakona zamijeniti, riječima
"osobna iskaznica" u odgovarajućem, padežu.
Nakon, toga, .Vijede. je, uz 4 uzdrzana glasa us
vojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 OSOBNOJ KARTI kako ga, ja predložila Vlada Republike Hrvatske
(aktom broj .5030119— 91-2 Klasa 221-01/91-01/02 od, 14. lipnja.
1991. godine) zajedno s prihvaćenim, amandmanom.

t
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2,1. točka. - PRIJEDLOG ZAKONA O INOZEMNIM. POSLOVIMA

S obzirom- da. je. ova točka dnevnog jreda rasprav
ljena na skupnoj sjednici sva, tri .vijeća Sabora i da, su tako
podneseni, i amandmani/.na sjednici-.'Bijeda pristupile se odlu
čivanju o amandmanima I, Pri jedlogu zakona.,
U raspravi o amandmanima sudjelovali su zastup
nici. žel.jko Ma.žar I Zvonimir Turk, te Boh.umil: Bernašek, pomoć
nik ministra, inozemnih poslova.
.Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandman. Odbo
ra za. vanjsku politiku..
- Članak 2 . mijenja, se I. glasi;
Organi Republike Hrvatske djeluju u području me—
đjunarodnih odnosa na temelju utvrđjene vanjske politike Re
publike Hrvatske I. osnovnih načela, .med junarodnih prava i medjunarodnih odnosa te u skladu sa smjernicama koje odredjuje Sa
bor" .
Vijeće je takodjer, uz 30 glasova "za", 8 gla
sova "protiv" i 5 uzdržanih glasova prihvatilo amandman Odbo
ra za vanjsku politiku.
Članak 5. mijenja se i glasi:
"Ministarstvo inozemnih poslova na zahtjev pred
sjednika Republike, Sabora i njegovog odbora za vanjsku poli
tiku, Vlade i organa uprave Republike Hrvatske ili na vlasti
tu inicijativu ..."
Vijeće je "uz 35 glasova "za", 5 glasova "protiv"
i 4 uzdržana glasa prihvatilo amandman Odbora za vanjsku poli
tiku i zastupnika željka Mažara:
U članku 28. iza stavka 1. dodaje se novi sta
vak 2 . koji glasi:
Svaki kandidat za šefa diplomatskog predstav
ništva Republike Hrvatske obvezan je uz dokaze o kvalificiranosti i znanju najmanje jednog svjetskog jezika i po mogućnos
ti jezika zemlje u koju odlazi, pred Odborom za vanjsku poli
tiku Sabora iznijeti i braniti program prije odlaska na duž
nost" .
Vijeće je prihvatilo amandman Vlade Republike
Hrvatske:
U članku 4. stavcima 2. i 3. iza riječi. "Mi
nistarstvo" dodaju se riječi "inozemnih poslova" (jednoglas
no)
- U članku 7. stavku 2. točka 1. mijenja se i
glasi:
"1. zastupanje Republike Hrvatske u drugim dr
žavama, medjunarodnim organizacijama i na medjun.arodnim kon
ferencijama-, (uz 2 glasa, "protiv" i 2 uzdržana. glasa)
- članak 10 . mijenja se i glasi:
'"Radi obavljanja, poslova i izvršavanja zadataka
iz članka 7. ovog zakona, Republika Hrvatska uspostavlja, u
inozemstvu diplomatska predstavništva, odnosno misije, konzu
larne urede i kulturno-informativne centref(uz 1 glas "protiv II
i 3 uzdržana glasa)

25

^'U istu se. svrhu Republika Hrvatska koristi
specijalnim. misijama .1 .svim. drugim. medj una,podnim. pravom
prinatim, oblicima,,vanjakog -zastupanja«.
Predstavništva Republike Hrvatske iz ovoga,
članka osniva predsjednik Republike Hrvatske na. prijedlog
Vlade. Republike Hrvatske" ,
- U članku 25.' iza rijeci "u inozemstvu" bri
še se zagrada i riječi u -zagradi*"ti daljnjem, tekstu službe
nici u inozemstvu" (uz 1 uzđržani glas)/
- U članku '35, alineja 3. mijenja se. i glasi:
" — ^darove primati
ili. druge oblike materi
jalne ili nematerijalne naknade, osim prigodnih i uobičaje
nih osobnih darova, manje vrijednosti" ,
I.za alineje 3.. dodaje se nova alineja koja,
glasi:
- primati, strana odlikovanja i druga javna
priznanja bez suglasnosti Ministarstva’ inozemnih poslova.
(uz 2 uzdržana glasa).
....Viječe je, takođjep, jednoglasno, prihvatilo
amandmane Za.kon.odavn.o-pravno komisije Sabora.:.
- u članku 2 8 « stavak 3. se briše...
- u članku 3 0«, stavak 3. se briše.
.Viječe nije prihvatilo amandmane
- Odbora, za,.vanjsku politiku na članak 24,
(14. glasova "za") članak 39« (18 glasova "za") novi članak
u glavi IV (1,0 glasova "za")
- zastupnika, željka. Mažara. na. članak 2«. (6
glasova, "za") na. članak 39, (8 glasova "za"),
- -z a s t up nik a, Niko 1e .Vi s kov i ć a. na č 1 anak 27,
(8 glasova "za") na članak 30. (6 glasova "za").
.Nakon toga., ..Vijede je, uz 2 glasa "protiv" i
2 uzdržana, glasa,, usvojijo
PRIJEDLOG ZAKONA )
0 INOZEMNIM POSLOVIMA, kako ga je predložila.Vlada Republike
Hrvatske (akt pod brojem. 5030105— 91-1 Klasa. 01,8—Oi/91-01/01
od 14. lipnja 1951. godine) z a jedno s prihvaćenim amandmani
ma..*
S
*)
S obzirom da, sva tri-vijeća. Sabora nisu usvojila Prijedlog
zakona u istovjetnom- tekstu.-Zajedničke, komisije za usugla
šavanje stavova, tijekom sjednice je usuglasila stavove
i
predložila, je. vijećima Sabora, da usvoje. Prijedlog zakona
o inozemnim, poslovima sukladno prijedlogu.Vlade i amandma
nima koje je..Vlada prihvatila.
..Vijeće, je. uz. 6. glasova, "protiv" prihvatilo
Izvješće, zajedničke komisije, za usuglašavanje, stavova
medj u vij e.ćima S abora..
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2.2. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O SKLAPANJU I IZVRŠAVANJU
MEDJUNARODNIH UGOVORA

S obzirom da je ova, točka dnevnog reda. rasprav
ljena na skupnoj sjednici, sva tri vijeća Sabora i da su tamo
podneseni i amandmani na sjednici. Vijeća pristupilo se odlu
čivanju o amandmanima i Prijedlogu zakona.
U raspravi o amandmanima sudjelovali su zastup
nik Vladimir Seks i Bohumil Bernašek, pomoćnik ministra ino
zemnih poslova.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandman. Za
konodavno-pravne komisije i zastupnika Vladimira Seksa.:
Članak 33. mijenja se i glasi:
PMedjunarodri ugovori, koje; je. sklopila ili koji
ma. je pristupila SFRJ primjenjivat će se u Republici- Hrvats
koj, ako isti. nisu u suprotnosti, s Ustavom I pravnim poret
kom Republike Hrvatske, na temelju odredaba, medjunarođnog
prava o sukcesiji država, u pogledu ugovora".
Vijeće, je jednoglasno prihvatilo amandman-Vla
de Republike Hrvatske:
- članak 12 . mijenja se i glasi:
'Pri. sklapanju medjunarođnih ugovora, utvrdjuje
X
se tekst na jezicima, država, koje sudjeluju u pregovorima, ili
na. drugom, jeziku prema, dogovoru"..
^ Ispred članka, 17. briše se naslov:
"Potvrdj ivanj e med junarođnih ugovora." .
U članku 17. dodaje se stavak 3. koji glasi:
"Isprave o potvrdjivanju medjunarođnih ugovora,
potpisuje predsjednik Republike Hrvatske".
- Ispred članka. 23. pred naslov: "Međjunarođ—
ni ugovori, kojima Republika. Hrvatska preuzima, kreditne i
j
druge obveze" dodaje se rimsko, III.
■'
d - Ispred, članka 2
7_.pred naslov
narodnih ugovora" dodaje se naslov IV.
- U članku 34. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Zakon iz stavka. 1. ovog članka, primjenjivat
će se samo u slučajevima ka.da se Republika Hrvatska, ne može
pojaviti, kao ugovorna, strana, u sklapanju međjunarođnih ugovo
ra. i sporazuma, sa, med j unurođnim financijskim, institucijama u
kojima ona, još nije članica,"
Nakon toga, .Vijeće je jednoglasno usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA* *
0 SKLAPANJU I IZVRŠAVANJU MEDJUNARODNIH UGOVORA kako ga je.
predložila Vlada, Republike Hrvatske (akt pod brojem 50301,05-91-1 Klasa 018-05/91-01/01 od 14. lipnja 1991. godine) za
jedno .s .prihvaćenim, amandmanima,
*)■S
S obzirom da sva tri. vijeća Sabora, nisu usvojila Prijedlog za
kona, u istovjetnom tekstu tijekom sjednice Zajednička komisija
za. usuglašavanje, usuglasila je stavove na. tekstu u kojem ga, je
prihvatila Pruštveno—političko vijeće.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo izvješće zajedničke komisije
za usuglašavanje.
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2.3. točka. - PRIJEDLOG ZAKONA, O KRETANJU I. BORAVKU STRANACA
S obzirom da je ova točka, dnevnog reda, rasprav
ljena na. skupnoj' sjednici sva, tri vijena. Sabora, na, sjednici.
Vijeća, prišlo, se odlučivanju o amandmanima; £ Prijedlogu zako
na...
Vijeće, je, jednoglasno, prihvatilo amandman zas
tupnika. Boris lava Ličine.
U članku 14. Iza 1. stavka, dodaje se 2. stavak
koji. glasi;
/ V l a d a Republike Hrvatske može odrediti da. za.
državljane, pojedinih država nije potrebna viza. za ula.zak, od
lazak i l i prelazak preko teritorija Republike Hrvatske'1.
Time. predloženi stavak 2. postaje, stavak 3. £ ta
ko redom;"
Viječe je. jednoglasno prihvatilo amandman Vlade
Republike Hrvatske;
U članku 79. stavak 2. mijenja se £ glasi;
"Jugoslavenski, državljanin, koji ne stekao status
trajno nastanjenog stranca u smislu odredbe stavka 1 . ovog
članka/ smatrat će se strancem, na produženom boravku.1'
Nakon toga, ..Viječe je, uz 3 uzdržana glasa, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 KRETANJU I. BORAVKU STRANACA ka,ko ga je predložila .Vlada Re
publike Hrvatske, (akt pod brojem. 5030115—.91-1 Klasa. 217— 0.1/91—
-01/02 od 14. lipnja 1991, godine) zajedno s prihvaćenim aman
dmanima..
2,4, točka. - NACRT ZAKONA 0 ZADUŽIVANJU FEDERACIJE KOD MEDJUNARODNE BANKE-~ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA STRUKTURNO
PRILAGODJAVANJE FINANCIJSKOG SEKTORA - AS 13 93S
S obzirom da, je ova. točka dnevnog reda rasprav
ljena na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici
Viječa prišlo Se odlučivanju o Nacrtu zakona.
Viječe je jednoglasno, sukladno prijedlogu Ko
misije za. razmatranje akata Skupštine SFRJ donijelo slijede
ći
Z- A K L J U Č A K **
---------------------------*)

Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod b rojem 51-91 -10
Klasa, 450— 02/91-05/02 od 26, lipnja. 1991,godine, upućen je
preds jadniku...Vi jeca. republika £ pokrajina Skupštine SFR. Ju—
gos lavi je-,. Zaključak pri leži ovom. zapisniku '£ čini njegov
sastavni- dio.
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2.5. točka - PRIJEDLOG W O N A , 0 RATIFIKACIJI KONVENCIJE
VIJEKA EURQRE 0 TRANSFERU OSUDJENIE OSOBA
AS 1394
S obzirom da je
ljena n,a. skupnoj sjednici' sva.
Vijeća, prišla se .utvrdjivanju
Vijeće, je,* uz 2
kladno prijedlogu Komisije- za
SFRJ, slijedeće

ova točka dnevnog reda. rasprav
tri vijeća Sabora* na sjednici
misi jenja..
uzdržana glasa./ utvrdilo su
razmatranje akata Skupštine

M I Š L J E N J E
Prihvaća se Prijedlog zakona o ratifikaciji
Konvencije. Vijeća. Europe o transferu osuđjenih osoba
(AS-1394/1) .
3.1. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 NARODNOJ BANCI
HRVATSKE S NACRTOK ZAKONA
S obzirom da je ova. točka raspravljana na
skupnoj sjednici sva, tri. vijeća, Sabora, na sjednici-Vi jeca.
prišlo se odlučivanja, o Prijedlogu za donošenje zakona*
Zastupnik mr Ivan. Bobetko podnio je primjedbu
na. Nacrt zakona.
...Vijeće je, jednoglasno donijelo slijedeći
Z A K I, J U Č A K
1. Prihvaća se Prijedlog za. donošenje zakona Q
Narodnoj banci Hrvatske,
2. Sva mišljenja., primjedbe i. prijedlozi iz
rasprave upućuju se predlagaču da. ih ima. u vidu prilikom, izg
rade Prijedloga zakona.
3.2. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 SLUŽBI. DRUŠTVENOG KNJIGOVO
DSTVA HRVATSKE S
S obzirom, da, je ova. točka dnevnog reda, rasprav
ljena, na skupnoj sjednici- sva, tri vijeća. Sabora, a tamo su
podneseni i amandmani, na sjednici Vijeća prišlo se odlučivanju o amandmanima i Prijedlogu zakona.
.Vijeće je uz 4 glasa "protiv" prihvatilo aman
dman zastupnika mr Ivana Bobetka.
Naziv "Služba društveppg knjigovodstva" mijenja
se u "Knjigovodstvena nadzorna služba Hrvatske".
Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandman
Bernarda Grbica, zastupnika, u. Vijeću udruženog rada Sabora,
koji je prihvatila. Vlada. Republike Hrvatske.,
Članak 154. briše se.
Vijeće nije. prihvatilo amandmane zastupnika mr
Ivana. Bobetka na članak 2« (10 glasova "za") na
novi
sta
vak 2 . (5 glasova "za") na, članak
(9 glasova, "za")
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Nakon toga Vijede je jednoglasno usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA*
O SLUŽBI DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE kako ga je pred
ložila Vlada Republike Hrvatske (akt pod' brojem 503011691-13 Klasa 470-02/51-01/02 od 14. lipnja 1991. godine),
zajedno s prihvaćenim amandmanima.

4.1. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE CARINSKOG ZAKONA S
NACRTOM' ZAKONA

S obzirom da je ova točka dnevnog reda rasprav
ljena, na skupnoj sjednici sva trivijeća Sabora, na sjednici
Vijeća prišlo se odlučivanju o Prijedlogu za donošenje za
kona .
Vijeće je, uz 1 uzdržan glas, donijelo slijeđeći

Z A K L J U Č A K
1 , Prihvaća se Prijedlog za donošenje carinskog
zakona.

2 ., Sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi iz rasprave
upućuju se pređjagaču da ih ima u vidu prilikom izrade Prijedloga
zakona.
4.2. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI
S obzirom, da je ova točka dnevnog reda raspravlje
na na Skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici Vijeća
prišlo se odlučivanju, o Prijedlogu zakona.
*- S obzirom, da sva tri, vijeća Sabora nisu., usvojila Prijedlog
zakona u istovjetnom tekstu, Zajedničko, komisije za usaglašavanje je tijekom sjednice usuglasila stavove i predložila
vijećima Sabora da usvoje Prijedlog zakona sukladno prije
dlogu Vlade Republike Hrvatske i amandmanom koji je Vlada
prihvatila. Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće
zajedničke komisije za usuglašavanje koje oe obrazložio
zastupnik đr Vladimir Veselica.
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Vijeće je, uz 2 uzđržana glasa, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O CARINSKOJ SLUŽBI sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske
(akt pod brojem 5030116-91-1 Klasa 413-01/91-01/07 od 14.lipnja
1991. godine).
4.3. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 CARINSKOJ TARIFI
S NACRTOM: ZAKONA
S obzirom đa je ova točka dnevnog reda raspravljena
na Skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici Vijeća
prišlo se odlučivanju o Prijedlogu za donošenje zakona.
Vijeće je, uz 2 uzdizana, glasa, donijelo slijedeći
Z A K L J U Č A K
t . Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o
carinskoj tarifi,

2.
Priiajed.be i prijedlozi izneseni u raspravi
predloženom aktu na sjednicama radnih tijela, i vij'eća. Sabora,
Republike Hrvatske, uputit će se. Vladi Republike Hrvatske kako
bi ih uzela, u obzir prilikom: pripreme i izrade teksta Prijedloga
zakona,.
4.4, točka - NACRT ZAKONA 0 TARIFI SAVEZNIH ADMINISTRATIVNIH
TAKSA v AS 1389
S obzirom, da je ova točka dnevnog pećia. raspravi, jev
na na Skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici Vijeća
prišlo se odlučivanju o Nacrtu zakona.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Komisije za, razmar
tra.nje akata Skupštine SFRJ uz t gla.s"protiv"
i j uzdržani
glas, don i.j e lm s1 ij e<$eć i

Z A K L J U Č A

K*

Zaključak Sabora. Republike Hrvatske pod brojem. 61,"-91,— 1>0
Klasa 412-02/91-01/02 od 26. lipnja 1991. godine upućen je
predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFR
Jugoslavije. Zaključak je priložen zapisniku i činii.njegov
sastavni dio.

31

-

5.1. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 POREZU NA PROMET PROIZVODA I
USLUGA
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravlja
na na skupnoj sjednici sva tri vijeda Sabora, a tamo su podne
seni amandmani, na sjednici Vijeća prišlo se odlučivanju o ama
ndmanima i Prijedlogu zakona.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandman dr. Ante
Kutle, zastupnika u Vijeću udruženog rada:
- u članku 11 . iza riječi "amortizaciji" dodaju se slijedeće
riječi "uređjaji i dijelovi uredjaja za zaštitu čovjekova oko
liša".
- točki 5. tekst ^'‘
'ambalaža i drugi materijali" zamjenjuju se
tekstom "ekološki prihvatljiva ambalaža i drugi razgradivi m a 
teri jali" .
Vijeće je uz 1 uzdržan glas prihvatilo amandman
zastupnika dr. Ante Kutle, u tekstu u kojem ga je prihvatila
Vlada Republike Hrvatske:
"U tarifnom broju 8 . Tarife, stavku 1. točki 1. alineji 10.
ispred riječi "ambalaža" dodaju se riječi "ekološki prihvat
ljiva" .
Vijeće je jednoglasno prihvatilo slijedeće aman
dmane :
- Dragutina žica, zastupnika u Vijeću udruženog rada, koji
je Vlada prihvatila.
"U članku 19. točki 2. iza stavka 1. dodati stavak 2... koji
glasi:
/'Izvozom proizvoda smatraju se i rezervni dijelo
vi te oprema koji se ugradjuju u plovne objekte i motorna vo
zila koja su u vlasništvu stranih pravnih i fizičkih osoba."
Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandman zastu
pnika Stjepana Zetovića i Tomislava Šutale koje je Vlada pri
hvatila :
- u članku 19. točki 7. na kraju dodati riječi "i tipiziranih
poštanskih paketa, čije gabarite i izgled je odredila Komisi
ja za standard HPT."
- Ivana LikeSra, zastupnika Vijeća općina i Nikole Sigfrida,
zastupnika Vijeća udruženog rada, koji je Vlada prihvatila:
"U tarifnom broju 2. iza točke 7. iza riječi "industriji gradjevnog materijala" dodati riječi "industriji za proizvodnju
drvnih vlakana za potrebu proizvodnje papira".
- Antuna Katunara, zastupnika Vijeća općina, koji je Vlada pri
hvatila:
"U tarifnom broju 2. iza riječi "kao i pravne osobe koje oba
vljaju djelatnost morskog i slatkovodnog ribarstva za pogon
ribarskih brodova" dodati iza zareza riječi "fizičke osobe
koje obavljaju djelatnosti morskog i slatkovodnog ribarst
va za pogon ribarskih brodova i za tu djelatnost vode poslo
vne knjige i plaćaju porez prema stvarnoj dobiti."
- Ivana Kolaka, zastupnika Vijeća općina i Antuna Cerina, za-
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stupnika Vijeća udruženog rada, koji je Vlada prihvatila:
"Dopunjuje se tekst tarifnog broja 3 i predlaže da glasi:
- Na promet preradjevina od duhana, osnovni porez na promet
proizvoda placa se:
1. Na sve vrste uvoznih cigareta
90%
2. Na sve vrste licencnih cigareta
65%
3. Na sve vrste extra cigareta
50%
4.
Na sve vrste cigareta kvalitetnih
grupa I-IV
40%
5. Na rezani duhan svih vrsta i kvali
teta, cigare i cigarilose, duhan za
lulu, duhan za žvakanje i burmut~
15%
U napomeni uz ovaj tarifni broj u točki 2. doda
je s e :
Sredstva prikupljena iz točke 5. i njihova upot
reba _trošila bi se uz suglasnost Ministarstva financija, po
ljoprivrede, kao i duhanske industrije Hrvatske.
d r . Darka Vrtariđa, zastupnika Društveno-političkog vijeća:
U tarifnom broju 8 . točki 1. ispred alineje 1 9 . ..
dodaje se nova alineja i upućujuća odredba kojih tekst gla
si:
- novorodjenačke opreme;
Propisom donesenim na osnovi članka 70. odredju
ju se proizvodi na koje se odnosi odredba iz prethodne aline
je" .
- Josipa Topića, zastupnika Vijeća udruženog ra
da :
Tarifni broj 8 .’
na promet slijedećih, proizvoda os
novni porez na promet plaća se i to:
1. po stopi od 3% na promet,
- oprema (strojevi, uredjaji i d r .) koje_pravne
i fizičke osobe nabavljaju pod uvjetom i na način iz članka
9. ovog zakona, isključivo za obavljanje svoje djelatnosti.
- Vlada Republike Hrvatske:
"U članku 6 . stavku 2. točki 1. riječi "koji slu
že krajnjoj potrošnji te uvoz preradjevina od duhana" brišu
se.
"U članku 21. stavku 2. riječi "ili građjana
brišu se.
"U članku 72. na kraju teksta u zagradi tekst
treba da glasi "Narodne novine" broj 57/76, 17/80, 56/84,
10/86, 47/86, 44/87, 27/88, 29/88, 51/88, 21/89, 52/89, 57/
89 i 11/90."
"U tarifnom broju 8 . stavku 1. točki 1. alineji.
10 . ispred riječi "ambalaža" dodaju se riječi "ekološki pri
hvatljiva" .
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U tarifnom broju 8. stavku 1. točki 1. u alineji
16. i 18. riječi "ove točke" zamjenjuju se riječima "prethod
ne alineje".
Viječe nije prihvatilo amandman grupe zastupnika
na članak 19. (12 glasova"za").
- Zastupnice Delfine Arapoviđ na članak 19. (9
glasova "za") .
- Zastupnika Ivana Šoriča na članak 23. (8 glaso
va "za") .
- Odbora za turizam na članak 23. (11 glasova
"za") na članak 26. (9 glasova "za") i na tarifni broj 4 (10
glasova "za") .
Nakon toga Viječe je, uz tri glasa"protiv" i 2
uzđržana glasa, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA*
0 POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA
Sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske
(akt pod brojem 5030116-91-15 Klasa 410-19/91-01/11 od 14.
lipnja 1991. godine) zajedno s prihvačenim amandmanima.

* S obzirom da sva tri viječa Sabora nisu usvojila Prijedlog
zakona u istovjetnom tekstu Zajednička komisija za usaglašavanje je tijekom sjednice usuglasila stavove na tekstu u
kojem ga je usvojilo Društveno-političko viječe.
Viječe je jednoglasno prihvatilo Izvješče Zajed
ničke komisije za usuglašavanje koje je obrazložio zastup
nik d r . Vladimir Veselica.
Na prijedlog Zajedničke komisije Viječe je donije
lo i slijeđeči
Z A K L J U Č A K
Nalaže se Vladi Republike Hrvatske da u roku od
šest mjeseci pristupi izradi cjelovite koncepcije vezane na
ekološke probleme, jer je za hrvatsko gospodarstvo ekologija
jedna od ključnih odrednica pa joj zbog toga treba posvetiti
izuzetnu pažnju.

34

6.1. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PRIJEVOZU U MEDJUNARODNOM CE
STOVNOM PROMETU

S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravlje
na na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, a tamo su podne
seni i amandmani, na sjednici Vijeća prišlo se odlučivanju o
amandmanima i Prijedlogu zakona.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandmane:
- Branka Kovačića, zastupnika Vijeća udruženog ra
da ;
"U članku 15. iza zagrade treba dodati riječi "pre
ma svom izboru" .
"U članku 20. stavku 2. treba birati riječi "na
teritoriju Republike Hrvatske".
- Zastupnika Društveno-političkog vijeća Stipe
Lauša i Odbora za turizam:
"U članku 29. točki 3. treba brisati riječi "ili
njegove bliže okolice."
- Zastupnika Marijana Jurića u tekstu u kojem ga
je prihvatila Vlada Republike Hrvatske:
"U članku 32. stavku 1. iza riječi "popisom put
nika" treba dodati riječi "i brojevima putovnica".
- Odbora za promet i veze:
"U članku 64. dodaje se novi stavak 2. koji gla
si:
"Do donošenja propisa iz stavka 1. ovog članka
preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao repub
lički propisi, savezni propisi doneseni za izvršenje zakona
iz stavka 1. članka 65. ovog zakona, ako nisu u suprotnosti
s Ustavom Republike Hrvatske i ovim zakonom i to:
1. Odluka o visini naknade za ceste za motorna i priključna
vozila austrijske registracije kojima se prevozi roba na
teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugosla
vije ("Službeni list SFRJ" b r . 25/81, 26/81, 6/83, 21/84.
i 38/89) ;
2. Odluka o visini naknade za ceste za motorna i priključna
vozila talijanske registracije kojima se prevozi roba na
teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugosla
vije ("Službeni list SFRJ" b r . 73/87);
3. Odluka o naknadi za ceste za strana vozila, koja se kori
ste cestama u Socijalističkoj Federativnoj Republici Ju
goslaviji ("Službeni list SFRJ" b r . 25/81, 27/81. i 21/83.)
4. Odluka o načinu povraćaja više naplaćene naknade za ceste
za strana vozila koja se koriste cestama u Socijalističk
oj Federativnoj Republici Jugoslaviji ("Službeni list
SFRJ" br. 31/81);
5. Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prijevoznika,
načinu njegovog vodjenja i postupanja s njim ("Službeni
list SFRJ" br. 58/83);
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6. Pravilnik o sadržaju i rokovima dostave izvještaja o isko
rištenim stranim dozvolama za medjunarodni prevoz stvari
("Službeni list SFRJ", br. 9/84);
7. Pravilnik o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za iz
davanje dozvole za izvanredni prijevoz u medjunarođnom ce
stovnom prometu ("Službeni list SFRJ" b r . 29/85)."
Nakon toga Vijeće je, uz 2 uzdržana glasa usvoji
lo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 PRIJEVOZU U MEDJUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU sukladno prije
dlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem 5030116-91-1
Klasa 340-01/91-07/03 od 14. lipnja 1991. godine) zajedno s
prihvaćenim amandmanima.

6.2. točka - SREDNJOROČNI PLAN RAZVOJA HRVATSKOG ŽELJEZNIČKOG
PODUZEĆA 1991-1995.
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravlje
na na skupnoj sjednici sva.tri vijeća Sabora, a tamo su podne
seni i amandmani, na sjednici Vijeća prišlo se odlučivanju o
amandmanima i Srednjoročnom planu.
U raspravi o amandmanima sudjelovali su zastupnik
Vladimir Seks, te d r . Josip Božičević, ministar prometa i veza i
Rudolf
Sabolović, predstavnik Hrvatskog željezničkog poduze
ća .
Vijeće nije prihvatilo amandman zastupnika Ivana
Lackovića (10 glasova "za").
Nakon toga Vijeće je uz
4 glasa "protiv" đonij elo
SREDNJOROČNI PLAN RAZVOJA HRVATSKOG ŽELJEZNIČKOG
PODUZEĆA 1991-1995. sukladno prijedlogu Hrvatskog željeznič
kog poduzeća (akt pod brojem 624/91 od 8. svibnja 1991. go 
dine) .
6.3. točka - PLAN ODRŽAVANJA I RAZVOJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRU
KTURE ZA SREDNJOROČNO RAZDOBLJE 1991-1995.
S obzirom, da je ova točka dnevnog reda rasprav
ljana na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, a tamo su
podneseni i amandmani. Na sjednici Vijeća prišlo se odlučiva
nju o amandmanima i Planu.
Vijeće nije prihvatilo amandmane zastupnika Iva
na Lackovića i Ante Roje (7 glasova "za").

Nakon toga, Viječe je, uz 2 uzdržana glasa đonijelo

O D L U K U
Daje se suglasnost na Plan održavanja i razvoja
željezničke infrastrukture za srednjoročno razdoblje 19 911995. godina, koji je Saboru Republike Hrvatske podnio na
suglasnost Upravni odbor HŽP-Hrvatsko željezničko poduzeće
aktom broj 624/91-od 8. svibnja 1991. godine
Vijeće je donijelo i slijedeće
Z A K L J U Č K E
1. Sabor ocjenjuje da je potrebno mjeru kojom
se HŽP "Hrvatsko željezničko poduzeće" oslobadja uplate ob
računskog poreza na dobit u 1991. godini primjenjivati to
kom cijelog Srednjoročnog planskog razdoblja u cilju osigu
ranja većeg opsega sredstava za realizaciju planiranog raz
voja .
2. Sabor ocjenjuje da domaća industrija danas
teško može zadovoljiti sve potrebe HŽP- Hrvatskoga željezni
čkog poduzeća iskazane ovim planom razvoja. Neophodno je sto
ga dodatnim poticajnim mjerama podržavati programe u funkci
ji razvoja željeznice kako nesposobnost domaće industrije za
zadovoljenjem iskazanih potreba ne bi bila prepreka realiza
ciji postavljenog plana.
3. Sabor ocjenjuje da je potrebno u cilju prev
ladavanja problema u tekućem poslovanju i sanaciji gubitaka
HŽP - "Hrvatsko željezničko poduzeće" osloboditi poreza na
promet energenata (nafta, struja i si.).

6.4. točka - PRIJEDLOG PLANA ODRŽAVANJA I RAZVOJA MREŽE JAV
NIH CESTA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD
1991. DO 1995. GODINE S OSNOVNIM ELEMENTIMA RAZ
VOJA DO 2000. GODINE
S obzirom da je ova točka dnevnog reda rasprav
ljena na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, a tamo su
podneseni i amandmani na sjednici Vijeća, pristupilo se od
lučivanju o amandmanima i Prijedlogu plana.
Vijeće je, bez rasprave, uz jedan uzđržani glas,
donijelo
P L A N
ODRŽAVANJA I RAZVOJA MREŽE JAVNIH CESTA U REPUBLICI HRVATS
KOJ ZA RAZDOBLJE OD 1991. DO 1995. GODINE I OSNOVNIM ELEMEN
TIMA RAZVOJA DO 2000. GODINE

-
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sukladno prijedlogu kako ga je utvrdio Upravni odbor Poduze
ća "Hrvatske ceste" i zajedno s amandmanima koje je predla
gao prihvatio.

6.5. točka - PLAN DUGOROČNOG RAZVOJA POŠTE I TELEKOMUNIKACI
JA U REPUBLICI HRVATSKOJ DO 2000. GODINE SA SRE
DNJOROČNIM: PLANOM RAZVOJA ZA RAZDOBLJE 1991-1995
GODINE
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravije
na na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, a tamo su podne
seni i amandmani, na sjednici Vijeća pristupijeno je odluči
vanju o Planu.
Vijeće je, bez rasprave i jednoglasno, donijelo

P L A N
DUGOROČNOG RAZVOJA POŠTE I TELEKOMUNIKACIJA U REPUBLICI HRVA
TSKOJ DO 2000. GODINE SA SREDNJOROČNIM PLANOM RAZVOJA ZA RAZ
DOBLJE 1991-1995. GODINE
Vijeće je donijelo i slijedeći
Z A K L J U Č A K
1. Sabor Republike Hrvatske ocjenjuje da je pot
rebno mjeru kojom se poduzeće "Hrvatska pošta i telekomunika
cije" oslobađja uplate obračunskog poreza na dobit u 1991.
godini, primjenjivati tokom cijelog srednjoročnog razdoblja
obzirom da ta sredstva predstavljaju značajnu komponentu u
financiranju plana razvoja.
2. Sabor Republike Hrvatske ukazuje na potrebu
sredjivanja stanja u industriji telekomunikacijske opreme,
kako nesređjeno stanje u toj industriji ne bi postalo kočni
com realizacije srednjoročnog plana razvoja poduzeća "Hrvat
ska pošta i telekomunikacije" pri tom imajući u vidu da naj
veći dio opreme "Hrvatska pošta i telekomunikacije" nabavlja
od te industrije.

7.1. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU SAVENIH ZAKONA I
IZ PODRUČJA TRGOVINE, TRŽIŠTA I CIJENA KOJE
SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUB
LIČKI ZAKONI
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravije
na na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici Vi-
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jeca prišlo se odlučivanju o amandmanima i Prijedlogu zakona.
Amandman na ovaj Prijedlog, kao i na sve ostale
prijedloge zakona iz ove skupine podnijela je Vlada Republi
ke Hrvatske.
Amandman- su zastupnici primili na sjednici.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandman Vlade.
U Prijedlogu zakona riječi "isključuju se iz pri
mjene u Republici Hrvatskoj" ili riječi, "osim odredaba" zamje
njuju se riječima
u odgovarajućim padežima
'’stavljaju se
izvan snage u Republici Hrvatskoj."
Nakon toga, Vijeće je jednoglasno usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA IZ PODRUČJA TRTOVINE, TRŽIŠTA
1 CIJENA KOJI SE-U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUB
LIČKI ZAKONI sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt
pod brojem 5030116-91-1 Klasa 330-01/91-01/04 od 14. lipnja
1991. godine) zajedno s prihvaćenim amandmanom.
7.2. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA
0 OBLASTIMA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA KOJI SE
U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI
ZAKONI
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravlje
na na, skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici Vi 
jeća prišlo se odlučivanju o Prijedlogu zakona.
Na tekst Prijedloga zakona amandman je podnijela
Vlada Republike Hrvatske.
Vijeće je prihvatilo amandman Vlade:
"U prijedlogu zakona riječi "isključuju se iz pri
mjene u Republici Hrvatskoj" ili riječi "osim odredaba" zamje
njuju se riječima u odgovarajućim padežima
"stavljaju se
izvan snage u Republici Hrvatskoj".
Nakon toga, Vijeće je, jednoglasno, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA U OBLASTIMA POLJOPRIVREDE I
ŠUMARSTVA KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO RE
PUBLIČKI ZAKONI sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske
(akt pod brojem 5030116-91-1 Klasa 320-01/91-01/15 od 14. li
pnja 1991. godine) zajedno s prihvaćenim amandmanom.

r
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7.3. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA
U OBLASTIMA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE KOJI
SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUB
LIČKI ZAKONI
S obzirom da je ova točka dnevnog reda rasprav
ljena na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, a tamo su
podneseni i amandmani, na sjednici Vijeća pristupilo se odlu
čivanju o amandmanima i Prijedlogu zakona.
Vijeće je, jednoglasno prihvatilo amandman Odbo
ra za pomorstvo:
"Članak 6. mijenja se i glasi:
"Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narod
nim novinama".
Vijeće je takođjer jednoglasno prihvatilo amand
mane Vlade:
- u članku 2. stavku 2. točki 4. predlaže se bri
sanje riječi "članka 16. stavka 2. i 3.".
- u Prijedlogu zakona riječi "isključuju se iz
primjene u Republici Hrvatskoj" ili "osim odredaba" zamjenju
ju se riječima "stavljaju se izvan snage u Republici Hrvats
koj."
Vijeće nije prihvatilo amandman Odbora za turizam
na naziv zakona (13 glasova "za") na članak 1.,članak 2.,
članak 3., članak 4. i članak 5. (nitko "za") i na članak 7.
(3 glasa "za").
Nakon toga, Vijeće je, uz 1 glas "protiv" usvoji
lo

PRIJEDLOG ZAKONA
O PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA U OBLASTIMA POMORSKE I UNUTAR
NJE PLOVIDBE KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO
REPUBLIČKI ZAKONI sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvat
ske (akt pod brojem 5030116-91-1 Klasa 342-01/91-01/02 od 14.
lipnja 1991. godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.

7.4. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA
IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREDJE
NJA I GRADITELJSTVA, KOJI SE U REPUBLICI HRVAT
SKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI ZAKONI
S obzirom da je ova. točka dnevnog reda rasprav
ljena na skupnoj sjednici sva tri. vijeća Sabora, a tamo su
poneseni i amandmani, na sjednici Vijeća, prišlo se odlučiva
nju o amandmanima i Prijedlogu zakona.
Vijeće je, uz jedan uzđržani glas, prihvatilo
amandman Vlade Republike Hrvatske:

- naziv zakona mijenja se i glasi:
"Zakon, o preuzimanju -Zakona o jedinstvenoj evi
denciji prostornih jedinica koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuje kao republički zakon."
- U članku 1. točka 1. se briše, a točka 2. pos
taje točka 1.
Nakon toga, Vijeće je, uz 1 uzđržani glas, usvoj ilo
PRXJEDLOG ZAKONA
0 PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA,
PROSTORNOG UREDJENJA I GRADITELJSTVA KOJI SE U REPUBLICI HR
VATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI ZAKONI sukladno prijedlo
gu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem 5030116-91-1
Klasa 351-01/91-01/12 od 14. lipnja 1991. godine) zajedno s
prihvaćenim amandmanima.

7.5. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA
IZ OBLASTI PROMETA I VEZA KOJI SE U REPUBLICI
HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI ZAKONI
S obzirom da je ova točka dnevnog reda rasprav
ljena na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjedni
ci Vijeća prišlo je odlučivanju o Prijedlogu zakona.
Vijeće je, uz 1 uzđržani glas, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA IZ OBLASTI PROMETA I VEZA KOJI
SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI ZAKONI
sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem
5030116-91-1 Klasa 340-01/91-07/04 i 5030115-91-2 Klasa
011-03/91-03/02 od 14. i 16. lipnja 1991. godine).
7.6. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA
IZ OBLASTI FINANCIJA KOJI SE U REPUBLICI HRVAT
SKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI ZAKONI
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravij
na na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, a tamo su pod
neseni i amandmani, na sjednici Vijeća prišlo se odlučivanju
o amandmanima i Prijedlogu zakona.
Vijeće je, bez rasprave uz 1 uzđržani glas prih
vatilo amandmane:
- Zakonođavno-pravne komisije Sabora:
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"U članku 1. briše se točka 9."
- Vlade Republike Hrvatske:
"U članku 1. stavku 1. iza točke 40. dodaje se
slijedeći tekst:
"41. Zakon o slobodnim carinskim :zonama (Službe
ni list SFRJ, broj 3/90)".
Nakon toga, Vijeće je, uz 1 uzđržani glas, usvo
jilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA IZ OBLASTI FINANCIJA KOJI SE
U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI ZAKONI su
kladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem
5030116-91-1 Klasa 400-01/91-01/06 od 14. lipnja 1991. godi
ne) zajedno s prihvaćenim amandmanima.

7.7. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA
IZ PODRUČJA ORGANIZACIJE I POSLOVANJA GOSPODAR
SKIH SUBJEKATA KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ
PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI ZAKONI
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravlje
na na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, a tamo su pod
neseni i amandmani, na sjednici Vijeća pristupilo se odluči
vanju o amandmanima i Prijedlogu zakona.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandman Zakonodavno-pravne komisije:
"U članku 1. dodaje se točka 7. koja glasi:
"7. Zakon o odgovornosti za nuklearne štete ("Slu
žbeni list SFRJ, broj 22/78)".
- Vlade Republike Hrvatske
"U članku 2. dodaje se novi stavak koji glasi:
"U članku 196. stav 1. Zakona o poduzećima bri
šu se riječi "glava IV" Medjusobni radni odnosi radnika u
udruženom radu" i riječ "saveznih".
Vijeće, nije prihvatilo amandman zastupnice Del
fine Arapović na članak 2 (7 glasova "za").
Nakon toga, Vijeće je, uz 2 glasa "protiv" usvoj ilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA IZ PODRUČJA ORGANIZACIJE I PO
SLOVANJA GOSPODARSKIH SUBJEKATA KOJI SE U REPUBLICI HRVATS
KOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI ZAKONI sukladno prijedlogu
Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem 5030116-91-1 Klasa
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306 — 01/91 —01/22 od 14. lipnja 1991. godine)
ćenim amandmanima.

zajedno s prihva

7.8. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU ZAKONA 0 PRISIL
NOJ NAGODBI, STEČAJU I LIKVIDACIJI
s obzirom, da. je ova točka dnevnog reda raspravljana
na skupnoj sjeđnidsva tri vijeća Sabora (a tamo su podneseni i
amandmani, na sjednici Vijeća prišlo se odlučivanju po aman
dmanima i prijedlogu zakona.
Vijeće nije prihvatilo amandman zastupnika Željka
Mažara na članak 5. (:7 glasova "za").
Nakon toga, Vijeće je, uz 6 glasova "protiv" usvoj ilo
. PRIJEDLOG ZAKONA
O PREUZIMANJU ZAKONA 0 PRISILNOJ NAGODBI, STEČAJU I LIKVIDACI
JI sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod bro
jem 5030115-91-1 Klasa 432-05/91-01/07 od 14. lipnja 1991. go
dine)';

7.9. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA
IZ OBLASTI ZDRAVSTVA KOJI SE U REPUBLICI HRVAT
SKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI ZAKONI
S obzirom da Jje ova točka dnevnog reda raspravlja
na skupnoj spdnci sva tri vijeća Sabora, na sjednici Vijeća pri
stupilo se odlučivanju o prijedlogu zakona.
Vijeće je, uz (jedan suzdržan glas usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 PRNUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA IZ OBLASTI ZDRAVSTVA KOJI SE
U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI ZAKONI su
kladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem
5030104-91-1 Klasa 500-01/91-02/14 od 15'. lipnja 1991. godi
ne) .
7.10 točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA
IZ OBLASTI PROSVJETE I KULTURE KOJI SE U REPU
BLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI ZA
KONI
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravljena
na skupnoj sjednici
sva tri vijeća Sabora, na sjednici Vijeća
pristupilo se odlučivanju o Prijedlogu zakona.
Vijeće je, uz 1 uzđržan glas usvojilo
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PRIJEDLOG ZAKONA
0 PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA IZ OBLASTI PROSVJETE I KULTURE
KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI ZA
KONI sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod
brojem 5030104-91-1 Klasa 600-01/91-01/04 od 15. lipnja 1991.
broj 5030115-91-2 Klasa 011-03/91-03/02 od 26. lipnja 1991.
godine)

7.11. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU ZAKONA O UNOŠE
NJU RASPRAČAVANJU INOZEMNIH SREDSTAVA MASOVNOG
KOMUNICIRANJA I O INOZEMNOJ INFORMATIVNOJ DJE
LATNOSTI U JUGOSLAVIJI KOJI JE U REPUBLICI
HRVATSKOJ PRIMJENJUJE KAO REPUBLIČKI ZAKON
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravlja
na na skupnoj sjednici sva tri vijeđa Sabora, na sjednici Vi 
jeća pristupilo se odlučivanju o Prijedlogu zakona.
Viječe je uz 1 uzđržani glas, usVojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O PREUZIMANJU ZAKONA O UNOŠENJU I RASPAČAVANJU INOZEMNIH
SREDSTAVA MASOVNOG KOMUNICIRANJA I O INOZEMNOJ INFORATIVNOJ DJELATNOSTI U JUGOSLAVIJI KOJI SE U REPUBLICI HRVAT
SKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI ZAKON sukladno prijedlogu
Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem 5030104-91-1 Kla
sa 008-02/91-01/01 od 15. lipnja 1991. i brojem 503011591-2 Klasa 011-03/91-03/02 od 26. lipnja 1991. godine).

7.12. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU KRIVIČNOG ZAKONA
SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVI
JE
S obzirom da je ova točka dnevnog redarraspravije
na na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici Vi 
jeđa prišlo se odlučivanju o Prijedlogu zakona.
Viječe je, uz dva uzdržana glasa, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 PREUZIMANJU KRIVIČNOG ZAKONA SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE sukladno prijedlogu Vlade Republike
Hrvatske (akt pod brojem. 50301 1 5-91 -1 Klasa 740-02/91-02/02
od 14. lipnja 1991. godine)
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7.13. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU ZAKONA 0 KRIVIČ
NOM: POSTUPKU
S obzirom da. je ova točka dnevnog reda raspravlja
na na skupnoj sjednici sva tri vijeća. Sabora, a.itamo su pod
neseni amandmani, na sjednici Vijeća pristupilo se odlučivanju
o amandmanima i Prijedlogu zakona.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandmane Odbora
za pravosudje i upravu Sabora:
- u članku 8. iza riječi "u skladu" riječi "s re
publičkim propisom" zamjenjuju se riječima "sa zakonom".
- u članku 1:5. u četvrtom retku ispred riječi
"Vrhovnog suda Republike Hrvatske" brišu se riječi "i suca".
Vijeće je, uz 1 glas "protiv" prihvatilo amandman
Odbora za pravosudje i upravu u tekstu kojega je prihvatila
Vlada Republike Hrvatske:
- u članku 31. stavku 4. iza riječi "počinitelj"
riječi "kažnjivog djela" zamjenjuju se riječima "kaznenog dje
la za koje se može izreći kazna zatvora od najmanje pet godina
Vijeće nije prihvatilo amandman Odbora za upravu i
pravosudje na članak 22. (15 glasova "za").
Nakon toga Vijeće je, uz 3 glasa "protiv", usvoji
lo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 PREUZIMANJU ZAKONA 0 KRIVIČNOM POSTUPKU sukladno prijedlogu
Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem 5030115—91— 1 Klasa
740-02/91-02/05 od 14. lipnja 1991. godine) zajedno s prihva
ćenim amandmanima.
7.14. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU ZAKONA I IZVRŠ
NOM POSTUPKU
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravlja
na na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici Vije
ća pristupilo se odlučivanju o Prijedlogu zakona.
Vijeće je, uz tri glasa "protiv", usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 PREUZIMANJA ZAKONA 0 IZVRŠNOM POSTUPKU sukladno prijedlogu
Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem, 5030115-91-1 Klasa
740-11/91-01/03 od 14. lipnja 1991. godine).

7.15. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU ZAKONA 0 PARNIČ
NOM POSTUPKU
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravlja
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na na skupnoj, sjednici sva tri vijeća Sabora, na, sjednici Vi 
jeća prišlo se odlučivanja o Prijedlogu zakona.
Vijeće je. uz tri glasa "protiv" usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 PREUZIMANJU ZAKONA 0 PARNIČNOM POSTUPKU- sukladno prijedlogu
Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem 5030115-91-1 Klasa
740-08/91-01/03 od 14. lipnja 1991. godine).

7.16. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA
IZ OBLASTI UNUTARNJIH POSLOVA KOJI SE U REPUBLI
Cl HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI PROPISI
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravije
na na sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici Vijeća pri
šlo se odlučivanju o Prijedlogu zakona
Vijeće je, uz 3 glasa "protiv", usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA IZ OBLASTI UNUTARNJIH POSLOVA
KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI PRO
PISI sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod
brojem 5030115-91-7 Klasa 200-01/91-04/03 od 15. lipnja 1991.
godine).

7.17. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU ZAKONA 0 UPRAV
NIM SPOROVIMA
S obzirom da je ova točka dnevnog reda rasprav
ljena na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, a tamo su
podneseni i amandmani, na sjednici Vijeća pristupilo se o d 
lučivanju s amandmanima i Prijedlogu zakona.
Vijeće nije prihvatilo amandmane Odbora za pravosudje i upravu na članak 5 (11 glasova "za") članak 13 (11
glasova "za") i članak 22 (12 glasova "za").
Nakon toga Vijeće je, uz 5 glasova "protiv" usvo
jilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 PREUZIMANJU ZAKONA 0 UPRAVNIM SPOROVIMA sukladno prijedlo
gu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem 503011 5—91 —1 Kla
sa 034-01/91-01/01 od 14. lipnja 1991 . godine).
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7.18. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU ZAKONA O
PRIVREDNIM' PRIJESTUPIMA
S obzirom da je ova točka dnevnog reda rasprav
ljena na skupnoj;, sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjedni
ci Vijeća prišlo se odlučivanju o Prijedlogu zakona.
Vijeće je, uz 2 uzdržana glasa, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 PREUZIMANJU ZAKONA 0 PRIVREDNIM PRIJESTUPIMA sukladno pri
jedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem 503011 5— 91 —
1 Klasa 740-03/91-01/03 od 14. lipnja 1991. godine).
7.19. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU ZAKONA 0 OPĆEM
UPRAVNOM PRIJESTUPU U REPUBLICI HRVATSKOJ
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravij
na na skupnoj sjednici sva tri vijeća,Sabora, na sjednici Vi
jeća pristupilo se odlučivanju o Prijedlogu zakona.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O PREUZIMANJU ZAKONA 0 OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU U REPUBLICI
HRVATSKOJ sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt
pod brojem 5030115-91-1 Klasa 034-02/91-01/02 od 14. lipnja
1991. i brojem 5030115-91-2 Klasa 011-03/91-03/02 od 26. lip
nja 1991. godine).

7.20. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU ZAKONA 0
OSNOVNIM VLASNIČKO—PRAVNIM ODNOSIMA
S obzirom da je ova točka dnevnog reda rasprav
ljena na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici
Vijeća pristupilo se odlučivanju o Prijedlogu zakona.
Vijeće je, uz 2 uzdržana glasa, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O PREUZIMANJU ZAKONA 0 OSNOVNIM VLASNIĆKO-PRAVNIM ODNOSIMA
sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem
5030115-91-1 Klasa 941-06/91-01/02 od 14. lipnja 1991, i bro
jem 5030115-91-2 Klasa 0T1-03/91-03/02 od 26. lipnja 1991.
godine).

7.21. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU ZAKONA 0
RJEŠAVANJU SUKOBA ZAKONA, I SUKOBA NADLEŽ
NOSTI U IZVRŠENJU KAZNENIH SANKCIJA
S obzirom da; je ova točka dnevnog reda raspravlje
na na skupnoj sjednici, sva tri vijeća Sabora, na sjednici V i 
jeća prišlo se odlučivanju o Prijedlogu zakona.
Viječe je, uz 2 uzđržana glasa, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 PREUZIMANJU ZAKONA 0 RJEŠAVANJU SUKOBA ZAKONA I SUKOBA
NADLEŽNOSTI U IZVRŠENJU KAZNENIH SANKCIJA sukladno prijedlo
gu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem 5030115-91-1 Kla
sa 730-01/91-01/02 od 14. lipnja 1991. godine).

7.22. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU ZAKONA O LEGALI
ZACIJI ISPRAVA U MEDJUNARODNOM PROMETU
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravlje
no na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici V i 
jeća prišlo se odlučivanju o Prijedlogu zakona.
Viječe je, uz 2 uzđržana glasa, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 PREUZIMANJU ZAKONA 0 LEGALIZACIJI ISPRAVA U MEDJUNARODNOM
PROMETU sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt
pod brojem 503011 —91 —1 Klasa
216-02/91-02/0 2 od 14. lipnja
1991. godine).
7.23. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU ZAKONA O
OBVEZNIM ODNOSIMA
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravlje
na na skupnoj sjednici sva tri viječa Sabora, a tamo su pod
neseni i amandmani, na sjednici Viječa pristupilo se odluči
vanju o amandmanima i Prijedlogu zakona.
Viječe je uz 5 glasova "protiv", prihvatilo aman
dmane Zakonodavno-pravne komisije Sabora:
- u člancima 6, 8, 9. i 14. iza riječi "prisilnim
propisima" dodaju se riječi "te moralu društva".
Viječe nije prihvatilo amandmane;
- Odbora za pravosudje i upravu na članak 15
(12 glasova "za")
- zastupnika d r . Ive Valenta na članak 27 (12 gla
sova "za").
Nakon toga Viječe je, uz 6 glasova "protiv" usvoj ilo
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PRIJEDLOG ZAKONA
O PREUZIMANJU ZAKONA 0 OBVEZNIM ODNOSIMA sukladno prijedlogu
Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem 50301 15—91—1 Klasa
330-01/91-01/06 od 14. lipnja 1991. i brojem 5030115-91-2
Klasa 011-03/91-03/02 od 26. lipnja 1991. godine) zajedno s
prihvaćenim amandmanima.

7.24. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU ZAKONA O RJEŠA
VANJU SUKOBA ZAKONA I NADLEŽNOSTI U STATUSNIM,
PORODIČNIM I NASLJEDNIM ODNOSIMA
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravije
na na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici Vi
jeća pristupilo se odlučivanju o Prijedlogu zakona.
Vijeće je, uz 3 uzdržana glasa, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O PREUZIMANJU ZAKONA 0 RJEŠAVANJU SUKOBA ZAKONA I NADLEŽNOSTI
U STATUSNIM., PORODIČNIM I NASLJEDNIM ODNOSIMA sukladno prijed
logu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem 5030113-91-1
Klasa 552-01/91-01/02 od 14. lipnja 1991. godinh).
7.25 točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU ZAKONA O RJEŠAVA
NJU SUKOBA ZAKONA S PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA U
ODREDJENIM ODNOSIMA
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravije
na na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici V i 
jeća prišlo se odlučivanju o Prijedlogu zakona.
Vijeće je, uz 3 uzdržana glasa, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O PREUZIMANJU ZAKONA O RJEŠAVANJU SUKOBA ZAKONA S PROPISIMA
DRUGIH ZEMALJA U ODREDJENIM ODNOSIMA sukladno prijedlogu V la
de Republike Hrvatske (akt pod brojem 5030115-91-1 Klasa
720k O9/91-01/01 od 14. lipnja 1991. godine).
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7.26. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU ZAKONA 0 OSNOVAMA
REŽIMA VODA VAŽNIH ZA DVIJE ILI VIŠE REPUBLIKA
ODNOSNO AUTONOMNIH POKRAJINA I 0 MEĐJUDRŽAVNIM
VODAMA KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJE
KAO REPUBLIČKI ZAKON
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravlja
na na skupnoj
sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici
Vijeća pristupilo se odlučivanje o Prijedlogu zakona.
Vijeće je, uz 3 uzdržana glasa, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 PREUZIMANJU ZAKONA 0 OSNOVAMA REŽIMA VODA VAŽNIH ZA DVIJE ILI
VIŠE REPUBLIKA ODNOSNO AUTONOMNIH POKRAJINA I 0 MEDJUNARODNIM
VODAMA KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJE KAO REPUBLIČKI
ZAKON sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod
brojem 5030116-91-1 kasa 325-01/91-01/01 od 14. lipnja 1991. i
brojem 5030115-91-2 klasa 011-03/91-03/02 od 26. lipnja 1991.
godine).
7.27. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU ZAKONA 0 MJERNIM
JEDINICAMA MJERILIMA KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ
PRIMJENJUJE KAO REPUBLIČKI ZAKON
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravlja na na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici Vije
ća pristupilo se odlučivanju © P r i j e d l o g u zakona.
Vijeće je, uz 3 uzdržana glasa, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O PREUZIMANJU ZAKONA 0 MJERNIM JEDINICAMA I MJERILIMA KOJI SE
U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJE KAO REPUBLIČKI ZAKON sukladno
prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod. brojem 5030104-91-1
klasa 305-01/91-02/03 od 15. lipnja 1991. godine).
7.28. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU ZAKONA O ZAŠTITI
IZUMA, TEHNIČKIH UNAPREDJENJA,I ZNAKOVA RAZLIKO
VANJA KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJE
KAO REPUBLIČKI ZAKON
S obzirom da je ova točka .dnevnog, reda raspravlja
na na. skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, .na sjednici Vije
ća pristupilo se odlučivanju o Prijedlogu zakona.
Vijeće je, uz 3 uzdržana glasa, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 PREUZIMANJU ZAKONA O ZAŠTITI IZUMA,.TEHNIČKIH UNAPREDJENJA I
ZNAKOVA RAZLIKOVANJA KOJI.. SE U REPUBLICI. HRVATSKOJ .PRIMJENJUJE
KAO REPUBLIČKI ZAKON sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvat
ske (akt pod brojem 5030104-91-1 klasa 630-01/91-01/03 od 15.
lipnja 1991. godine).
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7.29. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU ZAKONA 0 STANDAR
DIZACIJI KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJU
JE KAO REPUBLIČKI ZAKON
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravlja
na na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici Vijeća
pristupilo se odlučivanju o Prijedlogu zakona.
Viječe je, uz 3 uzdržana glasa, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 PREUZIMANJU ZAKONA 0 STANDARDIZACIJI KOJI SE U REPUBLICI
HRVATSKOJ PRIMJENJUJE KAO REPUBLIČKI ZAKON sukladno prijedlogu
Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem. 5030104-91-1 klasa
630-01/01-01/04 od 15. lipnja 1991. godine).,
7.30. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU ZAKONA 0 KONTROLI
PREDMETA OD DRAGOCJENIH. KOVINA KOJI SE U REPUBLI
CI HRVATKOJ PRIMJENJUJE KAO REPUBLIČKI ZAKON
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravlje
na na skupnojsjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici
Vijeća pristupilo se odlučivanju o Prijedlogu zakona.
Vijeće je, uz 3 uzdržana glasa, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O PREUZIMANJU ZAKONA 0 KONTROLI PROMETA ..OD ■DRAGOCJENIH KOVINA
KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJE KAO REPUBLIČKI ZAKON
sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske, (akt pod brojem
5030104-91-1 klasa 310-07/91-01/02 od 15. lipnja 1991. godine).
8.1.

točka - ODLUKA 0 NEPRIMJENJIVANJU. ODREDABA ZAKONA O IZVRŠ
NOM POSTUPKU.. ("Službeni ..list.SFRJ" broj 20/78,
6/82, 74/87, 57/89, 20/90 i 35/91) NA TERITORIJU
REPUBLIKE HRVATSKE

S obzirom da je ova točka dnevnog.reda. raspravlje
na na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora,, na sjednici Vije
ća pristupio se odlučivanju o potvrdi.te Odluke.
Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, donijelo
ODLUKU
0 POTVRDI ODLUKE 0 NEPRIMJENJIVANJU ODREDABA ZAKONA 0 IZVRŠNOM
POSTUPKU ("Službeni list SFRJ" broj 20/78, 6/82, 74/87, 57/89,
20/90 , 35/91) NA. TERITORIJU REPUBLIKE .HRVATSKE, sukladno, pri je
dlogu Vlade Republike Hrvatske (akt.pod brojem 5030115-91-5419-3
klasa 740-11/91-01/02 od 6. lipnja 1991. godine)
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8.2.točka - ODLUKA 0 NEPRIMJENJIVANJU ODREDABA ZAKONA 0 PREKR
ŠAJIMA KOJIMA SE POVREDJUJU SAVEZNI PROPISI ("Služ
beni list SFRJ" broj 4/77, 20/82, 14/85, 74/87,
57/89, 3/90 i 35/91) NA TERITORIJU REPUBLIKE
HRVATSKE
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravlje
na na skupnoj sjednici sva. tri vijeća Sabora na sjednici vijeća
pristupio se odlučivanju o potvrdi Odluke.
Vijeće je, uz 3 uzdržana glasa, donijelo

O D L U K U
0 POTVRDI ODLUKE 0 NEPRIMJENJIVANJU ODREDABA ZAKONA 0 PREKRŠA
JIMA KOJIMA SE POVREDJUJU SAVEZNI PROPISI ("Službeni list SFRJ"
broj. 4/77, 20/82, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90 i 35/91) NA TERI
TORIJU REPUBLIKE HRVATSKE sukladno prijedlogu Vlade Republike
Hrvatske (akt pod brojem 5030115-91-8 klasa 740-04/91-01/02 od
6. lipnja 1991. godine).
8.3. točka - ODLUKA 0 NEPRIMJENJIVANJU ODREDABA.ZAKONA 0 PAR
NIČNOM POSTUPKU ("Službeni list SFRJ" broj 4/77,
36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90
i 35/91) NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE
S obzirom da je ova točka dnevnog reda.raspravijena na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici vije
ća prišlo se odlučivanju o potvrdi te odluke.
Vijeće je, uz 3 uzdržana glasa, donijelo

O D L U K U
O POTVRDI ODLUKE O NEPRIMJENJIVANJU ODREDABA ZAKONA 0 PARNIČ
NOM POSTUPKU ("Službeni list SFRJ" broj 4/77, 36/80, 69/82,
58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i 75/91), NA TERITORIJU
REPUBLIKE HRVATSKE sukladno.prijedlogu, Vlade Republike Hrvat
ske (akt pod brojem 5030115-91-3 klasa 740-04/91-01/01 od 6.
lipnja 1991. godine)
8.4. točka - ODLUKA O NEPRIMJENJIVANJU RJEŠENJA USTAVNOG SUDA
JUGOSLAVIJE KOJIM. SE OBUSTAVLJA. IZVRŠENJE POJEDI
NAČNIH AKATA I.RADNJI PODUZETIH TEMELJEM ODREDBE
ČLANA 236a. DO 236 o . KRIVIČNOG .ZAKONA, REPUBLIKE
HRVATSKE
S obzirom da je ova.točka dnevnog reda rasprav
ljena na skupnoj sjednici sva tri vijeća ..Sabora,, na sjednici
Vijeća pristupilo se odlučivanju o potvrdi, te Odluke.
Vijeće je, uz 3 uzdržana glasa, donijelo
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ODLUKU
0 POTVRDI ODLUKE 0 NEPRIMJENJIVANJU RJEŠENJA USTAVNOG SUDA
JUGOSLAVIJE KOJIM SE OBUSTAVLJA IZVRŠENJE POJEDINAČNIH AKATA
1 RADNJI PODUZETIH TEMELJEM ODREDBE ČLANA 236a DO 236o . KRI
VIČNOG ZAKONA REPUBLIKE HRVATSKE sukladno prijedlogu Vlade
Republike Hrvatske (akt pod brojem 5030115-91-5418-5 klasa
740-02/91-02/03 od 6. lipnja 1991. godine).
8.5. točka - ODLUKA O NEPRIMJENJIVANJU ODREDABA ZAKONA O OSNO
VAMA SISTEMA DRŽAVNE UPRAVE I O SAVEZNOM IZVRŠNOM
VIJEĆU I SAVEZNIM ORGANIMA UPRAVE ("Službeni list
SFRJ" broj 23/78, 21/82, 18/85, 35/88, 18/89,
40/89, 72/89, 42/90, 74/90 i 35/91) NA TERITORIJU
REPUBLIKE HRVATSKE
S obzirom da je ova točka dnevnog reda.raspravlje
na na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici Vije
ća prišlo se odlučivanju o.potvrdi te Odluke.
Vijeće je, uz 3 uzdržana glasa, donijelo
ODLUKU
0 POTVRDI ODLUKE O NEPRIMJENJIVANJU ODREDABA ZAKONA O OSNOVAMA
SISTEMA DRŽAVNE UPRAVE I O SAVEZNOM IZVRŠNOM. VIJEĆU I SAVEZNIM
ORGANIMA UPRAVE ("Službeni list SFRJ") broj 23/78, 21/82, 18/85
35/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 i 35/91) NA TERITORIJU
REPUBLIKE HRVATSKE sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske
(akt pod brojem 5030115-91-3 klasa 023-02/91-04/06 od 6. lipnja
1991. godine).
8.6. točka - ODLUKA O NEPRIMJENJIVANJU ODREDABA ZAKONA O SAVEZ
NOM SUDU ("Službeni list SFRJ" broj 21/74, 20/82,
20/90 i 35/91) NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE
S obzirom da je ova točka .dnevnog reda..
.raspravi jena na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici Vije
ća pristupilo se odlučivanju o potvrdi te. odluke.
Vijeće je, uz 3 uzdržana.glasa, donijelo
ODLUKU
0 POTVRDI ODLUKE 0 NEPRIMJENJIVANJU ODREDABA.ZAKONA 0 SAVEZNOM
SUDU ("Službeni list SFRJ" broj 21/74, 20/82, 20/90 i 35/91)
NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE sukladno, prijedlogu Vlade
Republike Hrvatske (akt pod brojem 5030115-91-3 klasa 711-01/91
02/03 od 6. lipnja 1991. godine).
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8.7. točka - ODLUKA O NEPRIMJENJIVANJU ODREDABA ZAKONA 0 VOJNIM
SUDOVIMA ("Službeni list SFRJ" broj 4/77 i 13/82)
I ZAKONA 0 VOJNOM TUŽILAŠTVU ("Službeni list SFRJ")
broj 4/77) NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravlje
na na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici Vije
ća pristupilo se odlučivanju o potvrdi te Odluke.
Vijeće je, uz 3 uzdržana glasa, donijelo
ODLUKU
O POTVRDI ODLUKE O NEPRIMJENJIVANJU ODREDABA ZAKONA 0 VOJNIM
SUDOVIMA ("Službeni list SFRJ" broj 4/77 i 13/82) i ZAKONA 0
VOJNOM TUŽILAŠTVOM ("Službeni list SFRJ" broj 4/77) NA TERITO
RIJU REPUBLIKE HRVATSKE sukladno prijedlogu Vlade Republike
Hrvatske (akt pod brojem 5030115-91-3 klasa 711-04/91-01/06 od
6. lipnja 1991. godine).
8.8. točka - ODLUKA 0 NEPRIMJENJIVANJU POJEDINIH ODREDABA ZAKO
NA O SLUŽBI DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA ("Službeni list
SFRJVbroj 70/83,17/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88,
57/89, 79/90, 84/90 i 20/91) NA TERITORIJU REPUB
LIKE HRVATSKE

S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravlje
na na skupnoj sjednici
s v a tri v i j e ć a .Sabora,.n
ća prišlo se odlučivanju o potvrdi te Odluke.
Vijeće je, uz 3 uzdržana glasa, donijelo
ODLUKU
0 POTVRDI ODLUKE 0 NEPRIMJENJIVANJU POJEDINIH ODREDABA ZAKONA
0 SLUŽBI DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA ("Službeni list SFRJ" broj
70/83, 17/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89, 79/90 i 84/90
1 20/91) NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE sukladno.prijedlogu
Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem 5030116-91-1 klasa
470-02/91-01/09 od 14. lipnja 1991. godine).
9.1. točka - PRIJEDLOG ZAKONA... 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
TRŽIŠNOJ INSPEKCIJI
S obzirom., da je ova točka dnevnog reda raspravlje
na na skupnoj sjednici sva. tri. vijeća. Sabora,, a tako su podne
seni i amandmani,.na sjednici,Vijeća prišlo, se odlučivanju o
amandmanima i Prijedlogu zakona. .
Vijeće je jednoglasno prihvatilo.amandman Vlade
Republike Hrvatske:
"Iza člana 19. dodaje se novi član koji glasi:
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"Član 19a."
U članu 32. stav 3. mijenja se i glasi:
"Iznimo od odredbe stava 2. ovog člana žalba ne
odgadja izvršenje rješenja, ako je upravna mjera donesena radi
neovlaštenog obavljanja djelatnosti, neopravdanog prikrivanja
roba ili neopravdanog ograničavanja ili obustavljanja prodaje
roba."
Nakon toga Viječe je, uz 1 uzdržan glas, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 TRŽIŠNOJ INSPEKCIJI sukladno
prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem 5030116-91-1
klasa 336-01/91-01/02 od 14. lipnja 1991. godine), zajedno s
prihvaćenim amandmanom.
10.1. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVIMA BIVŠIH POLITIČKIH
ZATVORENIKA
Zastupnici su na klupe primili novi tekst Prijedlo
ga zakona, te amandmane Odbora za pitanje političkog, sistema
predlagača i Vlade Republike Hrvatske.
Tijekom sjednice amandman su usmeno ..podnijeli za
stupnici Vladimir šeks i Bozo-Erliđ.
U raspravi o amandmanima i Prijedlogu zakona, su
djelovali su zastupnici dr Ivić Pašaliđ,.. Bozo Erl.ič, Vladimir
Šeks, Ante Jelavic, Ivan Milas,, dr.. Hrvoje Kačic.i dr. Zvonimir
Markovih, te zastupnik Djuro Perica i.Miloš And jelo predstavnici
predla gača.
Viječe je uz jedan uzdržani...glas, prihvatilo
amandmane.
- Vlada Repulike.Hrvatske, Stavak 1. članka 2.
mijenja se i glasi:
"Političkim zatvorenikom prema ovom zakonu smatra
se hrvatski državljanin koji je zbog svojih političkih uvjere
nja ili drugog oblika političkog, otpora prema nedemokratskom
režimu bio lišen slobode u razdoblju.od 15. svibnja 1945. do
30. svibnja 1990. godine i koji je do dana stupanja na snagu
ovoga zakona, imao na teritoriju Republike ..Hrvatske, prebivališ
te najmanje deset godina".
Članak 12. mijenja se i glasi:
"Za pokrivanje obveza koje nastaju priznavanjem
prava prema ovom zakonu sredstva se osiguravaju u Proračunu
Republike Hrvatske, i to:
- za dio mirovine koji čini razliku.izmedju miro
vine utvrdjene prema propisima iz, mirovinskog, i invalidskog osi
guranja i mirovine koja se priznaje i ođređjuje prema ovome
zakonu;
- za cijeli iznos mirovine.priznate i odredjene
prema ovome zakonu, ako korisnik ne ispunjava.uvjete u pogledu
navršenog staža za stjecanje prava na.mirovinu prema propisima
iz. mirovinskog i invalidskog osiguranja;
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- za iznose naknade štete priznate prema ovome za
konu ."
- amandmanom Odbora za pitanja političkog sistema:
U članku 5 dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Osoba iz članka 2. ovog Zakona, odnosno članovi
njihove obitelji iz članka 9 ovog zakona imaju pravo na povrat
ili na naknadu imovine koja im je konfiscirana u političkim
procesima."
- Zastupnika Vladimira Seksa:
"U stavku 2. članka 3. iza riječi "zatvora" stavlja
se točka, a preostali dio rečenice se briše.
- pređlagača:
U članku 11. iza riječi "rješava" dodaju se riječi
'Administrativna komisija" a riječi "Vlade Republike Hrvatske"
mijenjaju se u padežu i glase: "Vlade Republike Hrvatske."
U istom članku dodaje se stavak 2. koji glasi:
"o žalbama protiv odluka iz stavka 1. ovog članka rješava đrugostepena komisija koju imenuje Vlada Republike Hrvatske."
Viječe nije prihvatilo amandman zastupnika Bože
Erliđa u svezi priznavanja mirovinskog staža.
Nakon toga Viječe je uz 2 uzđržana glasa, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA*
0 PRAVIMA BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA sukladno prijedlogu pred
lagača (akti pod brojem 1203-91-0001 klasa 740-02/91-01/08 od
21. lipnja 1991. godine) zajedno s prihvačenim amandmanima.
11.1. točka - IZVJEŠĆE ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE 0 RJEŠENJU
USTAVNOG SUDA JUGOSLAVIJE O POKRETANJU POSTUPKA
ZA OCJENJIVANJE USTAVNOSTI ČLANA 19. ZAKONA 0
UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA ("Narodne novine" broj
55/89)
Zastupnici su Izvješče Zakonodavno-pravne komisije
i mišljenje Vlade Republike Hrvatske primili poštom.
Viječe je, bez rasprave, uz. 1. uzdržani glas, donij elo
Z A K L J U Č A K
1. Prihvača se Izvješče Zakonodavno-pravne komisi
je o rješenju Ustavnog suda Jugoslavije o pokretanju postupka
za ocjenjivanje ustavnosti člana 19. Zakona o .unutrašnjim pos
lovima "Narodne novine", broj 55/89).
S obzirom da sva tri viječa Sabora nisu usvojila Prijedlog
zakona o istovjetnom tekstu,. Zajednička komisija za usuglaša
vanje je tijekom sjednice usuglasila stavove na. tekstu u ko
jem ga je usvojilo Društveno-političko viječe.
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2. Ustavnom sudu Jugoslavije uputit đe se, kao
odgovor, mišljenje Vlade Republike Hrvatske, (akt Vlade:
5030115-91-1 od 2. svibnja 1991.).
2. Predstavnik Sabora Republike Hrvatske pred
Ustavnim sudom Jugoslavije u svezi.s ovim postupkom, odredit
će se naknadno.
11.2. točka - IZVJEŠĆA ZAJEDNIČKIH KOMISIJA ZA USAGLAŠAVANJE
STAJALIŠTA IZMEDJU VIJEĆA SABORA
a) O PRIJEDLOGU ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 KAZALIŠTU S
NACRTOM ZAKONA
Izvješće Zajedničke komisije zastupnici su primili
na sjednici.
Vijeće je, jednoglasno i.bez rasprave prihvatilo
Izvješće Zajedničke komisije za usuglašavanje stajališta o Pri
jedlogu za donošenje zakona o kazalištu s Nacrtom zakona (akt
od 21. lipnja 1991. godine).
Na osnovi Izvješćta Zajednička komisija Vijeća je
donijela sljedeći
Z A K L J U Č A K
1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o
kazalištu tako da osnovna pitanja koja se predlažu urediti
Zakonom glase:
- kazališnu djelatnost obavljaju kazališta koja
mogu biti u javnom i privatnom vlasništvu, t j . javna i privat
na kazališta,
- osnivači kazališta u javnom vlasništvu mogu biti
Republika, općina, odnosno.grad i druge jedinice.lokalne samo
uprave ,
- osnivači privatnih kazališta mogu. biti gradjani
i gradjanske pravne osobe,
- kazališnu djelatnost mogu., obavl jati, i kazališne
družine i povremene grupe,
- javna kazališta., kao pravne osobe,, upisuju se u
sudski registar, a. privatna kazališta,, kazališne družine i
povremene grupe u registar koji se vodi. pri organu uprave za
kulturu na području općine u kojoj je .s jedište.kazališta, ka
zališne družine i povremene grupe,
- uvodi se i odredjuje status kazališnih kuća, koje
se definiraju kao prostor s neophodnim umjetničkim i tehničkim
osobljem, funkcionalno podoban da se u njemu mogu izvoditi
kazališne predstave,
- ovim zakonom osnivaju.se nacionalna i regionalna
kazališta a općina, odnosno grad na čijem je području sjediš
te nacionalnog kazališta stječe pravo.vlasništva, nad kazališ
tem sa statusom nacionalnog odnosno regionalnog kazališta,
- u roku odredjenom ovim .zakonom općine, odnosno
grad dužni su donijeti odluke o to m e .kojakazališta sa sjediš-
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tem. na njihovom području postaju javnim kazalištima, pri čemu
su nositelji vlasničkih.ovlaštenja općina, odnosno grad, koji
su odluku donijeli,
- ostale jedinice lokalne samouprave mogu osniva
ti javna kazališta s jednicom lokalne samouprave kao nositeljem
prava vlasništva nad njima,
- djelatnost nacionalnih, regionalnih i drugih
javnih kazališta financira se iz proračuna Republike, grada,
odnosno opčine ili iz drugih izvora u skladu sa zakonom,
- uredjuje se pitanje financiranja javnih i privat
nih kazališta,
- programi kazališta u privatnom vlasništvu mogu
se financirati iz proračuna pod uvjetima odredjenim zakonom,
u javnom, kazalištu može se osnovati stručno, savjetodavno ti
jelo,
- uredjuju se pitanja prestanka rada kazališta,
- kazališta su samostalne umjetničke ustanove pod
upravnim nadzorom Ministarstva prosvjete i kulture, odnosno
organa uprave nadležnog za kulturu opčine odnosno grada na
čijem području je sjedište kazališta,
- Ministarstvo prosvjete i kulture propisuje
normativne i standarde kazališne djelatnosti,, uvjete za osni
vanje kazališta, te osnovne kriterije i način financiranja
kazališta iz proračuna,
- bliže ustrojstvo i rad javnih kazališta uredjuje
se statutom i drugim, opčim aktima u skladu sa zakonom,
- nacionalnim i regionalnim kazalištem upravlja
intendant, a ostalim javnim kazalištima ravnatelj,
- način imenovanja intendanta,, odnosno .ravnatelja
i drugih rukovoditelja u kazalištu, kao i,njihova prava i obve
ze, propisuju se zakonom,
- radni odnos za umjetničke, poslođavne i odredjene tehničke suradnike zasniva se na odredjeno.vrijeme temeljem
ugovora o zapošljavanju,
- na sva pitanja u svezi s.radnim.odnosima u ka
zalištu koja nisu uredjena ovim. zakonom, .primjenjuju se propi
si koji se odnose na. zaposlene u ustanovama društvenih djelat
nosti,
- odredjuje način zasnivanja i. prestanka radnog
odnosa zaposlenih u javnim kazalištima,, te utvrđjuje posebna
zaštita kazališnih umjetnika koji imaju preko 18, odnosno 20
i 25 godina radnog staža, u kazališnoj djelatnosti, a za čla
nove kolektivnih umjetničkih tijela 30 godina, mirovinskog
staža,
- odredjuje da su kazališta za koja. ne bude utvrđjen status javnog kazališta dužna obaviti.pretvorbu, vlasni
štva na način i u roku odredjenom zakonom., .ko j im .se uredjuje
pretvorba poduzeča s društvenim kapitalom u, poduzeča koj ima
je odredjen vlasnik,
- utvrđjuju se pravni sljedbenici postoječih ka
zališta,
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- utvrdjuje se rok od godine dana za usaglašavanje
ustrojstva i načina rada kazališta i zadaća koje se u tom ro
ku imaju obaviti u kazalištu, te se za to vrijeme zadržava
zatečeno stanje,
- ustanovljava se pravo umjetničkog osoblja na
mirovinsko osiguranje izvan trajanja angažmana u pojedinom
kazalištu,
- ustanovljuje se naziv i status prvaka opere,
drame i baleta hrvatskog kazališta,
- odredjuje da đe pitanja u svezi s festivalima
koji se održavaju u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, Mini
starstvo prosvjete i kulture urediti posebnim propisom ovis
no o njihovom značenju.
2. Primjedbe i prijedlozi iz prethodne rasprave,
kao i primjedbe iznesene na sjednicama vijeda Sabora uputiti
će se Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom
izrade Prijedloga ovoga zakona.
b) 0 PRIJEDLOGU ZAKONA 0 POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
Zastupnici su Izvješće Zajedničke komisije primili
na sjednici.
Zajednička komisija, nakon, ponovnog, razmatranja
amandmane zastupnika Joška Kovača na članak. 23, stavak 6. Pri
jedloga zakona, usuglasila je stavove i predlaže vijećima Sa
bora da taj članak glasi onako kako ga je predložio predlagač.
Vijeće je bez rasprave, jednoglasno, prihvatilo
Izvješće Zajedničke komisije za usuglašavanje stajališta Vijeća
Sabora o Prijedlogu zakona o poljoprivrednom zemljištu.
12.1. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 PRIZNANJU REPUBLIKE SLOVENIJE
KAO SUVERENE I SAMOSTALNE DRŽAVE
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave donijelo
ODLUKU
0 PRIZNANJU REPUBLIKE SLOVENIJE KAO SUVERENE..! SAMOSTALNE
DRŽAVE
13.1. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA
IZ OBLASTI BORAČKE ZAŠTITE KOJI SE U REPUBLICI
HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI ZAKONI
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravlja
na. na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora.a tamo su podne
seni i amandmani, na sjednici. Vijeća, pristupilo se odlučivanju
o amandmanima i Prijedlogu zakona.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo, amandman Zakono
davno -pravne komisije Sabora:
- U članku 6. rijeci "ili" zamjenjuju se riječju
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Vijeće je takodjer prihvatilo amandman Vlade Repub
like Hrvatske:
U Prijedlogu zakona riječi "isključuju se iz pri
mjene u Republici Hrvatskoj" ili "osim odredaba" zamjenjuju
se riječima: "stavljaju se izvan snage u Republici Hrvatskoj."
Viječe nije prihvatilo amandmane:
- zastupnika Zvonimira špišića na članak 1 (7 gla
sova "za"),
zastupnika Bože Erliđa na članak 1. (12 glasova
I!za") .
Nakon toga Viječe je, uz 2 glasa "protiv" i 2 uzdržana glasa, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA IZ OBLASTI BORAČKE ZAŠTITE KOJI
SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI ZAKONI
sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem:
5030104-91-1 klasa 561-01/91-01/04 od 19. lipnja 1991. godine)
zajedno s prihvaćenim amandmanima.
13.2. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU.SAVEZNIH ZAKONA
OBLASTI MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA KOJI
SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLI
ČKI ZAKONI
S obzirom, da je ova točka dnevnog reda raspravlje
na na skupnoj sjednici sva tri vijeća. Sabora,, na sjednici
Vijeća pristupilo se odlučivanju o Prijedlogu .zakona.
Vijeće je, uz 1 uzdržani glas, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA IZ OBLASTI MIROVINSKOG I INVALID
SKOG OSIGURANJA KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO
REPUBLIČKI ZAKONI sukladno prijedlogu V l a d e ..Republike Hrvatske
(akt pod brojem 5030104-91-1 klasa 140-01/91-01/14 od 19. lip
nja 1991. godine i brojem 5030115-91-2 klasa .011-03/91-03/02
od 26. lipnja 1991. godine) ..
13.3. točka. - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA
IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA I ZAPOŠLJAVANJA KOJI
SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUB
LIČKI ZAKONI
S obzirom da je.ova točka dnevnog reda.raspravlje
na na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, a tamo su podne
seni i amandmani, na sjednici Vijeća pristupilo., se odlučivanju
o amandmanima i Prijedlogu zakona.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandmane Vlade
Republike Hrvatske:
- 'U članku 1. stavku 1. točka 4... briše se."
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- "U članku 3. stavku 2. iza riječi "Vlade Repub
like Hrvatske da" dodaju-se riječi "u roku od 60 dana".
Nakon toga Vijeće je, uz 1 uzdržani glas, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA I ZAPO
ŠLJAVANJA KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUB
LIČKI ZAKONI sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt
pod brojem 503104-91-1 klasa 110-01/91-02/08 od 19. lipnja
1991. godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.
14.1. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O HRVATSKOJ RADIO-TELEVIZIJI
Zastupnici su Prijedlog zakona primili na. sjedni
ci kao i amandmane Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za
pitanja političkog sistema, te očitovanje Vlade Republike Hrvat
ske na. te amandmane.
Zastupnik dr. Ivic Pašalić obrazložio je stavove
Odbora za pitanja političkog sistema.
Zastupnik Vladimir Seks obrazložio je stavove Za
konodavno-pravne komisije.
U raspravi o amandmanima..i Prijedlogu zakona sudje
lovao je i zastupnik Božidar Petrač i Hrvoje Hitrec, ministar
informiranja.
Viječe je jednoglasno prihvatilo amandmane Zakono
davno-pravne komisije.
U članku 1. iza stavka 1. dodaje se.novi stavak
2. koji glasi:
"Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija je u
vlasništvu Republike Hrvatske."
Stavak 2. postaje stavak 3.
U članku 11. riječi 'kao savjetnici", zamjenjuju se
riječima "bez prava odlučivanja."
- Odbora za pitanja.političkog.sistema:
U članku 7. iza stavka 1.. dodaje, se novi stavak,
koji glasi:
"Hrvatska radio-televizi ja... dužna. je. proizvoditi i
emitirati program namijenjen informiranju narodnih, manjina u
Hrvatskoj.
Dosadašnji stavak 2. posta je, stavak 3".,
Vijeće je tako a jer s 31 glasom "za," prihvatilo
amandman Odbora za pitanja.političkog sistema.
U članku 14. kojim se odođaje novi članak 23a. u
točki 3. iza. riječi "Vlade Republike Hrvatske" dodaju se ri
ječi "i Vijeća HRTV" , tako da. točka 3. glasi:
"3. donosi, uz suglasnost.Vlade. Republike Hrvatske
i Vijeća HRTV, status Javnog p o d u z e ć a .
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U točki 8. umjesto riječi "Vladi" stavlja se riječ
"Saboru", tako da točka.8. glasi:
"8. redovito, a najmanje jedanput godišnje podnosi
izvješće Saboru Republike Hrvatske o svom radu;".
Viječe je uz 2 glasa "protiv" prihvatilo amandman
Zakonodavno-pravne komisije.
Članak 15. mijenja se i glasi:.
"Članak 24. mijenja se i glasi:
Direktora Javnog poduzeća Hrvatska radio-televizije imenuje i razrješava dužnosti Sabor Republike Hrvatske.
Ravnatelje posebnih dijelova Javnog poduzeća Hrvat
ska radio-televizija iz članka 4. ovoga zakona imenuje i raz
rješava dužnosti Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog direk
tora Javnog poduzeća.
Glavne i odgovorne urednike radijskih i televizij
skih programa od značenja za Republiku, na temelju javnog na
tječaja bira Vijeće HRTV."
Nakon toga Vijeće je, uz tri glasa, "protiv" usvoji
lo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 HRVATSKOJ RADIO-TELEVIZIJI
sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske, (akt pod brojem
5030104-91-1 klasa 612-12/90-01/09 od 19. lipnja 19.91. godine)
zajedno s prihvaćenim amandmanima.
15.1. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I .DOPUNAMA ZAKONA 0
IZGRADNJI OBJEKATA
S obzirom da je ova točka dnevnog r e d a .raspravijena na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora.., na...sjednici Vije
ća pristupilo se odlučivanju o Prijedlogu zakona.
Vijeće je, uz 1 uzdržani
glas usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 IZGRADNJI. OBJEKATA sukladno
prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem.;
5030116-91-1 klasa: 361-01/91-01/05 od 19. lipnja 1991. godi
ne)
15.2. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA 0 PROSTORNOM
PLANIRANJU I UREDJIVANJU PROSTORA
S obzirom da j e .ova točka dnevnog.reda. raspravijena na. skupnoj sjednici sva tri. vijeća Sabora, a. tamo su podne
seni i amandmani, na sjednici Vijeća pristupilo se odlučivanju
o Prijedlogu zakona, Vijeće je, uz 1 uzdržani glas usvojilo
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PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA ZAKONA 0 PROSTORNOM PLANIRANJU I UREDJIVANJU PRO
STORA sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod
brojem: 5030116-91-4 klasa 350-02/90-01/04 od 19. lipnja 1991
godine).
16.1. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
0 JAVNIM CESTAMA
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravije
na na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici
Vijeća pristupilo se odlučivanju o Prijedlogu zakona.
Vijeće je, uz 2 uzdržana glasa usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 JAVNIM CESTAMA sukladno.prije
dlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem .5030116-91-3
klasa 340-01/91-03/05 od 19. lipnja 1991. godine).
17.1. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠTENJU SRED
STAVA ZA POTICANJE RAZVOJA I INTERVENCIJE U
PRIVREDI OSIGURANIH U PRORAČUNU REPUBLIKE HRVAT
SKE ZA 19 91. GODINU..
Ova točka dnevnog reda raspravljena je na skupnoj
sjednici sva tri vijeća Sabora.
Na sjednici Vijeća amandman., j e podnio...zastupnik
Drago Krpina.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo.amandman zastup
nika Drage Krpine.
U točki I dodati rečenicu:
"Svaka od devet stavaka, na koje. su dotična sred
stva rasporedjena umanjuje se za 5% (pet.posto) i tako dobi
vena sredstva u novoj 10. stavci, dodjeljuju se kao. dugoročni
krediti, preko Hrvatskog fonda za razvoj, za kvalitetne raz
vojne programe u slabije razvijenim. hrvatskim, općinama., i to
isključivo u privatnom vlasništvu."
Nakon toga. Vijeće je, uz 1 glas "protiv" donijelo
PRIJEDLOG ODLUKE*
0 RASPOREDU I KORIŠTENJU SREDSTAVA ZA POTICANJE RAZVOJA I
INTERVENCIJE U PRIVREDI OSIGURANIH U PRORAČUNU REPUBLIKE HR
VATSKE ZA 1991. GODINU sukladno prijedlogu Vlade Republike
Hrvatske (akt pod brojem .5030105-91-5 klase 400-06/91-01/05
od 19. lipnja 1991. godine) zajedno s prihvaćenim..
..amandmanom.
*
S obzirom da sva tri vijeća Sabora nisu donijela Prijedlog
odluke u istovjetnom, tekstu, Zajednička, komisija, za usaglašavanje usuglasit će stavove do naredne sjednice. Vijeća.
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18.1. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O OVLAŠTENJU VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE ZA DONOŠENJE UREDBE 0 UREDJIVANJU OD
RED JENIH. .PITANJA U OBAVLJANJU ZAŠTITE SPOMENIKA
KULTURE, KNJIŽNIČARSKE I MUZEJSKE DJELATNOSTI
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravlja
na na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora na sjednici Vijeća
pristupilo se odlučivanju o Prijedlogu odbora.
Vijeće je, jednoglasno usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 OVLAŠTENJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA DONOŠENJE UREDBE 0
UREDJIVANJU ODREDJENIH PITANJA OBAVLJANJA ZAŠTITE SPOMENIKA
KULTURE i KNJIŽNIČARSKE I MUZEJSKE DJELATNOSTI .sukladno prije
dlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem 5030104-91-6
klasa 612-08/91-01/02 od 19. lipnja 1991. godine).
18.2. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA 0
"NAGRADI DR. MARIJA SCHLESINGER"
S obzirom da je ova točka dnevnog reda., raspravlja
na na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora na.sjednici Vije
ća pristupilo se odlučivanju o Prijedlogu, zakona.
Vijeće je, jednoglasno usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA 0 "NAGRADI DR. MARIJA SCHLESINGER"
sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem
5030104-91-1 klasa 500-01/91-02/11 od 12. lipnja 1991. godine).
19.1. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 OBRANI
S obzirom da je ova točka dnevnog reda. raspravljena
na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora,.a tamo. su pdneseni
1 amandmani, na sjednici vijeća pristupilo se odlučivanju o
amandmanima i Prijedlogu Zakona.
Vijeće je jednoglasno, prihvatilo amandmane za
stupnika Vladimira Veselice.
U članku 48. dodaje se stavak 3. koji glasi:
"Vojnik - pripadnik Hrvatske vojske nije dužan
pokoriti se onim službenim, naredbama, i zapov.jed.ima koje su
upravljene na rušenje ustavnog poretka Republike. Hrvatske, pod
rivanje oružanih snaga., diverzantske i .subverzivne djelatnosti
protiv Republike Hrvatske i njenih oružanih snaga, izdaju i
druge radnje koje su protupravne i imaju biće.krivičnih djela."
U članku 194. dodaje se stavak 2., koji glasi:
"Sve starješine oružanih snaga Republike Hrvatske
dužne su u roku od mjesec dana od dana. stupanja na snagu ovog
zakona, dati prisegu utvrđjenu člankom 97. ovog zakona..
Stariješini koji odbije davanje prisege iz stavka
1. ovog članka prestaje vojna služba u oružanim.snagama Repub
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like Hrvatske."
- Zakonodavno-pravne komisije Sabora.
U članku 97. stavak 3. mijenja se i glasi:
"Prisežem da đu vjerno i časno izvršavati dužnosti
koje se od mene, pripadnika Hrvatske vojske zahtijevaju i da đu
savjesno i odgovorno pokoravati službenim naredbama i zapovjedima. Prisežem da. ču, uz žrtvu vlastitog života, štititi i bra
niti svoju domovinu Hrvatsku, njezin suverenitet, teritorijalnu
cjelovitost i sve njezine građjane."
Viječe je takodjer, uz 1 glas "protiv" i 2 uzdržana glasa, prihvatilo amandman.Vlade Republike Hrvatske.
"Članak 190. treba glasiti:
"Novaci, gradjani Republike Hrvatske, neče se, od
dana stupanja na snagu ovog zakona, upućivati na služenje voj
nog roka u JNA izvan teritorije Republike Hrvatske.
Novaci, gradjani Republike Hrvatske iz stavka 1.
ovog članka ne mogu se tijekom služenja, vojnog roka premještati
izvan teritorija Republike Hrvatske, bez suglasnosti Ministar
stva obrane."
Viječe nije prihvatilo amandmane:
- zastupnika Ivana Hranjeca na članak 65

(6 glaso

va "za"),
- zastupnika Ante Klariča na članak 190 (15 glaso
va "za") Članak 191. (7 glasova "za") članak 192 (1 glas "za")
članak 196 (nitko "za") i članak 201 (nitko "za").
Nakon toga Viječe je uz 4 glasa "protiv" i 1 uzdržani glas, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 OBRANI sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod
brojem: 5030119-91-3 klasa..800-01/91-01/04 od 15., lipnja 1991.
godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.
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19.2. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA
IZ PODRUČJA OBRANE KOJI SE U REPUBLICI HRVAT
SKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI PROPISI
S obzirom da je ova točka dnevnog reda ras
pravljena i na skupnoj sjednici svalitri vijeća Sabora, a
tamo su podneseni i amandmani, na sjednici Vijeća pristupi
lo se odlučivanju o amandmanima i Prijedlogu zakona.
Vijeće je, jednoglasno, prihvatilo amandman
Vlade Republike Hrvatske:
"u članku 2. stavku 1. riječi "ako nisu u
suprotnosti" zamjenjuju se riječima "ako su u skladu".
Nakon toga Vijeće je, uz 2 uzdržana glasa,us
vojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA IZ PODRUČJA OBRANE KOJI SE U
REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI PROPISI su
kladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem
5030115-91-1 klasa: 800-01/91-01/01 od 17. lipnja 1991. go
dine) zajedno s prihvaćenim amandmanom .

19.3. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O REPUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA
IZ OBLASTI MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA
I DOPLATKA ZA DJECU VOJNIH OSIGURANIKA KOJI SE U
REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI
ZAKONI
S obzirom da je ova točka dnevnog reda rasprav
ljena na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici
Vijeća prešlo se na odlučivanje o Prijedlogu zakona.
Vijeće je, uz 4 uzdržana glasa, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA IZ OBLASTI MIROVINSKOG I INVA
LIDSKOG OSIGURANJA I DOPLATKA ZA DJECU VOJNIH OSIGURANIKA,
KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI
ZAKONI (sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt
pod brojem 5030T0 4—91 — 1 klasa 140 — 01/91 — 01/13 od 19. lipnja
1991. godine) .
19.4. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU ZAKONA 0 ZAŠTITI
ČLANOVA OBITELJI OSOBA NA OBVEZNOJ VOJNOJ SLU
ŽBI KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJE
KAO REPUBLIČKI ZAKON
S obzirom da je ova točka dnevnog reda rasprav
ljena na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, na sjednici
Vijeća pristupilo se odlučivanju o Prijedlogu zakona.
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Viječe je, uz 4 uzđržana glasa, usvojilo
•. ..

;)

PRIJEDLOG ZAKONA
0 PREUZIMANJU ZAKONA 0 ZAŠTITI ČLANOVA OBITELJI OSOBA NA
OBVEZNOJ VOJNOJ SLUŽBI, KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI-:
MJENJUJE KAO REPUBLIČKI ZAKONA sukladno prijedlogu Vlade
Republike Hrvatske :(akt pod brojem 5030104-91-1 klasa
554-01/91-01/01 od 19. lipnja 1991. godine i brojem
5030115-91-2 klasa: 011-03/91-03/02 od 26. lipnja 1991.
godine).
19.5. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU ZAKONA O
ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU VOJNIH OSIGURANIKA
KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJE
KAO REPUBLIČKI ZAKON
S obzirom da je
pravljena na skupnoj sjednici
sjednici Vijeća pristupilo se
kona.
Vijeće je, uz 4

ova točka dnevnog reda ras
sva tri vijeća Sabora, na
odlučivanju o Prijedlogu za
uzđržana glasa, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 PREUZIMANJU ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU VOJNIH OSIGU
RANIKA KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJE KAO REPUBLI
ČKI ZAKON sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt
pod brojem 5030104-91-1 klasa 500-01/91-01/15 od 19. lipnja
1991. godine)
19.6. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU ZAKONA O OSNOV
NIM PRAVIMA VOJNIH INVALIDA I OBITELJI PALIH
BORACA, KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJE
NJUJE KAO REPUBLIČKI ZAKONA
S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspra
vljena na skupnoj sjednici sva tri vijeća Sabora, a tako su
podneseni i amandmani,na sjednici Vijeća pristupilo se odlu
čivanju o amandmanima i Prijedlogu Zakona.
Vijeće je uz 1 glas "protiv" i 1 suzdržan
glas, prihvatilo amandmane
- Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo
"u članku 1. na kraju teksta umjesto točke stavlja se za
rez i dodaju riječi "kao i odredbe kojom je dopuštena žal
ba na odluke donesene u upravnim sporovima".
- Zakonodavno-pravne komisije "u članku 5.
riječ "ili" zamjenjuje se riječju "i".:i
Nakon toga Vijeće je uz 1 glas "protiv" i
3 uzđržana glasa, usvojilo
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PRIJEDLOG ZAKONA
O PREUZIMANJU ZAKONA O OSNOVNIM PRAVIMA VOJNIH INVALIDA I
OBITELJI PALIH BORACA KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJE
NJUJE KAO REPUBLIČKI ZAKON sukladno prijedlogu Vlade Repu
blike Hrvatske (akt pod brojem 5030104— 91— 1 klasa 561-01/
91-01/06 od 19. lipnja 1991. godine) zajedno s prihvaćenim
amandman ima;.
20.1. točka - EUROPSKA POVELJA O OSNOVNIM SOCIJALNIM PRAVIMA
RADNIKA
Tekst povelje zastupnici
U raspravi o zaključcima
sudjelovali su zastupnici Željko Mažar
Nakon toga Vijeće je, uz
uzdržanih glasova donijelo slijedeće

su primili na sjednici
o prihvaćanju povelje
i Ivan Milas.
5 glasova protiv i 5

Z A K L J U Č K E
0 prihvaćanju Evropske povelje o osnovnim socijalnim pravima
radnika
1. Sabor Republike Hrvatske podržava evropsku
suradnju na zaštiti, promicanju, kolektivnoj i individualnoj
garanciji socijalnih prava radnika, te u tom smislu prihvaća
1 Povelju o osnovnim socijalnim pravima radnika.
2. Sabor Republike Hrvatske zadužuje Vladu
Republike Hrvatske i nadležna ministarstva da izrade cjelovit
projekt socijalne države kao i tekst Hrvatske socijalne pove
lje te je dostave Saboru na raspravljanje i usvajanje.
3. Sabor Republike Hrvatske polazeći od teksta
Povelje i njenih intencija, zadužuje Vladu Republike Hrvat
ske i nadležna ministarstva da analiziraju stanje u ovoj ob
lasti s aspekta evropskih pravnih standarda i zahtjeva u pog
gledu zaštite i promicanju socijalnih prava, te da podnesu
zakonske prijedloge, odgovarajuće propise i poduzmu druge mje
re neophodne za njihovu dosljednu zaštitu i ostvarivanje. Pra
va sadržana u Povelji pri tome mogu biti samo polazna osnova
za njihovu daljnju dogradnju.
4. Prijedlozi i mjere, kao i ukupna politika
Sabora, Vlade i nadležnih ministarstava u ovoj oblasti zas
nivat će se na prinicipima i zahtjevima utvrdjenim evropskim
aktima o socijalnim pravima radnika kao što su:
- osiguranje boljih uvjeta života
i rada
- sloboda kretanja, zdravlje i sigurnost na
radnom mjestu, socijalna zaštita, obrazovanje i izobrazba
- sprečavanje bilo kakve diskriminacije kod
zapošljavanja, gubitka radnog mjesta ili nagradjivanje bez
obzira na spol, rasu , nacionalnu pripadnost ili uvjerenje
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- poboljšavanje dijaloga izmedju države, poslo
davca i radnika, kolektivno pregovaranje i ugovaranje, stva
ranje uvjeta za uvodjenje tržišta radne snage
- informiranje, konzultiranje i učestvovanje
radnika u donošenju odluka
- zaštite djece, žena, starijih osoba i inva1 ida.
5.
Ovi zaključci, te Povelja o osnovnim
jalnim pravima radnika objavit đe se u "Narodnim novinama".
21.1.točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ŽIVOTINJA
I VETERINARSKOJ DJELATNOSTI
Zastupnici su Prijedlog zakona primili na sjednici.
U raspravi su sudjelovali zastupnici Franjo Vru
ćina i Ante Jozo Ramie, te Ivan Tarnaj, ministar poljoprivrede
i šumarstva.
Vijeće je, jednoglasno, prihvatilo amandman
Vlade Republike Hrvatske:
U članku 129. riječi "do 1. listopada 1991.
godine" zamjenjuju se riječima "do 30. lipnja 1992. godine".
Nakon toga Vijeće je, uz 2 uzdržana glasa, usvoj ilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ŽIVOTINJA I VETERINARSKOJ DJELATNOSTI
sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem
5030116-91-1 klasa 322-01/91-02/02 od 20. lipnja 1991. godi
ne) zajedno s prihvaćenim amandmanom .
22.1. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 STAVLJANJU IZVAN SNAGE
ZAKONA 0 SAVJETU ZA NARODNU OBRANU PREDSJEDNI
ŠTVA SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE
Zastupnici su s Prijedlogom zakona upoznati
tijekom sjednice.
Vijeće je, bez rasprave, uz 2 glasa "protiv"
i 1 uzdržani glas , usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA O SAVJETU ZA NARODNU OBRANU
PREDSJEDNIŠTVA SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLA
VIJE sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod
brojem 5030101-91-3 klasa 011-03/91-03/03 od 26. lipnja 1991.
godine)
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22.2. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA
0 EKONOMSKIM I DRUGIM ODNOSIMA U PROIZVODNJI
1 PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME
Zastupnici su s Prijedlogom zakona upoznati
na sjednici*
Viječe je, bez rasprave, uz 2 glasa "protiv" i
1 uzdržani glas, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA 0 EKONOMSKIM I DRUGIM ODNOSIMA
U PROIZVODNJI I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME sukladno
prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem 503010191-3 klasa 011-03/91-03/03 od 26. lipnja 1991. godine)
22.3. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE
ZAKONA O VOJNIM POMORSKIM ZASTAVAMA SOCIJALI
STIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I
KOMANDNIM I RANGOVNIM ZASTAVAMA
Zastupnici su s Prijedlogom zakona upoznati
na sjednici.
Viječe je, bez rasprave, uz
i 1 uzdržani glas usvojilo

2 glasa "protiv"

PRIJEDLOG ZAKONA
0 STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA O VOJNIM POMORSKIM ZASTAVAMA
SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I KOMANDNIM
1 RANGOVNIM ZASTAVAMA sukladno prijedlogu Vlade Republike
Hrvatske (akt pod brojem 5030101-91-3 klasa 011— 03/91— 03 /03
od 26. lipnja 1991. godine)
22.4. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA
O VOJNIM ŠKOLAMA I ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKIM USTA
NOVAMA JUGOSLAVENSKE NARODNE ARMIJE
Zastupnici su s Prijedlogom zakona upoznati na
sjednici,
Viječe je, bez rasprave, uz 2 glasa "protiv"
i 1; uzdržani glas, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA 0 VOJNIM ŠKOLAMA I ZNANSTVENO
ISTRAŽIVAČKIM USTANOVAMA JUGOSLAVENSKE NARODNE ARMIJE sukladno
prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem 503010191-3 klasa 011-03/91-03/03 od 26. lipnja 1991. godine)
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22.5. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE
ZAKONA 0 VISINI SREDSTAVA ZA STAMBENU IZGRADNJU
U JUGOSLAVENSKOJ NARODNOJ ARMIJI I NAČIN NJIHO
VOG IZDVAJANJA
Zastupnici su s Prijedlogom zakona upoznati
na sjednici i'
Viječe je bez rasprave, uz 2 glasa "protiv"
i 1 uzdržani glas, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA 0 VISINI SREDSTAVA ZA STAMBE
NU IZGRADNJU U JUGOSLAVENSKOJ NARODNOJ ARMIJI I NAČIN NJIHOVOG
IZDVAJANJA sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt
pod brojem 5030101-91-3 klasa 011-03/91-03/03 od 26. lipnja
1991. godine).
22.6. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA
O POMORSKOM PLIJENU I RATNOM PLIJENU NA MORU
Zastupnici su s Prijedlogom zakona upoznati na
sjednici.
Viječe je, bez rasprave, uz 2 glasa "protiv"
i 1 uzdržani glas, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA O POMORSKOM PLIJENU I RATNOM
PLIJENU NA MORU sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske
(akt pod brojem 5030101-91-3 klasa 011-03/91-03/03 od 26.
lipnja 1991. godine)
22.7. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZA
KONA 0 OBRAZOVANJU I RADU DELEGACIJA AKTIVNIH
VOJNIH OSOBA I GRADJANSKIH OSOBA NA SLUŽBI U
ORUŽANIM SNAGAMA SFRJ
Zastupnici su s Prijedlogom zakona upoznati na
sjednici.
Viječe je bez rasprave, uz 2 glasa "protiv"
i 1 uzdržani glas, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA O OBRAZOVANJU I RADU DELEGA
CIJA AKTIVNIH VOJNIH OSOBA I GRADJANSKIH OSOBA NA SLUŽBI U
ORUŽANIM SNAGAMA SFRJ sukladno prijedlogu Vlade Republike
Hrvatske (akt pod brojem 5030101-91-3 klasa 011-03/91-03/03
od 26. lipnja 1991. godine).
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22.8. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 STAVLJANJU IZVAN SNAGE
ZAKONA 0 OBAVLJANJU UNUTRAŠNJIH POSLOVA
IZ NADLEŽNOSTI SAVEZNIH ORGANA UPRAVE
Zastupnici su s Prijedlogom zakona upoznati
na sjednici.
Vijeće je, bez rasprave, uz 2 glasa "protiv"
i 1 uzdržani glas, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA 0 OBAVLJANJU UNUTRAŠNJIH
POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI SAVEZNIH ORGANA UPRAVE sukladno
prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem
5030101-91-3 klasa 011-03/91-03/03 od 26. lipnja 1991.
godine).

22.9. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 STAVLJANJU IZVAN SNAGE
ZAKONA 0 STAMBENOM OSIGURAVANJU U JUGOSLAVEN
SKOJ NARODNOJ ARMIJI
Zastupnici su s Prijedlogom zakona upoznati
na sjednici.
Vijeće je, bez rasprave, uz 2 glasa "protiv"
i 1 uzdržani glas, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA O STABENOM OSIGURAVANJU
U_JUGOSLAVENSKOJ NARODNOJ ARMIJI sukladno prijedlogu Vla
de Republike Hrvatske (akt pod brojem 5030101-91-3 klasa
011-03/91-03/03 od 26. lipnja 1991. godine).
22.10.točka - PRIJEDLOG ZAKONA ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE
ZAKONA 0 VOJNIM SUDOVIMA I ZAKONA O VOJNOM
TUŽILAŠTVU
Zastupnici su s Prijedlogom zakona upoznati
na sjednici.
Vijeće je, uz 2 glasa "protiv i jedan uzdržani
glas usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA 0 VOJNIM SUDOVIMA I ZAKONA
O VOJNOM TUŽILAŠTVU sukladno prijedlogu Vlade Republike
Hrvatske (akt pod brojem 5030101-91-3 klasa 011-03/91-03/03
od 26. lipnja 1991. godine).
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22.11. točka - PRIJEDLOG ZAKONA ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE
ZAKONA SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE
- Zakona o osnovama sistema državne uprave
i o Saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima uprave
.'
- Zakon o organizaciji i djelokrugu savez
nih organa uprave i saveznih organizacija
- Zakon o tarifi saveznih administrativnih
taksa
- Zakon o radu saveznih organa na predstav
kama i prijedlozima
- Zakon o financiranju federacije
- Zakon o pravima i dužnostima saveznih or
gana u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu kojima se
koriste
- Zakon o naknadama osobnog dohotka delegata
u Skupštini SFRJ i osobnih dohodaka funkcionara koje progla
šava, bira ili imenuje Skupština SFRJ
- Zakon o obavljanju vanjskih poslova iz
nadležnosti saveznih organa uprave i saveznih organizacija
- Zakon o udruživanju gradjana u udruženja,
društvene organizacije i političke organizacije, što se
osnivaju za teritorij SFR Jugoslavije
- Zakon o savjetu federacije
- Zakon o pra znicima SFRJ
- Zakon o državnom pečatu SFRJ i pečatima
saveznih organa.
Zastupnici su s Prijedlogom zakona upoznati
na sjednici.
Vijeće je, uz 2 glasa "protiv i 1 uzdržani
glas,usvoj ilo
PRIJEDLOG ZAKONA
ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE ZAKONA SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE:
- Zakona o osnovama sistema državne uprave
i o Saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima uprave
- Zakon o organizaciji i djelokrugu saveznih
organa uprave i saveznih organizacija
- Zakon o tarifi saveznih administrativnih
taksa
- Zakon o radu saveznih organa na predstavka
ma i prijedlozima
- Zakon o financiranju federacije
- Zakon o pravima i dužnostima saveznih orga
na u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu kojima se
koriste
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- Zakon o naknadama osobnog dohotka delegata
u Skupštini SFRJ i osobnih dohodaka funkcionara koje progla
šava, bira ili imenuje Skupština SFRJ
- Zakon o obavljanju vanjskih poslova iz na
dležnosti saveznih organa uprave i saveznih organizacija
- Zakon o udruživanju gradjana u udruženja,
društvene organizacije i političke organizacije, što se os
nivaju za teritorij SFR Jugoslavije
- Zakon o savjetu federacije
- Zakon o praznicima SFRJ
- Zakon o državnom pečatu SFRJ i pečatima
saveznih organa,
sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske
(akt pod brojem 5030101-91-3 klasa 011-03/91-03/03 od 26.
lipnja 1991. godine).
22.12. točka - PRIJEDLOG ZAKONA ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE:
-

Zakona
o pomilovanju,
Zakona
o Saveznom
sudu,
Zakona
o sudovima udruženog rada,
Zakona
o Saveznom
javnom pravobranilaštvu,
Zakona o postupku za upis u sudski registar,
Zakona o saveznim sudskim taksama,
Zakona o društvenom pravobraniocu samouprav1 jan ja ,
- Zakona o Saveznom društvenom pravobraniocu
samoupravijanja
Zastupnici su s prijedlogom zakona upoznati

na sjednici.
Vijeće je, uz 2 glasa "protiv" i 1 uzdržani
glas, bez rasprave, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE
-

Zakona o pomilovanju,
Zakona o Saveznom sudu,
Zakona o sudovima udruženog rada,
Zakona o Saveznom javnom pravobranilaštvu,
Zakona o postupku za upis u sudski registar,
Zakona o saveznim sudskim taksama,
Zakona o društvenom pravobraniocu samoupra
vljanja,
- Zakona o Saveznom društvenom pravobraniocu
samoupravijan ja

sukladno Prijedlogu Vlade Republike Hrvatske
(akt pod brojem 5030101-91-3 klasa 011-03/91-03/03 od 26.
lipnja 1991. godine).
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22.13. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 STAVLJANJU IZVAN SNAGE
PROPISA SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE IZ OBLASTI FINANCIJA
Zastupnici su s Prijedlogom zakona upoznati
na sjednici.
/ j
/
Vijeće je, bez rasprave, uz 2 glasa "protiv"
i 1 uzdržani glas, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PROPISA SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE IZ OBLASTI FINANCIJA sukladno prijedlo
gu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem 5030101-91-3 kla
sa 011-03/91-03/03 od 26. lipnja 1991. godine)
22.14. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE
ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA JAVNOG INFORMIRANJA
Zastupnici su s Prijedlogom zakona upoznati
na sjednici.
Vijeće je, bez rasprave, uz 2 glasa"protiv"
i 1 uzdržani glas, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA JAVNOG
INFORMIRANJA sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske
(akt pod brojem 5030101-91-3 klasa 011-03/91-03/03 od 26.
lipnja 1991. godine).
22.15. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE
ZAKONA SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE IZ OBLASTI ENERGETIKE
Zastupnici su s Prijedlogom zakona upoznati
na sjednici.
Vijeće je, bez rasprave, uz 2 glasa "protiv"
i 1 uzdržani glas, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE IZ OBLASTI ENERGETIKE sukladno prije
dlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem 503010191-3 klasa 011-03/91-03/03 od 26. lipnja 1991. godine).
22.16. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE
ZAKONA SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE O UDRUŽIVANJU U ZAJEDNICU JUGO
SLAVENSKIH ŽELJEZNICA I ZAJEDNICU JUGOSLAVEN
SKIH POŠTA, TELEGRAFA I TELEFONA
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Zastupnici su s Prijedlogom zakona upoznati
na sjednici.
Vijeće je, bez rasprave, uz 2 glasa "protiv"
i 1 uzdržani glas, usvojilo
f
PRIJEDLOG ZAKONA
0 STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 0 UDRUŽIVANJU U ZAJEDNICU JUGOSLAVENSKIH
ŽELJEZNICA I ZAJEDNICU JUGOSLAVENSKIH POŠTA, TELEGRAFA I TELE
FONA sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod
brojem 5030101-91-3 klasa 011-03/91-03/03 od 26. lipnja
1991. godine).
22.17. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE
ZAKONA 0 KOMPENZACIJI
Zastupnici su s Prijedlogom zakona upoznati
na sjednici.
:_L u
Vijeće je, bez rasprave, uz 2 glasa "protiv"
i 1 uzdržani glas, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA 0 KOMPENZACIJI sukladno pri
jedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem 503010191-3 klasa 011-03/91-03/03 od 26. lipnja 1991. godine)
22.18. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE
ZAKONA 0 ROBNIM REZERVAMA
Zastupnici su s Prijedlogom zakona upoznati na
sjednici,
Vijeće je, bez rasprave, uz 2 glasa "protiv"
i 1 uzdržani glas, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA 0 ROBNIM REZERVAMA sukladno
prijedlogu Vlade Republike Hrvatske(akt pod brojem 503010191-3 klasa 011-03/91-03/03 od 26. lipnja 1991. godine).

22.19. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE
ZAKONA 0 OSIGURAVANJU SREDSTAVA ZA DJELOMIČNO
FINANCIRANJE PROGRAMA ZA ZAŠTITU SOCIJALNO
UGROŽENOG STANOVNIŠTVA I RADNIKA ZA ČIJIM
RADOM PRESTAJE POTREBA ZBOG PRESTRUKTURIRANJA
PRIVREDE
Zastupnici su s Prijedlogom zakona upoznati
na sjednici.
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Vijeće je, bez rasprave, uz 2 glasa, "protiv"
i 1 uzdržani glas, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA O OSIGURAVANJU SREDSTAVA ZA
DJELOMIČNO FINANCIRANJE PORGRAMA ZA ZAŠTITU SOCIJALNO UGROŽE
NOG STANOVNIŠTVA I RADNIKA ZA ČIJIM RADOM PRESTAJE POTREBA
ZBOG PRESTRUKTURIRANJA PRIVREDE, sukladno prijedlogu Vlade
Republike Hrvatske (akt pod brojem 5030101-91-3 klasa 011-03/
91-03/03 od 26. lipnja 1991. godine).
22.20. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE
ZAKONA O OBEZBJEDJIVANJU I KORIŠTENJU SREDSTAVA
ZA PODSTICANJE TEHNOLOŠKOG RAZVOJA JUGOSLAVIJE
Zastupnici su s Prijedlogom zakona upoznati
na sjednici.
Vijeće je, bez rasprave, uz 2 glasa "protiv"
i 1 uzdržani glas, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA O OBEZBJEDJIVANJU I KORIŠTE
NJU SREDSTAVA ZA PODSTICANJE TEHNOLOŠKOG RAZVOJA JUGOSLAVIJE
sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem
5030101-91-3 klasa 011-03/91-03/03 od 26. lipnja 1991. godi
ne).
22.21. točka — PRIJEDLOG ZAKONA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE
ZAKONA O SAVEZNOJ TRŽIŠNOJ INSPEKCIJI
Zastupnici su s Prijedlogom zakona upoznati
na sjednici.
Vijeće je, bez rasprave, uz 2 glasa "protiv"
i 1 uzdržani glas, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA O SAVEZNOJ TRŽIŠNOJ INSPEK
CIJI
sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod
brojem 5030101-91-3 klasa 011-03/91-03/03 od 26. lipnja
1991. godine).
22.22. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE
ZAKONA O BORAČKOM DOPLATKU
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Zastupnici su s Prijedlogom zakona upoznati
na sjednici.
Vijeće je, bez rasprave, uz 2 glasa "protiv"
i 1 uzdržani glas, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA O BORAČKOM DOPLATKU sukladno
prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem 503010191-3 klasa 011-03/91-03/03 od 26. lipnja 1991. godine).
22.23. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 STAVLJANJU IZVAN SNAGE
ZAKONA 0 OSNOVNIM PRAVIMA OSOBA ODLIKOVANIH
ORDENOM KARAĐORĐEVE ZVIJEZDE S MAČEVIMA, OR
DENOM BIJELOG ORLA S MAČEVIMA I ZLATNOM MEDA
LJOM OBILIČA

Zastupnici su s Prijedlogom zakona upoznati na
sjednici.
Vijeće je, bez rasprave, uz 2 glasa "protiv"
i 1 uzdržani glas, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA O OSNOVNIM PRAVIMA OSOBA
ODLIKOVANIH ORDENOM KARAĐORĐEVE ZVIJEZDE S MA-ČEVIMA, ORDENOM
BIJELOG ORLA S MAČEVIMA I ZLATNOM MEDALJOM OBILIĆA sukladno
prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt pod brojem 503010191-3 klasa 011-03/91-03/03 od 26, lipnja 1991. godine).
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Sjednica je zaključena u 19,10 sati.

