SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Društveno-političko vijeće

- ZASTUPNICIMA DRUŠTVENO-POLITIČKOG
VIJEĆA SABORA

Predmet: Zapisnik 3. sjednice Društveno-političkog
vijeća Sabora, održane 25. I 26. srpnja
1990. godine
Sjednicu Vijeća otvorio je 25. srpnja 1990. u
12,35 sati, u odsutnosti, predsjednika Vijeća, potpredsjednik
Vijeća dr Nikola Jakšić, koji je sjednici i predsjedavao.*)
Potpredsjednik je obavijestio Vijeće da su izostanak
sa sjednice ispričali žastupnici: Čargonja Darko, Gajšak Zvonimir
i Vekić Ivan, predsjednik Vijeća.
Vijeće je primilo na znanje obavijest zastupnika
0 njihovoj spriječenosti da prisustvuju sjednici.
0 razlozima spriječenosti da prisustvuju sjednici
Vijeća, prema evidenciji koja se vođi u Tajništvu Vijeća, nisu
obavijestili Opačić Jovo, Petrač Božidar, Stojanović Milan
1 štoković Igor te za prvi dan dr Hrvoje Kačić, a za drugi dan
Bogati mr Vladimir, Cupač Stevan I Ličina Berislav.
Potpredsjednik je na početku prvog i drugog dana
sjednice utvrdio da sjednici prisustvuje većina' članova Vijeća
i da Vijeće može donositi pravovaljane odluke.
Sjednici Vijeća prisustvovao je stalni predstavnik
Izvršnog vijeća Sabora dr Zvonimir Međveđović.
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Vijeće je, zatim, bez primjedbi, jednoglasno usvo
jilo zapisnik 2, sjednice, održane 28. I 29. lipnja 1990.
godine.
*j Drugog dana sjednica je započela u 10,00 sati.
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ZASTUPNIČKA PITANJA ’
I ODGOVORI NA ZASTUPNIČKA PITANJA
Izvršno vijeće Sabora dostavilo je odgovore na sli
jedeća zastupničkta pitanja:
-Ante Joze Ramića u vezi s otpremanjem oružja iz
skloništa teritorijalne obrane,
- Šiljeg Boška u vezi s izjednačavanjem uvjeta po
slovanja "privatnog" i društvenog sektora glede plaćanja
poreza,
- Kovač Milana, kojim je zastupnik tražio obavje
štenje o vojnim vježbama što su održane 22. lipnja ove godine
na području općine Imotski,
- Erlić Bože u vezi s isticanjem zastave Hrvatske
u marinama Adriatic Cluba Jugoslavije,
- žagar Miljenka, kojim je tražio podatke u vezi
s prodajom brodova,
- Marije Bajt o mogućnostima oslobadjanja od obaveze
plaćanja poreza na uvozni, repromaterijal,
- Vrućina Franje u vezi s procjenom katastarskog
prihoda poljoprivrednika na području općine Luđbreg,
- Vrućina Franje u odnosu na izmjene Zakona o šumama
i Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojima se uredjuje institut
prava prvokupa,
- Vrućina Franje u vezi s materijalnim položajem
društvenih djelatnosti (posebice zdravstva i obrazovanja),
- Šime Dodana u odnosu na pojavu prebacivanja likvid
nih sredstava banke u Dubrovniku u Narodnu banku Hrvatske,
- Šime Dodana o ovlaštenju nadležnih organa u
Republici glede upućivanja vojnih obveznika na odsluženje vojne
obaveze,
— Mažar Željka o mjerama što će ih Vlada poduzeti
u vezi s naraslim socijalnim problemima.
* * * * *
Odgovori su zastupnicima dostavljeni poštom.
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Zastupnici Kovač Milan, Erlić Božo, Žagar Miljenko,
Marija Bajt, Vrućina Franjo i Šime Dodan zadovoljni su dobive
nim odgovorima.*
)
*)Prema dogovoru na početku rada sjednice, postupak u vezi sa za
stupničkim pitanjima proveden je na početku rada drugog dana
zasjedanja.
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Ante Jozo Ramiđ i šiljeg Boško nisu zadovoljni do
bivenim odgovorima, ali nisu postavili dopunska pitanja,.
Mažar željko nije zadovoljan dobivenim odgovorom te
đe s tim u vezi podnijeti pismenu inicijativu da Vlada do sjed
nice Vijeća u rujnu ove godine pripremi cjelovitu Informaciju o
naraslim socijalnim problemima s konkretnim prijedlogom mjera
za prevladavanje takove situacije.
Potpredsjednik je obavijestio VIjede da u vezi sa
zastupničkim pitanjem Laid Mije, koje se odnosi na imenovanje
Marte Mikid za generalnog konzula SFRJ u Švicarskoj, Izvršno
vijeće Sabora nije nadležno za davanje odgovora, a Predsjed
ništvu SR Hrvatske, u smislu odredaba člana 258, do 260. Poslov^nlka Sabora, ne mogu se postavljati zastupnička pitanja.
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Na sjednici su odgovore na zastupnička pitanja
primili slijedeći zastupnici.:
- Vrućina Franjo o mjerama što de ih Vlada poduzeti
u vezi sa saniranjem šteta nastalih puštanjem u rad Hidroelektra
ne Dubrava,
- Ramić Ante dozo u vezi sa zaštitom sliva rijeke
Mrežnice,
- Vukojević Vice u vezi s financiranjem izdanja
Jugoslavenskog leksikografskog zavoda,
- Šime Dodana u vezi s pojavom zagadjivanja jadran
skih plaža,
- Visković Nikole u vezi s osnivanjem ministarstva
za zaštitu prirode.
Zastupnici Vice Vukojević, šime Dodan i Nikola
Visković zadovoljni su dobivenim odgovorima.
Zastupnik Vrućina Franjo nije
ali nije postavio dopunsko pitanje.

zadovoljan odgovorom

Zastupnik Raid Ante Jozo nije zadovoljan odgovorom
i postavio je dopunsko pitanje što može učiniti Vlada Republike
Hrvatske glede zabrane rađa odnosno zatvaranje Tvornice celuloze
u Plaškom.
Potpredsjednik Vijeća takodjer je obavijestio
Vijeće da je prijedloge, inicijative I informacije koje su za
stupnici iznijeli u okviru zastupničkih pitanja 1 to:
- Zahtjev zastupnika Bobetko Ivana da se kod
Narodne banke Hrvatške preispita način korištenja sredstava
fondova i materijalnih rezervi,
inicijativu zastupnika špišić Zvonimira za osniva
nje ministarstva za vodoprivredu I
- zahtjev zastupnika Rajić Sime da se Vijeću dostavi
potpuna informacija s podacima o oslobadjanju daljnjeg izdržavanja
kazne "političkih" zatvorenika* Izvršno vijeće Sabora uputilo

resornim organima radi pripreme odgovarajućih podataka odnosno
stavova do naredne sjednice Vij'eća.
IX

NOVA ZASTUPNIČKA PITANJA

1. Zastupnik PANJAN ĐURO postavio je zastupničko
pitanje u vezi s mjerama za stimuliranje zapošljavanja u "maloj
privredi" te denacionalizacijom zemljišta i zgrada. Pitanje je
upućeno Vladi Republike Hrvatske.
2. Zastupnik VIDMAROVTĆ ĐURO postavio je zastupničko
pitanje u vezi s mjerama što će se poduzeti radi zaštite voda
rijeke Lonje. Pitanje je upućeno Ministarstvu za vodoprivredu.
3. Zastupnik PAŠALIĆ dr IVIĆ postavio je zastupni
čko pitanje u vezi s kupovinom i dodjelom stanova i stambenih
kredita pri Ministarstvu za pravosuđje i upravu te troškovima
izgradnje terase ispred KPD Lepoglava, kao i dnevnim troškovima
boravka osudjenika u toj ustanovi. Pitanje je upućeno Ministar
stvu za pravosuđje i upravu.
4. Zastupnik MAŽAR ŽELJKO postavio je zastupničko
pitanje u vezi s donošenjem propisa u provodjenju stambene reforme.
Pitanje je upućeno Ministarstvu za građjevinarstvo, stambene i
komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline.
5. Zastupnik RAJIĆ SIMO postavio je zastupničko
pitanje u vezi s provođjenjem Zakona o političkim organizacijama
glede radnog organiziranja i djelovanja stranaka. Pitanje je
upućeno Ministarstvu za pravosuđje i upravu.
6. Zastupnik ŠILJEG BOŠKO postavio je zastupničko
pitanje u vezi s provođjenjem zaključka Vijeća općina Sabora u
odnosu na Inicijativu Mjesne zajednice Opuzen. Pitanje je upućeno
Vladi Republike Hrvatske.
7. Zastupnik VASILJEVIĆ JANKO postavio je zastupni
čko pitanje u vezi s prostornim i kadrovskim osposobljavanjem
Okružnog privrednog suda u Zagrebu. Pitanje je upućeno Ministar
stvu za pravosuđje i upravu.
8. Zastupnik VASILJEVIĆ JANKO postavio je zastupničko
pitanje u vezi s donošenjem propisa o zabrani loženja vatre na
otvorenom, a u cilju sprečavanja požara te zatražio podatke o uz
rocima pojedinih pošara u ovoj sezoni. Pitanje je upućeno Vladi
Republike Hrvatske.
9. Zastupnik VRUĆINA FRANJO postavio je zastupničko
pitanje u vezi s mjerama što će ih poduzeti Vlada Republike
Hrvatske za pojednostavljenje i ubrzanje postupka odobravanja
stranih ulaganja,
10.
Zastupnik VESELICA dr VLADIMIR postavio je
ničko pitanje u vezi smjerama što će se poduzeti gleda raspisiva
nja natječaja za izbor rukovodećeg kadra u privredi. Pitanje
je upućeno Vladi Republike Hrvatske.

-
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11. Zastupnik VESELICA dr VLADIMIR postavio je za
stupničko pitanje uvezi sa zastupljenošću predstavnika iz Hrvat
ske u konzularnim i trgovačkim predstavništvima u inozemstvu.
Pitanje je upućeno Vladi Republike Hrvatske.
12. Zastupnik VESELICA dr VLADIMIR postavio je zas
tupničko pitanje u vezi s položajem Službe društvenog knjigovod
stva u novom gospodarskom i političkom sustavu. Pitanje je
upućeno Vladi Republike Hrvatske.
13. Zastupnik EREŠ DRAGO postavio je zastupničko
pitanje o mogućnosti isplate razlike do preporučene cijene
otkupa za pšenicu roda 1*990 . godine. Pitanje je upućeno Vladi
Republike Hrvatske, a zastupnik je na sjednici primio odgovor.
14. Zastupnik EREŠ DRAGO postavio je zastupničko
pitanje u vezi s denacionalizacijom poljoprivrednog zemljišta
te ođređjivanjem otkupnih cijena šećerne repe, kukuruza i
drugih žitarica i mlijeka. Pitanje je upućeno Ministarstvu
za poljoprivredu i šumarstvo.
15. Zastupnik KLARIĆ ANTE postavio je zastupničko
pitanje u vezi s izdavanjem dozvola za nošenje oružja. Ovome
se, istim pitanjem, pridružio zastppnik dr VLADIMIR VESELICA.
Pitanje je upućeno Ministarstvu za unutrašnje poslove.
16. Zastupnik MEZGA IVAN postavio je zastupničko
pitanje u vezi s neđostajanjem putovnica u nadležnom organu
Općine Čakovec, Pitanje je upućeno Ministarstvu za unutrašnje
poslove.
17. Zastupnik MEZGA IVAN postavio je zastupničko
pitanje u vezi s izjednačavanjem "privatnog" s društvenim sekto
rom glede izdvajanja sredstava za mirovinsko i i'nvaliđsk© osi
guranje. Pitanje je upućeno fiinistarstvu za zdravstvenu i soci
jalnu zaštitu.
18. Zastupnik MEZGA IVAN postavio je zastupničko
pitanje u vezi s mogućnostima posjete Pape Ivana-Pavla II.
Hrvatskoj, Pitanje je upućeno Ministarstvu za odnose s ino
zemstvom.
19. Zastupnik VRTARIĆ dr DARKO postavio je zastup
ničko pitanje u vezi s donošenjem propisa o populacijskoj
politici, posebice o zaštiti majke i djeteta. Pitanje je upućeno
Ministarstvu za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.
20. Zastupnik ERLIĆ BOŽO postavio je zastupničko
pitanje u vezi s donošenjem novih zakona o osnovnom i usmjerenom
obrazovanju, te izradi novih nastavnih programa. Pitanje je upu
ćeno Ministarstvu za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku
kulturu.

21.
Zastupnik SUŠANJ LUCIANO postavio je zast
ničko pitanje o aktivnostima koje se poduzimaju radi smanjenja
zagadjenosti zraka u Bakarskom zaljevu, kao i aktivnostima
poduzetih u svrhu zabrane daljnjeg rada Koksare u Bakru.
Pitanje je upućeno Vladi Republike Hrvatske.
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Na ovo zastupničko pitanje na sjednici Vijeća
usmeno je odgovorio Tito Kosty, predstavnik Vlade. Zastupnik
Luciano šušanj zatražio je i pismeni odgovor.
* * * * *

U dijelu sjednice u kojem je proveden postupak u
vezi sa zastupničkim pitanjima zastupnik ĐURO VIDMAROVIĆ
zatražio je da se putem posebno osnovane komisije izvrši
provjera kvalitete pitke vođe u Ivanić Građu.
k
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Prilikom
u t v r đ j i v a n j a
d n e v n o g
r e d a
sjednice potpredsjednik je konstatirao da j'e u pozivu
za sjednicu prijedlog dnevnog reda sadržavao 27 točaka, a da su
u prečišćenom prijedlogu dnevnog reda sadržane slijedeće izmjene
I dopune:
I - DELEGACIJA SABORA U VIJEĆU REPUBLIKA I POKRAJINA
SKUPŠTINE SFRJ predložila je da se dnevni red dopuni razmatra
njem Izvještaja Delegacije Sabora o 57, sjednici Vijeća repu
blika I pokrajina Skupštine SFRJ, održanoj 3. arpnja 1990,
i Dopune toga Izvještaja.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo ovu dopunu dnevnog
reda.
II - Potpredsjednik je, nadalje, upoznao Vijeće da
je iz SKUPŠTINE SFRJ dostavljen Nacrt zakona o osiguranju sred
stava za nabavu, upotrebu I korištenje aviona za gašenje šumskih
i drugih požara s prijedlogom da se skrate rokovi u postupku
donošenja zakona, s tim da republike 1 pokrajine svoje stavove
dostave do kraja srpnja 1990, godine.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo 1 ovu dopunu
dnevnog :.rteda.
III r. IZVRŠNO VIJEĆE SABORA dostavilo je Pregled
gospodarskih i društvenih kretanja u Hrvatskoj u prvom polugo
dištu 1990. godine s prijedlogom da se materijal raspravi na
ovoj sjednici.
Ovu dopunu dnevnog reda Vijeće je prihvatilo
jednoglasno.
IV - Potpredsjednik je upoznao Vijeće da
IZVRŠNO VIJEĆE SABORA povlači iz procedure Prijedlog za donošenje
zakona o izmjenama Zakona o redovnim sudovima s Prijedlogom
zakona i Prijedlog za donošenje zakona o Izmjenama Zakona o
javnom tužilaštvu s Prijedlogom zakona.

Izvršno vijeće Sabora, takodjer, predložilo je
da se Prijedlog za donošenje Zakona o Hrvatskim željeznicama
s Prijedlogom zakona ne razmatra po hitnom već u redovnom postupku,
što je Vijeće prihvatilo.
V -.IZVRŠNO VIJEĆE SABORA predložilo je da se po
hitnom postupku razmotre:
1, - Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osigura
nju, s Prijedlogom zakona,
2, - Prijedlog za donošenje zakona o financiranju
zapošljavanja, s Prijedlogom zakona,
3, - Prijedlog za donošenje Zakona o elektroprivredi,
s Prijedlogom zakona,
4, - Prijedlog za donošenje zakona o dopuni Zakona
o odvjetništvu i službi pravne pomoći, s Prijedlogom zakona,
5, - Prijedlog za donošenje zakona o plaćanju doplat
ne poštanske marke "A 90" u poštanskom prometu na području
Republike Hrvatske, s Prijedlogom zakona,
6, - Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke
o osnivanju Komiteta za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu SR Hrvatske.
Potpredsjednik je podsjetio da su u obrazloženju
ovih akata, koje su zastupnici ranije primili, sadržani i razlozi
radi kojih se njihovo donošenje predlaže po hitnom postupku.
U raspravi o primjeni odredbi Poslovnika Sabora
prilikom razmatranja akata po hitnom postupku sudjelovali su
dr Nikola Visković, Vladimir Šeks i dr Nikola Jakšić.
Zastupnik Berislav Ličina upozorio je na poteškoće
u odlučivanju o mnogobrojnim aktima po hitnom postupku, posebice
kad zastupnici materijale prime na sjednici.
Nakon rasprave Vijeće je, većinom glasova, prihvatilo
navedene dopune dnevnog reda.
VI - Potpredsjednik je upoznao Vijeće da je Izvršno
vijeće Sabora predložilo odgodu rasprave o aktima Republičkog
fonda za razvoj privredno nedovoljno razvijenih krajeva, a
razloge za ovu odgodu obrazložio je predstavnik Izvršnog vijeća
Sabora dr Zvonimir Međveđović.
dnevnog

Vijeće je jednoglasno prihvatilo ovu izmjenu
reda.

VII - Potpredsjednik je, takodjer, upoznao Vijeće
da je IZVRŠNO VIJEĆE SABORA predložilo da se po hitnom postupku
razmotre:

8

7. - Prijedlog za donošenje zakona o izmjeni i
dopuni Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa
uprave i republičkih organizacija,, s Prijedlogom zakona,
8. - Prijedlog za donošenje zakona o Izmjenama i
dopunama Zakona o republičkim savjetima, s Prijedlogom
zakona, i
9. - Prijedlog za donošenje Zakona o Hrvatskoj
izvještajnoj novinskoj agenciji., s Prijedlogom zakona.
Potrebu za donošenjem po hitnom postupku Zakona o
izmjeni i dopuni Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih
organa uprave i republičkih organizacija te .Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o republičkim savjetima obrazložio je Srećko
Laziđ, predstavnik Izvršnog vijeća Sabora.
Vijeće je, većinom glasova, prihvatilo ove dopune
dnevnog reda.
VIII" VLADIMIR ŠEKS, potpredsjednik Sabora i zastup
nik u Društveno-političkom vijeću predložio je ćh se po hitnom
postupku razmotri Prijedlog za donošenje zakona o amnestiji
s Prijedlogom zakona.
Potpredsjednik Vijeća konstatirao je da su zastupnici
pored Prijedloga ovog akta na sjednici primili I očitovanje
Izvršnogavijeća Sabora, koje podržava potrebu donošenja ovog
zakona po hitnom postupku.
Vijeće je, većinom glasova, prihvatilo da se Zakon
o amnefetiji donese po hitnom postupku.
IX - KOMISIJA SABORA ZA IZBOR I IMENOVANJA
predložila je da se u dnevni red sjednice unesu
"* Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općin
skog suda Zlatar i
- Prijedlog odluke o Izboru delegata Skupštine
Republičkog fonda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta.
Potrebu da se ovim aktima dopuni dnevni red sjedni
ce obrazložio je zastupnik Ivan Milas, Izvjestitelj i predsjednik
Komisij e .
U raspravi o potrebi uvrštavanja ovih akata u dnevni
red sjednice sudjelovali su zastupnici dr Nikola Visković,
Ivan Milas i Vladimir Seks.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo ove dopune dnevnog
reda.
X
Potpredsjednik je podsjetio Vijeće da su zastup
nici na sjednici primili. Prijedlog zaključka Sabora što ga je u
vezi s promjenama Ustava SFRJ, pređlo-žlla Komisija za ustavna
pitanja Sabora.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo da se Prijedlog
ovoga zaključka razmotri prije prve točke dnevnog reda sjednice.

f 9 TZastupnik Jure Šonje predložio je da se dnevni red
sjednice dopuni raspravom o Prijedlogu višestranačke grupe zastup
nika za rješavanje materijalnog položaja i smještaja političkih
stranaka.
Nakon rasprave o uvrštavanju ove točke u dnevni red,
u kojoj su sudjelovali Jure Šonje., đr Nikola Jakšiđ i Vladimir
Šeks, zaključeno je da se ovaj prijedlog prihvati kao inicijativa
zastupnika o potrebi donošenja zakonskog propisa o financiranju
političkih stranaka te uputi u redovni postupak.
Zastupnik dr Vladimir Veselica predložio je da
Viječe razmotri aktualnu đruštveno-političku situaciju i da
o njoj izrazi svoje stavove.
Nakon rasprave o ovom prijedlogu, u kojoj su
sudjelovali zastupnici dr Vladimir Veselica, dr Nikola Jakšiđ,
Neven Jurica i Ivan Bobetko, Viječe je, polazeči od ocjene da je
politička situacija u Republici veoma složena i zaoštrena, zaklju
čilo da zatraži od Izvršnog viječa Sabora da do nastavka sjednice
Viječa u odgovarajučem materijalu i u granicama mogučnosti detalj
nije izloži elemente trenutačne političke situacije u Repu
blici.
Viječe bi, na osnovi prezentiranog materijala i izla
ganja predsjednika Predsjedništva SR Hrvatske na zajedničkoj
sjednici viječa Sabora, održanoj 25. srpnja, ocijenilo ima li
potrebe donošenja posebne izjave odnosno stavova Viječa ili Sabora
u cjelini o trenutačnoj političkoj situaciji u Republici.
U toku sjednice đr Zvonimir Međvedovič, predstavnik
Izvršnog viječa Sabora izvjestio je Viječe da Izvršno viječe Sabora
smatra da je izlaganje Predsjednika/Predsjedništva na zajedničkoj
sjednici svih viječa Sabora u ovom trenutku dostatno za eventualno
iskazivanje stavova Sabora o aktualnoj društveno-političkoj
situacijiuu Republici.*)
Prije izjašnjavanja o dnevnom redu u cjelini pot
predsjednik Viječa je konstatirao da je Komisija za izbor i
imenovanja predložila izbor članova samo u Zakonodavno-pravnu
komisiju, te predložio da se izmijeni naziv točke 35. Prečiščenog
dnevnog reda tako da glasi Prijedlog odluke o izboru i imenovanju
članova Zakonodavno-pravne komisije Sabora, što je Viječe
prihvatilo.

^\
S bbzirom na opsešnost dnevnog reda i značaj sadržaja akata
o kojima je Viječe raspravljalo tijekom sjednice te, imajuči
u vidu očitovanje predstavnika Izvršnog viječa Sabora
dr Zvonimira Medvedoviča, o prijedlogu zastupnika dr Vladimira
Veselice, Viječe nije provelo posebnu raspravu.

1;0

Vijeđe je, zatim, većinom glasova utvrdilo slijedec i
D N E V N I

RED:

- PRIJEDLOG ZAKLJUČKA SABORA U VEZI S PROMJENAMA
USTAVA SFRJ
se p r i s t u p i

1,
prijedlog predsjedništva republike hrvatsk
donošenju ustava republike hrv atsk e,
2. PROMJENA USTAVA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE

HRVATSKE
- Izvještaj o rezultatima javne rasprave o Nacrtu
amandmana LXIV do LXXII na Ustav SR Hrvatske
- UtvrđjIvanje Prijedloga amandmana LXIV do LXXII
na Ustav SR Hrvatske
r- Odlučivanje o Prijedlogu amandmana na Ustav
SR Hrvatske
3. USTAVNI ZAKON 0 PROVODJENJU AMANDMANA LXIV DO
LXXIII NA USTAV SR HRVATSKE
- Utvrđjivanje Prijedloga ustavnog zakona
- Odlučivanje o Prijedlogu ustavnog zakona
4. IZVJEŠTAJ DELEGACIJE SABORA O 57. SJEDNICI
VIJEĆA REPUBLIKA I POKRAJINA SKUPŠTINE SFRJ ODRŽANOJ 3. SRPNJA
1990. GODINE
T- Nacrt zakona o prijevremenoj otplati obveza po
komercijalnim kreditima SSSR'-u koji dospijevaju u 1989 . godini
i idućim godinama
5. NACRT ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
NARODNOJ BANCI JUGOSLAVIJE I. JEDINSTVENOM MONETARNOM POSLOVANJU
NARODNIH BANAKA REPUBLIKA I NARODNIH BANAKA '!AUTONOMNIH
POKRAJINA
6. NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA 0 OSIGURANJU
SREDSTAVA OSNIVAČKOG ULOGA FEDERACIJE U JUGOSLAVENSKOJ BANCI
ZA MEDJUNARODNU EKONOMSKU SURADNJU
7. NACRT ZAKONA 0 REGRESU DIJELA KAMATE NA KREDITE
KOJI SE KORISTE ZA ODREDJENE NAMJENE U POLJOPRIVREDI
8. NACRT ODLUKE 0 DOPUNI ODLUKE 0 UTVRDJIVANJU
VISINE REGRESA ZA UMJETNA GNOJIVA, ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU
BILJA I ZA KVALITETNO SORTNO SJEME ZA 1990. GODINU
9. NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
PREDRAČUNU RASHODA TEČAJNIH RAZLIKA PO ODREDJENIM INOZEMNIM
KREDITIMA ZA 1990, GODINU
10« NACRT ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
UTVRDJIVANJU UKUPNOG OPSEGA RASHODA BUDŽETA FEDERACIJE ZA
1990. GODINU

11. NACRT ODLUKE 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
0 CILJEVIMA I ZADACIMA ZAJEDNIČKE MONETARNE POLITIKE I ZAJEDNIČKIH
OSNOVA KREDITNE POLITIKE U 1990.GODINI
12. NACRT ODLUKE O ZAJEDNIČKOJ DEVIZNOJ POLITICI
1 PROJEKCIJI PLATNE BILANCE JUGOSLAVIJE ZA 1990. GODINU
(Str.pov.)
13. NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O DEVIZNOM POSLOVANJU
14. NACRT ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
VANJSKOTRGOVINSKOM POSLOVANJU
15. NACRT CARINSKOG ZAKONA
16. NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MJERAMA
OGRANIČENJA TRŽIŠTA I SLOBODNOGA PROMETA ROBE I USLUGA OD
INTERESA ZA CIJELU ZEMLJU
17. NACRT ZAKONA 0 KREDITNIM POSLOVIMA S INOZEM
STVOM
18.
SREDSTVIMA REZERVI

NACRT ZAKONA 0 PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA

19.
NACRT ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKO
POKRIĆU TEČAJNIH RAZLIKA PO ODREDJENIM INOZEMNIM KREDITIMA
(Str.pov.)
20.
NACRT ZAKONA O OSIGURANJU SREDSTAVA ZA N
UPOTREBU I ODRŽAVANJE AVIONA ZA GAŠENJE ŠUMSKIH I DRUGIH
POŽARA
21. INICIJATIVA ZA ZAKLJUČIVANJE DOGOVORA 0 IZMJENI
DOGOVORA 0 USKLADJIVANJU OSNOVA POLITIKE OPOREZIVANJA MJENIČNIH
KREDITA I 0 IZDAVANJU I PUŠTANJU U TEČAJ JEDINSTVENIH MJENIČNIH
BLANKETA
22. INICIJATIVA ZA ZAKLJUČIVANJE DOGOVORA 0 IZDA
VANJU DOPLATNE MARKE "MJESEC BORBE PROTIV RAKA"
23. PREGLED GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH KRETANJA
U HRVATSKOJ U PRVOM POLUGODIŠTU 1990. GODINE
24. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA 0 ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
S PRIJEDLOGOM ZAKONA
25. PRIJEDLOG'.: ZA DONOŠENJE ZAKONA O FINANCIRANJU
ZAPOŠLJAVANJA S PRIJEDLOGOM ZAKONA
26. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 ELEKTROPRIVREDI
S PRIJEDLOGOM ZAKONA
ŽELJEZNICAMA

27. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 HRVATSKIM
S NACRTOM PRIJEDLOGA ZAKONA

28. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O DOPUNI ZAKONA
O ODVJETNIŠTVU I SLUŽBI PRAVNE POMOĆI S PRIJEDLOGOM ZAKONA
29. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O AMNESTIJI S
PRIJEDLOGOM ZAKONA

30. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENI I
DOPUNI ZAKONA 0 ORGANIZACIJI I DJELOKRUGU REPUBLIČKIH ORGANA
UPRAVE I REPUBLIČKIH ORGANIZACIJA S PRIJEDLOGOM ZAKONA
31. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA
O REPUBLIČKIM SAVJETIMA S PRIJEDLOGOM ZAKONA
32. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 PLAĆANJU
DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "A 90" U POŠTANSKOM PROMETU NA PODRUČJU
REPUBLIKE HRVATSKE S PRIJEDLOGOM ZAKONA
33. PRIJEDLOG ODLUKE 0 PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE
0 OSNIVANJU KOMITETA ZA OPĆENARODNU OBRANU I DRUŠTVENU SAMOZAŠTITU
SR HRVATSKE

34,
PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 HRVATSKO
IZVJEŠTAJNOJ NOVINSKOJ AGENCIJI S PRIJEDLOGOM ZAKONA
3 5. STATUT UPRAVE NACIONALNOG PARKA “’KRKA"

36,
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU I IMENOVANJU Č
ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE SABORA

37.
PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU KOMANDANTA
REPUBLIČKOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE
38. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIREKTORA
REPUBLIČKOG ZAVODA ZA TEHNIČKU SURADNJU
39. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OKRUŽNOG SUDA SISAK
40. PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OPĆINSKOG SUDA VELIKA GORICA
41. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OPĆINSKOG SUDA PETRINJA
42. PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OPĆINSKOG SUDA ZAGREB
43. PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI OKRUŽNOG
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU VARAŽDIN
44, PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA
JAVNOG PRAVOBRANIOCA REPUBLIKE HRVATSKE
45. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OPĆINSKOG SUDA ZLATAR
46. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU DELEGATA SKUPŠTINE
REPUBLIČKOG FONDA DRUŠTVENE BRIGE O DJECI PREDŠKOLSKOG UZRASTA
47. PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU TAJNIKA DRUŠTVENOPOLITIČKOG VIJEĆA SABORA.*
k

k k

k

k

Raspravu o točkama 1. do 3. i 30. dnevnog reda Viječe je
provelo prvog dana zasjedanja, a o točkama 4. do 29. i 31. do
47. drugog dana zasjedanja.

*'“■
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Kao predtočku dnevnog reda Vijeće je razmotrilo
- PRIJEDLOG ZAKLJUČKA SABORA U VEZI PROMJENA
USTAVA SFRJ
Komisija Sabora za ustavna pitanja, razmotrivši
neka pitanja u postupku promjena Ustava SFRJ, pripremila je i
Saboru uputila Prijedlog zaključaka.
Prijedlog ovoga zaključka zastupnici su primili
na sjednici Vijeća.
Kako su u spomenutom zaključu navedeni razlozi radi
kojih je zaključak predložen,nije bilo potrebe da predsjednik
Komisije za ustavna pitanja i usmeno obrazloži stav Komisije.
Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, na prijedlog
Komisije za ustavna pitanja prihvatilo
Z A K L J U Č A

K*j

1. PRIJEDLOG PREDSJEDNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE DA SE PRISTUPI
DONOŠENJU USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjedništvo SR Hrvatske, kao ovlašteni predlagač
u smislu člana 434. stavka 2, Ustava SRH, podnijelo je
Prijedlog da se pristupi donošenju Ustava Republike Hrvatske.
Ovaj Prijedlog, zajedno s Prijedlogom odluke koji
je u skladu s članom 79. Poslovnika Sabora utvrdila Komisija
Sabora za ustavna pitanja, zastupnici su primili poštom.
Uvodno izlaganje o Prijedlogu Predsjedništva da se
pristupi donošenju Ustava Republike Hrvatske podnio je na zajed
ničkoj sjednici sva tri vijeća Sabora Predsjednik Predsjedništva
đr Franjo Tuđman, a obrazloženje Prijedloga odluke na sjednici
Vijeća dao je Vladimir Šeks, predsjednik Komisije za ustavna
pitanja Sabora.
Zastupnici su na sjednici primili i očitovanje
Izvršnog vijeća Sabora, kojim se podržava donošenje Odluke da
se pristupi donošenju Ustava Republike Hrvatske.

*) Zaključak Sabora Republike Hrvatske upućen je aktom pod
brojem 6301-90-1 od 26. srpnja 1990. godine predsjednici
Saveznog vijeća Skupštine SFR Jugoslavije. Zaključak je
priložen zapisniku i čini njegov sastavni dio.

U raspravi. s,u sudjelovali zastupnici: Željko Mažar,
Ivan Lučev, Ivica Račan i Ivan Mesić.
Nakon rasprave Vij'ećer je jednoglasno usvojilo Prije
dlog odluke da se pristupi donošenju Ustava Republike Hrvat
ske .*)
2. točka - PROMJENA USTAVA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvještaj o rezultatima javne rasprave o Nacrtu
amandmana LXIV do LXXII na Ustav Socijalističke Republike
Hrvatske
- Utvrdjivanje Prijedloga amandmana LXIV do LXXV na
Ustav SR Hrvatske
Komisija za. ustavna pitanja Sabora pripremila je i
podnijela tekst Prijedloga amandmana, nakon provedene javne ras
prave o Nacrtu amandmana na Ustav SR Hrvatske, temeljito cijeneći
pristigle primjedbe i prijedloge.
Tekst Prijedloga amandmana i Izvještaj o provedenoj
raspravi o Nacrtu amandmana zastupnici su primili poštom.
Na sjednici su zastupnici primili dopunske izvje*štaje o rezultatima javne rasprave, očitovanje Izvršnog vijeća
Sabora i prijedlog izmjena u tekstu Prijedloga amandmana, koje
je utvrdila Komisija za ustavna pitanja Sabora.
Uvodno obrazloženje promjena Ustava SR Hrvatske
dao je na zajedničkoj sjednici sva tri vijeća Sabora predsjednik
Komisije za ustavna pitanja Sabora i potpredsjednik Sabora Vladi
mir Šeks.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno usvojilo
Izvještaj o rezultatima javne rasprave o Nacrtu amandmana LXIV
do LXIX na Ustav SR Hrvatske,
U načelnoj raspravi o Prijedlogu amandmana u cjelini
sudjelovali su itir Mato Arlović, Simo Rajić, Vladimir Šeks i
dr Nikola Visković.
Sudjelujući u raspravi zastupnici Rajić Simo i
Arlović mr Mato ponovili su zahtjev grupe od deset zastupnika
za provodjenje posebnog postupka kojim se traži da Vijeće odlu
čuje dvotrećinskom većinom ukupnog broja svojih članova prili
kom odlučivanja o Prijedlogu amandmana na Ustav SR Hrvatske.
Vijeće većinom glasova ovaj zahtjev nije prihvatilo
(16 glasova "za" I 48 "protiv").
Sjednica je nastavljena raspravom I utvrdjivanjem
teksta Prijedloga amandmana LXTV do LXXV na Ustav Socijalističke
Republike Hrvatske,
*tova je Odluka objavljena u "Narodnim novinama"

broj 31/90.
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LXIV

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, usvojilo tekst
Amandmana LXIV prema prijedlogu Komisije za ustavna pitanja
Sabora.
Amandman LXV
Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, usvojilo tekst
Amandmana LXV prema prijedlogu Komisije za ustavna pitanja
Sabora,
Amandman LXV1
U raspravi su sudjelovali zastupnici dr Vladimir Vese
lica, Vladimir Šeks, Ivica Račan, mr Mato Arlović, Berislav Ličina
Željko Mažar, Delfina Arapović, Ivan Milas i Bosko Šiljeg.
Vijeće je većinom glasova (T5 glasova.'"protiv")
usvojilo tekst Amandmana LXVI u skladu s prijedlogom Komisije
za ustavna pitanja Sabora.
Amandman LXVII
Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, usvojilo tekst
Amandmana LXVII u skladu s prijedlogom Komisije za ustavna pitanja
Sabora.
Amandman LXVI11
U raspravi su sudjelovali zastupnici Račan Ivica,
Vasiljević Janko, Krpina Drago i. šeks Vladimir.
Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova (45 glasova
"za" i 17 "protiv") usvojilo tekst Amandmana LXVIII
prema
prijedlogu Komisije za ustavna pitanja Sabora.
Amandman LXIX
Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, usvojilo
tekst Amandmana LXIX prema prijedlogu Komisije za ustavna pitanja
Sabora.
Amandman LXX
U raspravi, su sudjelovali Ivan šorić, đr Nikola
Visković, Krpina Drago, Ivan Bobetko i Vladimir Šeks.
Zastupnici đr Nikola Visković i Ivan šorić predložili
su da se Amandman LXX briše.
Vijeće ovaj prijedlog nije prihvatilo (12 glasova
"za").
Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova (11 glasova
"protiv", 45 "za") usvojilo tekst Amandmana LXX prema prijedlogu
Komisije za ustavna pitanja Sabora.

-
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Amandman LXXI
U raspravi su sudjelovali zastupnici Tormag Ivan,
dr Vladimir Veselica, Šime Dodani Vladimir šeks.
Zastupnik Tormaš Ivan predložio je da se Amandman
LXXI briše.
Ovaj prijedlog Vijeće nije prihvatilo (16 glasova
"za").
Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova
(16 glasova "protiv") usvojilo Amandman LXXI prema prijedlogu
Komisije za ustavna pitanja Sabora.
Amandman LXXII
Vijeće je, jednoglasno, bez rasprave, usvojilo
Amandman LXXII prema prijedlogu Komisije za ustavna pitanja
Sabora.
Amandman LXXIII
Vijeće je, jednoglasno, bez rasprave, usvojilo
Amandman LXXIII. prema prijedlogu Komisije za ustavna pitanja
Sabora.
Amandman LXXIV
Vijeće je, bez rasprave, većinom glasova (2 "uzđržana") usvojilo Amandman LXXIV prema prijedlogu Komisije za
ustavna pitanja Sabora.
Amandman LXXV
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno usvojilo Aman
dman LXXV prema prijedlogu Komisije za ustavna pitanja Sabora.
k

k

k

k

k

Nakon što se Vijeće izjasnilo o tekstu prijedloga
pojedinih amandmana, potpredsjednik je zaključio raspravu i kon
statirao da je Vijeće utvrdilo Prijedlog amandmana u skladu s pri
jedlozima Komisije za ustavna pitanja.
Tim povodom zastupnik Slmo Raj’ić obavijestio je
Vijeće da zbog ranije Iznesenog zahtjeva grupe zastupnika (da
se o pojedinim amandmanima odlučuje dvotrećinskom većinom, što
Vijeće nije prihvatilo) zastupnici "lijevog bloka" - neće
sudjelovati u odlučivanju o Amandmanima u cjelini.
Nakon rasprave u kojoj j;e sudjelovao iVladimir Šeks,
te primljene obavijesti da su 1 druga vijeća Sabora utvrdila
Prijedlog amandmana u tekstu kako Ih je predložila Komisija za
ustavna pitanja, Vijeće je(sa 51 glasom "za") USVOJILO PRIJEDLOG
AMANDMANA LXIV DO LXXV NA USTAV SR HRVATSKE 1 time odlučilo

o promjeni Ustava.*)
3. to'cka - USTAVNI ZAKON ZA PROVODJENJE AMANDMANA LXIV DO LXXIV
NA USTAV SR HRVATSKE
Komisija za ustavna pitanja Sabora pripremila
je i podnijela tekst Prijedloga ustavnog zakona.
Zastupnici su ovaj Prijedlog primili poštom.
Na sjednici su zastupnici primili očitovanje Izvršnog
vijeća Sabora na taj Prijedlog.
Vijeće je većinom glasova, bez rasprave, usvojilo
tekst Prijedloga ustavnog zakona za provodjenje Amandmana LXIV
do LXXIV na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske prema
prijedlogu Komisije za ustavna pitanja Sabora.**)
4. točka - IZVJEŠTAJ DELEGACIJE SABORA 0 57. SJEDNICI
VIJEĆA REPUBLIKA I POKRAJINA SKUPŠTINE SFRJ ODRŽANOJ
3. SRPNJA 1990. GODINE
- Dopuna Izvještaja Delegacije Sabora o 57. sjednici
Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFRJ
- Nacrt zakona o prijevremenoj otplati obveza po komer
cijalnim kreditima SSSR-u koji dospijevaju u 1989.
godini i idućim godinama
- Stavovi Saveznog izvršnog vijeća o primjedbama i
prijedlozima skupština SR i SAP i Zakonodavno-pravne
komisije Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFRJ
na Nacrt zakona o prijevremenoj otplati obveza po
komercijalnim kređitimaSSSR-u koji dospijevaju u
1989. godini i idućim godinama
Zastupnici su sve navedene materijale kao i očitova
nje Izvršnog vijeća Sabora primili poštom.
Na sjednici su zastupnici primili Izvještaj Komisije
za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Dopunsko obrazloženje uz Izvještaj Delegacije dao
je zastupnik Ivan Lučev, predsjedavajući Delegacije.
U raspravi o dopunskom prijedlogu zaključka u vezi
s Nacrtom zakona o posebnom saveznom porezu na promet proizvoda
i usluga za financiranje Jugoslavenske narodne armije u 1990.
godini sudjelovali su Vladimir Šeks, Ivan Milas, Milan Lacković,
Hrvoje.Kačić, Ivan Lučev, Bozo Erlić i Ante Jelavić.
* Odluka o proglašenju Amandmana LXIV do LXXV na Ustav Socija
lističke Republike Hrvatske objavljena je u "Narodnim novinama"
broj 31/9o.
** Ustavni zakon o provodjenju Amandmana na Ustav SRH objavljen
je u "Narodnim novinama" broj 31/9o.
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Stavove Vlade Republike Hrvatske obrazložili su
Zvonimir Međveđović i Joško Zavoreo.
Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo,
vezano uz Izvještaj Delegacije, a prema prijedlogu Komisije
za razmatranje akata Skupštine SFRJ,
Z A K L J U Č A

K*)

Pored toga Vijeće je, većinom ^fesova, usvojilo i
slijedeći
Z A K L J U Č A K
1.U odnosu na Nacrt zakona o prijevremenoj otplati
obveznica po komercijalnim kreditima SSSR-u koje dospijevaju
u 1989, godini i u idućim godinama prihvaćaju se staj'ališžta
Saveznog izvršnog vijeća po primjedbama i prijedlozima skupština
republika i autonomnih pokrajina od 5. srpnja 1990. godine,
2.Ovlašćuje se Delegacija Sabora Republike Hrvatske
u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije da,
u smislu Amandmana XL točke 5. stava 2. na Ustav SFR Jugosla
vije, u ime Sabora Republike Hrvatske dade suglasnost na Prijed
log ovog zakona u cjelini.
Vijeće je u vezi s Nacrtom zakona o posebnom savez
nom porezu na promet proizvoda i usluga za financiranje Jugosla
venske narodne armije u 1990, godini, na prijedlog Komisije
za razmatranje akata Skupžtine SFRJ, donijelo slijedeći
Z A K L J U Č A K
1. U odnosu na Nacrt zakona o posebnom saveznom
porezu na promet proizvoda i usluga za financiranje Jugoslaven
ske narodne armije u 1990. godini (AS-1124) Sabor Republike
Hrvatske prihvaća gtanovište
Saveznog izvršnog vijeća po primje
dbama i prijedlozima republika i pokrajina na Nacrt ovog zakona
od 9. i 24. srpnja 1990. godine.
2. Ovlašćuje se Delegacija Sabora Republike Hrvatske
u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije da,
u smislu Amandmana XL točke 5. stava 2. na Ustav SFR Jugoslavije,
u ime Sabora Republike Hrvatske dade suglasnost na Prijedlog ovog
zakona u cjelini.
Vijeće je, nadalje, glede Nacrta zakona o garanciji
Federacije za obveznice izdane u 1990. godini radi sanacije banaka
Zaključci Sabora Republike Hrvatske upućeni su Delegaciji
Sabora u Vijeću republika i. pokrajinaUSkupštine SFR Jugosla
vije pod brojem 61^90-57/1; od 26. srpnja 1990. godine. Zaključci
su priloženi zapisniku i čine njegov sastavni dio.

-
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(AS—1004) donijelo slijedeći
Z A K L J U Č A K
Ovlašćuje se Delegacija Sabora Republike Hrvatske
u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije da,
u smislu Amandmana XL točke 5. stava 2. na Ustav SFR Jugoslavije,
u ime Sabora Republike Hrvatske, dade suglasnost na Prijedlog
ovog zakona u cjelini.
5. točka - NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 NARODNOJ
BANCI JUGOSLAVIJE I JEDINSTVENOM MONETARNOM POSLOVANJU
NARODNIH BANAKA REPUBLIKA I NARODNIH BANAKA AUTONOMNIH
POKRAJINA
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona i očito-?'
vanje Izvršnog vijeća Sabora na Nacrt zakona.
Na sjednici, su zastupnici primili izvještaj. Komisije
za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Vijeće je, jednoglasno, bez rasprave, na prijedlog
Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, donijelo sli
jedeći
Z A K L J U Č A K
T. Na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
Narodnoj banci Jugoslavije i jedinstvenom monetarnom poslovanju
narodnih banaka republika i. narodnih banaka autonomnih pokraji
na (AS 1.164) Sabor Republike Hrvatske nema primjedbi.
2. Ovlašćuje se Delegacija Sabora Republike Hrvatske
u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije da,
u smislu Amandmana XL točke 5. stav 2. na Ustav SFR Jugoslavije,
u ime Sabora Republike Hrvatske dade suglasnost na Prijedlog
ovog zakona.
6. točka - NACRT ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA 0 OSIGURANJU SREDSTAVA
OSNIVAČKOG ULOGA FEDERACIJE U JUGOSLAVENSKOJ BANCI
ZA MEDJUNARODNU EKONOMSKU SURADNJU
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona, a na
sjednici očitovanje Izvršnog vijeća Sabora i izvještaj Komisije
za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, donijelo
slijedeći
Z A K L J U Č A K
t. Na Nacrt zakona o izmjenama Zakona o osiguranju
sredstava osnivačkog uloga Federacije u Jugoslavenskoj banci za
medjunarodnu ekonomsku suradnju (AS-tt53) Sabor Republike Hrvatske
nema primjedbi.
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2. Ovlašćuje se Delegacija Sabora Republike Hrvat
ske u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije da,
u smislu Amandmana XL točke 5. stava 2. na Ustav SFR Jugoslavije,
u ime Sabora Republike Hrvatske dade suglasnost na Prijedlog
ovog zakona u cjelini.
7. točka - NACRT ZAKONA 0 REGRESU DIJELA KAMATE NA KREDITE
KOJI SE KORISTE ZA ODREDJENE NAMJENE U POLJOPRIVREDI
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona, a na
sjednici očitovanje Izvršnog vijeća Sabora i izvještaj Komisije
za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
U raspravi je. zastupnik Alojz Dubiel predložio
da se pravo na regres dijela kamate na kredite proširi i za sve
vrste ječma.
Predstavnik Vlade Joško Zavoreo primjedbu je oci
jenio prihvatljivom, što je Vijeće i usvojilo.
Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo, na
prijedlog Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, slije
deći
Z A K L J U Č AA K
1. Na Nacrt zakona o regresu dijela kamata na
kredite koji se koriste za odredjene namjene u poljoprivredi
(AS-1154) daju se slijedeće primjedbe:
1.1, Pravo na regres dijela kamata na kredite
koji se koriste za namjene u poljoprivredi utvrdjene Nacrtom
zakona treba utvrditi i za sve vrste ječma.
1.2. Sabor Republike Hrvatske ukazuje na nejasnoću
odredbe člana 14. Nacrta zakona u kojoj je navedeno da će se
osigurati sredstva u visini od 930
milijuna dinara radi namirenja obveza po osnovi regresa dijela kamata iz 1989. godine,
te bi trebalo precizirati da li će se iz ukupno osiguranih
sredstava od 2.500 milijuna dinara izvršavati obveze po osnovi
regresa iz 1989. godine ili se za iznos od 930 milijuna dinara
trebaju dodatno osigurati sredstva u rebalansu saveznog
budžeta.
2. Ovlašćuje se Delegacija Sabora Republike Hrvatske
u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije da,
u smislu Amandmana XL točke 5. stava 2. na Ustav SFR Jugoslavije,
ti ime Sabora Republike HrVatske dade suglasnost na Prijedlog ovog
zakona u cjelini.
8. točka - NACRT ODLUKE 0 DOPUNI ODLUKE 0 UTVRĐJIVANJU
VISINE REGRESA ZA UMJETNA GNOJIVA, ZA SREDSTVA
ZA ZAŠTITU BILJA I ZA KVALITETNO SORTNO SJEME ZA
1990. GODINU
Zastupnici su poštom primili Nacrt odluke, a na
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sjednici očitovanje Izvršnog vijeća Sabora i izvještaj Komisije
za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno, donijelo
slijedeći
Z A K L J U Č A K
1« Na Nacrt odluke o dopuni Odluke o utvrdjivanju
visine regresa za umjetna gnojiva, za sredstva za zaštitu bilja
i za kvalitetno sortno sjeme za 1990.. godinu (AS-1151
Sabor Republike Hrvatske nema primjedbi.
2. Ovlašćuje se Delegacija
Hrvatske u Vijeću republika i pokrajina
vije da, u smislu Amandmana XL točke 5.
SFR Jugoslavije, u ime Sabora Republike
nost na Prijedlog ove odluke u cjelini.

Sabora Republike
Skupštine SFR Jugosla
stava 2. na Ustav
Hrvatske dade suglas

9. točka - NACRT ODLUKE 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
PREDRAČUNU RASHODA TEČAJNIH RAZLIKA PO ODREDJENIM
INOZEMNIM KREDITIMA ZA 199o. GODINU
Zastupnici su poštom primili Nacrt odluke i očito
vanje Izvršnog vijeđa Sabora na Nacrt odluke, a na sjednici izvje
štaj Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
U raspravi su sudjelovali dr Hrvoje Kačić, đr Vladimir
Veselica i dr Zvonimir Međvedović.
Nakon rasprave Viječe je jednoglasno, na prijedlog
Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, donijelo
slijedeđi

Z A K L J U Č A K
1. U odnosu na Nacrt odluke kojom se utvrdjuju
izvori i iznos sredstava za pokriće tečajnih razlika Sabor
smatra da ovaj akt treba razmatrati zajedno s Nacrtom zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o pokriću tečajnih razlika po
odredjenim inozemnim kreditima, budući se tim zakonom utvr
djuju prava na pokriće tečajnih razlika (AS - 115o).
2. Sabor Republike Hrvatske ukazuje da je raspo-
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djela sredstava po ođredjenim korisnicima u Nacrtu odluke
predložena u skladu s postojećim zakonom odnosno pravima te
da je Nacrt odluke potrebno uskladiti s prihvaćenim rješenjima
u Nacrtu zakona.

3.
Ovlašćuje se Delegacija Sabora Republike H
ske u Vijeću republika L pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije
da, u smislu Amandmana XL točke 5. stava 2. na Ustav SFR
Jugoslavije, u ime Sabora Republike Hrvatske dade suglasnost
na Prijedlog ove Odluke, ukoliko se prihvate primjedbe
Sabora utvrdjene na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o pokriću tečajnih razlika po odredjenim inozemnim kreditima
(AS - 115o)
te se na temelju prihvaćenih primjedbi uskladi
Nacrt odluke (AS - 1152).

10. točka - NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
UTVRDJIVANJU UKUPNOG OPSEGA RASHODA BUDŽETA
FEDERACIJE ZA 1990. GODINU

Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona, a
na sjednici očitovanje Izvršnog vijeća Sabora i izvještaj
Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, na prijedlog
Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, donijelo
slijedeći
Z A K L J U Č A K
1. U odnosu na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o utvrdjivanju ukupnog opsega rashoda Budžeta Federacije
za 1990. godinu (AS-1159)
Sabor Republike Hrvatske ukazuje
na potrebu da se o predloženim rješenjima u članu 3. i 4.
Nacrta zakona očituj'e Narodna banka Jugoslavije.
2. Ovlašćuje se Delegacija Sabora Republike
Hrvatske U Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFR Jugo
slavije da, u smislu Amandmana XL točke 5. stava 2. na Ustav
SFR Jugoslavije, u ime Sabora Republike Hrvatske dade suglas
nost na Prijedlog ovog zakona u cjelini.

23

11. točka - NAGKT ODLUKE 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 0 CILJEVIMA
I ZADACIMA ZAJEDNIČKE MONETARNE POLITIKE I ZAJEDNIČKIH
OSNOVA KREDITNE POLITIKE U 1990. GODINI
Zastupnici su poštom primili Nacrt odluke i očito
vanje Izvršnog vijeća Sabora na Nacrt odluke, a na sjednici iz
vještaj Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno, donijelo slijede ći
Z A K L J U Č A K
1. Na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
ciljevima i zadacima zajedničke monetarne politike i zajedničkih
osnova kreditne politike u 1990. godini-^(AS - 1155)
daje se sli
jedeća primjedba:
- predloženo limiti ran je kamatnih stopa, koje je pra
ćeno istovremenim snižavanjem eskontne stope Narodne banke Jugo
slavije za 14% (tako da bi maksimalna kamatna stopa banaka iz
nosila 19,6%), može se prihvatiti sa stanovišta antiinflacijskih
ciljeva,medjutim, ono istovremeno zahtijeva vremensku usklađjenost
donošenja ove mjere s efektuiranjem procesa sanacije banaka. Prih
vaćanjem ovog modela praktično se prelazi na administrativno odredjivanje kamatnih stopa te bi, stoga, trebalo ispitati i druge mo
guće varijante.
Predloženom promjenom u načinu utvrdjivanja kamatnih
stopa smanjit će se kamatne stope poslovnih banaka, a promijenit
će se i struktura pasivnih kamata s obzirom da se kamatne stope na
devizne depozite utvrdjuju prema domicilnim kamatnim stopama.
2. Ovlašćuje se Delegacija Sabora Republike Hrvatske
u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije da, u
smislu Amandmana XL točke 5. stava 2. na Ustav SFR Jugoslavije, u
ime Sabora Republike Hrvatske dade suglasnost na Prijedlog ove
odluke.
12. točka - NACRT ODLUKE O ZAJEDNIČKOJ DEVIZNOJ POLITICI I PROJEK
CIJI PLATNE BILANCE JUGOSLAVIJE ZA 1990. GODINU
Zastupnici su poštom primili Nacrt odluke i očitova
nje Izvršnog vijeća Sabora na Nacrt odluke, a na sjednici Izvješ
taj Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
U raspravi je sudjelovao mr Zdravko Mršić, predstav
nik Vlade.
Vijeće je jednoglasno, na prijedlog Komisije za raz
matranje akata Skupštine SFRJ, donijelo
Z A K L J U Č A K **
)
*
*) Zaključak Sabora Republike Hrvatske upućen je predsjedniku Vi
jeća republika i pokrajina Skupštine SFRJ (pod brojem Klasa:
440-01/90-01/02 Urbroj;61-90-str.pov. od 26. srpnja 1990. go
dine), no, zbog oznake "stroge povjerljivosti" nije priložen
zapisniku.

-
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13. točka. - NACRT ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 DEVIZNOM
POSLOVANJU

Zastupnici su poštom, primili Nacrt zakona i očito
vanje Izvršnog vijeća Sabora s primjedbama na tekst Nacrta zako
na.
Na sjednici, su zastupnici primili izvještaj Komisije
za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Viječe je jednoglasno
,
bez rasprave,
Z A K L J U Č A K

*'*'

14. točka - NACRT ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 VANJSKO
TRGOVINSKOM POSLOVANJU
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona i očitova
nje Izvršnog vijeća Sabora s primjedbama i prijedlozima na Nacrt
zakona.
Na sjednici, su zastupnici primili izvještaj Komisije
za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
U raspravi su sudjelovali zastupnik Ivan Lacković te
mr Zdravko Mršić i dr Zvonimir Medveđoviđ, predstavnici- Vlade
Republike Hrvatske.
Nakon rasprave Viječe je jednoglasno donijelo
Z A K L J U Č A K

***

15. točka - NACRT CARINSKOG ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona i očito
vanje Izvršnog vijeća Sabora š primjedbama na tekst Nacrta zakona.
Na sjednici su zastupnici primili izvještaj Komisije
za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, na prijedlog
Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, donijelo
**.* \
Z A K L J U Č A K
’
*j Zaključak
■ ~
Sabora Republike Hrvatske upućen je (aktom pod brojem
Klasa: 440—01/90-01/01 Urbroj :61-90-52.21 od 26. srpnj a 1990 . go
dine) predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFRJ.
Zaključak je priložen zapisniku i čini njegov sastavni dio.
*±

^

Zaključak Sabora Republike Hrvatske upućen je pod brojem. Klasa:
331-04/90-01/01 Urbro j;61-90—5209 preds jedniku Vijeća republika
1 pokrajina Skupštine SFRJ. Zaključak je priložen, zapisniku i
čini njegov sastavni, dio.
•kick J

Zaključak Sabora Republike Hrvatske upućen je (aktom pod bro
jem Klasa: 413-01/90-01/02 Urbroj:61-90-5282 od 20. srpnja 1990.
godine.) predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine
SFRJ. Zaključak je priložen zapisniku i čini njegov sastavni
dio.

16. točka - NACRT ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA 0 MJERAMA OGRANIČE
NJA TRŽIŠTA I SLOBODNOG PROMETA ROBE I USLUGA OD IN
TERESA ZA CIJELU ZEMLJU
Nacrt ovog zakona razmotrio je Sabor prethodnog sa
ziva i na njegov tekst nije imao primjedbi. Izvršno vijeće Sabora
predložilo je ponovno razmatranje ovog akta.
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona i očitova
nje Izvršnog vijeća Sabora s primjedbom na član 2. Nacrta zakona.
Na sjednici su zastupnici primili izvještaj Komisi
je za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Vijeće je bez rasprave, na prijedlog Komisije za raz
matranje akat a;đoni jelo
Z A K L J U Č A K **
*
17. točka - NACRT ZAKONA 0 KREDITNIM POSLOVIMA S INOZEMSTVOM.
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona i očitova
nje Izvršnog vijeća Sabora s. primjedbama na član 9. i 17. Nacrta
zakona.
Na sjednici su zastupnici primili izvještaj Komisi
je za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Vijeće je jednoglasno, na prijedlog Komisije za raz
matranje akata Skupštine SFRJ, donijelo
Z A K L J U Č A K

’

18. točka - NACRT ZAKONA 0 PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA 0 SREDSTVIMA
REZERVI
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona i očitova
nje Izvršnog vijeća Sabora, koje unije imalo primjedbi na Nacrt
zakona.
Na sjednici su zastupnici primili izvještaj Komisi
je za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Vijeće je, bez rasprave, na prijedlog Komisije za
razmatranje akata Skupštine SFRJ, donijelo slijedeći
Z A K L J U Č A K
1. Na Nacrt zakona o prestanku važenja Zakona o sred
stvima rezervi (AS - 1146)
Sabor Republike Hrvatske nema prim
jedbi.

Zaključci Sabora Republike Hrvatske upućeni su (aktom pod bro
jem Klasa:330-01/90-01/01 Urbroj:61-90-3139 od 26. srpnja 1990.
godine) predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFRJ
i Delegaciji Sabora u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFRJ
Oba zaključka priložena su zapisniku i čine njegov sastavni dio.
**)
Zaključak Sabora Republike Hrvatske upućen je (aktom, pod bro
jem 441-01/90-01/01 Urbroj:61-90-573 od 26. srpnja 1990. godine)
predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFR Jugosla-

-
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2. Ovlašćuje se Delegacija Sabora Republike Hrvat
ske u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije da,
u smislu Amandmana XL točke 5. stava 2. na Ustav SFR Jugoslavije,
u ime Sabora Republike Hrvatske dade suglasnost na Prijedlog ovog
zakona.
19. točka - NACRT ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 POKRIĆU
TEČAJNIH RAZLIKA PO ODREDJENIM INOZEMNIM KREDITIMA
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona i očitova
nje Izvršnog vijeća Sabora s primjedbama na tekst Nacrta zakona.
Na sjednici su zastupnici primili izvještaj Komisi
je za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, donijelo
Z A K L J U Č A K **
)
*
20. točka - NACRT ZAKONA O OSIGURANJU SREDSTAVA ZA NABAVU,UPO
TREBU I ODRŽAVANJE AVIONA ZA GAŠENJE ŠUMSKIH I DRU
GIH POŽARA
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona.
Na sjednici su zastupnici primili očitovanje Izvrš
nog vijeća Sabora za tekst Nacrta zakona i izvještaj Komisije za .
razmatranje akata Skupštine SFRJ.
U raspravi su sudjelovali zastupnici Jure Šonje, Ivan
Babetko, Vladimir Šeks, Ivan Milas, dr Nikola Visković, dr Hrvoje
Kačić, Franjo Vrućina, Drago Krpina i dr Ivić Pašalić te mr Petar
Kriste, predstavnik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnici Ivan Bobetko, Ivan Milas i Franjo Vrući
na predložili su da se odgodi rasprava o Nacrtu zakona, a zastup
nik Vladimir Šeks iznio je konkretne primjedbe na tekst Nacrta
zakona.
Vijeće nije prihvatilo (3 glasa "za") prijedlog od
gode rasprave o ovom aktu.
Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova (1 uzdržan
od glasovanja) na prijedlog Komisije za razmatranje akata, đoni je
lo slijedeći
Z A K L J U Č A K
1. Na Nacrt zakona o osiguranju sredstava za naba
vu, upotrebu i održavanje aviona za gašenje šumskih i drugih po
žara (AS-1185) Sabor Republike Hrvatske nema primjedbi.
2. Ovlašćuje se Delegacija Sabora Republike Hrvatske
u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije da, u
smislu Amandmana XL točke 5. stava 2. na Ustav SFR Jugoslavije,
u ime Sabora Republike Hrvatske dade suglasnost na Prijedlog
ovog zakona u cjelini.
*) Zaključak Sabora Republike Hrvatske upućen je (aktom pod brojem
Klasa: 440-02/90-01/01 Urbro j :61-90-str.pov. 4. od 26. srpnja
1990. godine) predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine
SFR Jugoslavije. Zaključak radi oznake "stroge povjerljivosti"
nije priložen zapisniku.
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Pored toga Viječe je donijelo i slijedeći
Z. A K L J U Č A K
Zadužuje se Delegacija Sabora Republike Hrvatske u
Vijeću Republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije da se za
laže da se u Nacrt zakona o osiguranju sredstava za nabavu," upo
trebu i održavanje aviona za gašenje šumskih i drugih požara ug
rade slijedeće izmjene, i dopune;
- u članovima 5,7. (stav 1. i 2} i 12 (stav 1.. £ 3 }
riječi "Savezni sekretarijat za narodnu obranu" u različitim pa
dežima mijenjaju se riječima "Savezno izvrsno vijeće" u odgovara
jućim. padežima
- član 8. Nacrta mijenja se tako da glasi:
"Savezno izvršno, vijeće će uz suglasnost republika
i pokrajina, urediti način upotrebe i održavanja aviona.M
Ovaj zaključak predstavlja uputu Delegaciji u pos
tupku usuglašavanja, ovog akta i nema imperativni karakter..
21. točka - INICIJATIVA ZA ZAKLJUČIVANJE DOGOVORA 0 IZMJENI DO
GOVORA 0 USKLADJIVANJU OSNOVA POLITIKE OPOREZIVANJA
MJENIČNIH KREDITA I 0 IZDAVANJU I PUŠTANJU U TEČAJ
JEDINSTVENIH MJENIČNIH BLANKETA
Zastupnici su poštom primili Inicijativu za zaklju
čivanje Dogovora i očitovanje Izvršnog vijeća Sabora s primjedba
ma na član 2. Nacrta dogovora.
Na sjednici su zastupnici primili izvješće Odbora
za budžet i financije.
Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, na prijedlog
Odbora za, budžet, i., financije, đoni jelo slijedeći
..Z: A K L J U Č A K *
)
**
22. točka - INICIJATIVA ZA ZAKLJUČIVANJE DOGOVORA 0 IZDAVANJU
DOPLATNE. MARKE "MJESEC BORBE PROTIV RAKA"
Zastupnici su primili Inicijativu za zaključivanje
Dogovora, očitovanje Izvršnog vijeća Sabora i izvještaj Odbora
za, socijalnu politiku i zdravstvo.
Vijeće je jednoglasno, bez rasprave sukladno prijed
logu Odbora za, socijalnu politiku i zdravstvo, donijelo slijede
ći
Z A K L J U Č A K
1.
Prihvaća se Inicijativa za zaključivanje.
o izdavanju doplatne marke "Mjesec borbe protiv raka", kao i pri
jedlog da. Sabor Republike Hrvatske bude sudionik u njegovom zak
ljučivanju.
*)

Zaključak Sabora Republike Hrvatske upućen je (aktom pod brojem.
Klasa!400-01/90-03/04 od 26. srpnja 1190. godine) Odboiu. za
financiranje Vijeća, republika i pokrajina. Skupštine SFR Jugosla
vije. Zaključak je priložen zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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2.
Odredjuje se Andjelko Kružičević, zastup
Vijeću udruženog rada Sabora Republike Hrvatske, da u ime Sabo
ra Republike Hrvatske sudjeluje u radu zajedničkog radnog ti
jela svih sudionika dogovaranja u postupku usaglašavanja odred
bi Nacrta dogovora i pripremi teksta Prijedloga dogovora.

U Zajedničku komisiju za usuglašavanje stavova vi
jeća Sabora o aktima iz nadležnosti Skupštine SFRJ kao i inici
jativama za zaključivanje dogovora odredjeni su zastupnici dr Vla
dimir Veselica, Viktor Grabovac i Delfina Arapoviđ.
U toku sjednice zastupnik dr Vladimir Veselica, iz
vjestitelj Zajedničke komisije za usaglašavanje stavova izmeđju
vijeća Sabora podnio je izvještaj o usaglašavanju stavova vijeća
Sabora o aktima Skupštine SFRJ i to: Nacrtu carinskog zakona, Na
crtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskotrgovinskom
poslovanju i Nacrtu zakona o regresu dijela kamata za kredite
koji se koriste za odredjene namjene u poljoprivredi.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno, odobrilo tek
st Izvještaja zajednj.eka komisije za usaglašavanje stavova iz —
medju vijeća Sabora.^
Potrebe za usaglašavanjem drugih akata nije bilo, jer
su u svim vijećima Sabora usvojeni u istovjetnom tekstu.
23. točka - PREGLED GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH KRETANJA U
HRVATSKOJ U PRVOM POLUGODIŠTU 1990. GODINE
Zastupnici su poštom primili materijal Pregled gos
podarskih i društvenih kretanja, a na sjednici izvještaj ,Odbo
ra za ekonomsku politiku i- razvoj i Odbora za budžet i- financije.
Dodatno obrazloženje dao je dr Zvonimir Međveđović,
stalni predstavnik Vlade Republike Hrvatske u radu Društvenopolitičkog vijeća.
U raspravi su sudjelovali Idr Hrvoge Kačić, Ivan Milas,
Ivica Gaži i dr Zvonimir Medvedović.
Nakon rasprave Vijeće je, jednoglasno, đoni jelo sli
jedeći
Z. A K L J U Č A K.
Prima se na znanje Pregled gospodarskih i društve
nih kretanja u prvom polugodištu 1990. godine.
Vijeće će na prvoj narednoj sjednici cjelovito raz
motriti aktualno stanje i kretanja na području gospodarskih od
nosa u Republici te se zadužuje Vlada Republike Hrvatske da
pripremi i. dostavi Vijeću odgovarajući materijal, koji će služiti
kao podloga, za. tu raspravu.. Sve primjedbe, prijedlozi i sugesti
je iznijeti u raspravi o Pregledu gospodarskih i društvenih kre
tanja u prvom polugodištu 1990. godine na radnim, tijelima Sabora
i na sjednici Vijeća upućuju se. Vladi Republike Hrvatske, kako
bi ih inuala u vidu kod izrade materijala I u ostalim svojim, aktiv
nostima.
Posebno se zadužuje Vlada Republike Hrvatske da u
navedenom materijalu analizira i prezentira Vijeću efekte mjera*
)
*)Izvještaj Komisije priložen je ovom zapisniku.'
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Skupštine SFRJ i Saveznog izvršnog vijeća na gospodarsku i dru
štvenu situaciju u Republici Hrvatskoj.
24. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I ZDRAVSTVENOM OSIGU
RANJU S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje
ovog zakona, izvještaj Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo,
amandman Skupštine opčine Čazma, amandman Samoupravne interesne
zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanat
lija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, amandmane Izvršnog vi
jeća Sabora i izjašnjenje o amandmanima ostalih ovlaštenih predlagača.
Na sjednici su zastupnici primili amandman
zas
tupnika Lauš Stipe i dopunsko izjašnjenje Izvršnog vijeća Sabora.
U raspravi o amandmanima na tekst Prijedloga zakona
sudjelovali su Djuro Panj an te Andrija Hebrang i Marijan Prus,
predstavnik odnosno povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Vijeće se o amandmanima izjašnjavalo na osnovi Pre
gleda amandmana i Dodatnog pregleda amandmana, koje je dostavi
lo Izvršno vijeće Sabora svojim, aktom pod brojem 5030104-90-17
od 24. srpnja 1990. godine.
Vijeće je prihvatilo amandmane pod brojem 1,3,4,5,6.-i-7.
8,10,11,12,13,16,17, 18,2.1,22, a iz Dodatnog pregleda amandmane
pod rednim brojem 1,4,7,10,14.
Pored toga, Vijeće je prihvatilo amandman Izvršnog
vijeća Sabora za član 58. Prijedloga zakona koji glasi:
"Član'58. se briše."
Vijeće nije prihvatilo amandmane pojedinih pređlagača koje nije podržalo Izvršno vijeće Sabora i to: amandmane sa
držane u Pregledu amandmana pod rednim brojem 2. i 9. te aman
dmane u Dodatnom pregledu amandmana pod rednim brojem. 2,3,5, 6, 8, 9.
i 13. Amandmane što su ih podnijeli Samoupravna interesna zajed
nica zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija,
ugostitelja i prijevoznika Hrvatske i zastupnik Ivan Lacković,
na član 56. Vijeće je prihvatilo u sadržaju amandmana Izvršnog vi
jeća Sabora, kao i amandmane skupština općina Rijeke i Buzeta na
član 57. i 58.
Nakon toga Vijeće je, većinom glasova (2 glasa uzdržana) usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravst
venom osiguranju u tekstu kako ga je predložilo (svojim aktom pod
brojem 5030104-90-15 od 5. srpnja 1990. godine) Izvršno vijeće
Sabora i amandmanima prihvaćenim u raspravi.
25. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 FINANCIRANJU ZAPO
ŠLJAVANJA S PRIJEDLOGOM. ZAKONA
Zastupnici su Prijedlog za donošenje ovog zakona s
Prijedlogom zakona primili poštom.
Na sjednici su zastupnici primili izvješće Odbora
za socijalnu politiku i zdravstvo i Odbora za budžet i financije.
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Viječe je jednoglasno prihvatilo amandman Odbora
za socijalnu politiku i zdravstvo, koji glasi:
"Član 8. mijenja se i glasi:
Ovaj Zakon stupa na snagu
danom donošenja, a prim
jenjuje se od 1. kolovoza 1990. godine."
Nakon toga, Viječe je, bez rasprave, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
o financiranju zapošljavanja u tekstu kako ga je predložilo Iz
vršno viječe Sabora (svojim aktom pod brojem 5030104-90-1 od 17.
srpnja 1990. godineji amandmanom prihvačenim u raspravi.
26. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 ELEKTROPRIVREDI S
PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su Prijedlog za donošenje ovog zakona s
Prijedlogom zakona primili poštom.
Na sjednici su zastupnici primili izvještaj Odbora
za ekonomsku politiku i razvoj.
Amandmane na Prijedlog zakona podnio je Odbor za
ekonomsku politiku i razvoj i Viječe saveza samostalnih sindikata
Hrvatske. Zastupnici su amandmane primili na sjednici.
Primjedbe na Prijedlog zakona podnijela je Konfe
rencija nezavisnih sindikata Hrvatske.
Viječe je jednoglasno prihvatilo slijedeče amand
mane :
U članu 11. stavku 1. treča alineja
dopunjuje se riječima:
"nabavka opreme i repromaterijala za izgradnju i korištenje elek
troenergetskog sustava!'.
(predlagač: Odbor za ekonomsku politiku i razvoj)
U članu 25. stav 1. mijenja se i glasi:
"Radi funkcioniranja elektroenergetskog sustava u slučaju štraj
ka u hrvatskoj elektroprivredi, Upravni odbor če, uz suglasnost
sindikata, utvrditi poslove i zadatke koji se moraju obnašati kako
bi se osigurala opskrba potrošača električnom energijom."
Stav 4. mijenja se i glasi:
"Radniku koji ne obnaša nalog generalnog direktora
prestaje radni odnos."
(predlagač: Viječe saveza samostalnih sindikata Hrvatske)
U članu 28. u stavku 2. u prvom redu brišu se riječi "na drveču
ili usjevima".
(predlagač: Odbor za ekonomsku politiku i razvoj)
U članu 43. iza riječi "udružene u tu zajednicu" dodaju se riječi:
"i Interna banka Zajednice elektroprivređnih organizacija Hrvat
ske".
(predlagač: Odbor za ekonomsku politiku i razvoj)
U članu 47■ brišu se riječi "8 dana".
(predlagač: Odbor za ekonomsku politiku i razvoj).
Nakon toga Viječe je, večinom glasova, usvojilo
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PRIJEDLOG ZAKONA
o elektroprivredi u tekstu kako ga je predložilo Izvršno vijeđe
Sabora(svojim aktom pod brojem 5030105-90-2 od 17. srpnja 1990.
godine)i amandmanima prihvaćenim u raspravi.
27. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 HRVATSKIM ŽELJEZNI
CAMA S NACRTOM PRIJEDLOGA ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje
ovog akta po hitnom postupku, a na sjednici su upoznati da je
Izvršno vijeće Sabora odustalo od zahtjeva da se ovaj Zakon do
nese po hitnom postupku.
Obzirom da je Vijeđe prvi puta raspravljalo o Pri
jedlogu za donošenje zakona, potpredsjednik i v.d. tajnika Vi
jeća upoznali su zastupnike s poslovničkim odredbama, kojima je
uredjen taj postupak.
Potpredsjednik je podsjetio zastupnike da su na
sjednici primili izvještaj Odbora za ekonomsku politiku i raz
voj, primjedbe i amandmane Vijeća saveza samostalnih sindikata
Hrvatske te amandmane Konferencije nezavisnih sindikata Hrvatske.
Dragutin Kos, pomoćnik ministra za promet i veze,
obavijestio je zastupnike da će sve primjedbe na Nacrt zakona
Vlada razmotriti i. ugraditi ih u Prijedlog zakona.
Nakon toga Vijeće je, jednoglasno, donijelo slije
de će
Z A K L J U Č K E
1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o
hrvatskim željeznicama.
2. Primjedbe i prijedlozi dostavljeni Saboru Re
publike Hrvatske, kao i primjedbe i prijedlozi izneseni u ras
pravi na sjednicama vijeća Sabora dostavit će se predlagacu, kako
bi ih uzeo u obzir prilikom izrade Prijedloga zakona.
28. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O DOPUNI ZAKONA 0
ODVJETNIŠTVU I SLUŽBI PRAVNE POMOĆI S PRIJEDLOGOM
ZAKONA'
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvještaj Odbora za pravosudje i upravu.
U raspravi su sudjelovali dr Nikola Visković, Ante
Klarić, Vice Vukojević, Božo Erlić, Boško Šiljeg i Đuro Panjan.
Nakon rasprave, Vijeće je, većinom glasova, (9 gla
sova "protiv") usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
o dopuni Zakona o odvjetništvu i službi pravne pomoći u tekstu
kako ga je predložilo Izvršno vijeće Sabora, aktom pod brojem
5030115-90-1 od 17. srpnja 1990.godine.
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29. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O AMNESTIJI S
PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog za
donošenje ovog zakona s Prijedlogom zakona, što ga je podnio
Vladimir Šeks, zastupnik Društveno-političkog vijeća, amandma
ne Izvršnog vijeća Sabora na tekst Prijedloga zakona, očitovanje
predlagača na te amandmane, i prečišćeni tekst Prijedloga zakona,
u kojem su ugradjeni amandmani. Izvršnog vijeća Sabora te izvješ
taj Odbora za pravo sud je i uprava.
Pređiagač Vladimir Šeks dao je i dopunsko obrazlo
ženje Prijedloga za donošenje zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici željkć Mažar,
dr Nikola Visković, dr Zvonimir Marković, Boško Šiljeg, Ante
Klarić, Djuro Viđmarović, Petar Šale, Vice Vukojević, dr Ivić
Pašalić i Djuro Panj an.
Vijeće nije. prihvatilo amandman Odbora za pravosud je
i upravu na član 2. Prijedloga zakona (6 glasova "za").
Nakon toga, Vijeće je, većinom glasova (1 uzdržan
od glasovanja) usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
o amnestiji u tekstu kako ga. je predložio zastupnik Vladimir
Šeks.
30. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENI I DOPUNI ZA
KONA 0 ORGANIZACIJI, I DJELOKRUGU REPUBLIČKIH ORGANA
UPRAVE I- REPUBLIČKIH ORGANIZACIJA S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog za dono
šenje ovog zakona s Prijedlogom zakona.
Obrazloženje Prijedloga za donošenje zakona, kao i
izmjena sadržanih u Prijedlogu zakona iznio je Srećko Lazić, pred
stavnik predlagača.
Vijeće je prihvatila slijedeće amandmane:
- na član 2.
"U članu 11. b iza riječi "morsko ribarstvo" stavlja
se riječ "luke".
- iza člana 2. dodaje član 2.a koji glasi:
"U članu 14. u alineji 2. briše se riječ "pomorstvo".
Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, usvo jilo
PRIJEDLOG ZAKONA
o izmjeni i dopuni. Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih
organa uprave i republičkih organizacija u tekstu kako ga je
predložilo Izvršno vijeće Sabora
(aktom pod brojem 5030115-90-55 69-3 od, 24. srpnja 1990. godine) zajedno s prihvaćenim, amandma
nima,.
31. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA 0
REPUBLIČKIM SAVJETIMA S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Prijedlog za donošenje s Prijedlogom, zakona zastup
nici su primili na sjednici.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno usvojilo
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PRIJEDLOG ZAKONA
o izmjenama Zakona o republičkim savjetima u tekstu kako ga je
predložilo Izvršno viječe Sabora, aktom pod brojem 5030115-90—
-5370-1 od 24. srpnja 1990. godine.
32. točka - PRIJEDLOG. ZA. DONOŠENJE ZAKONA 0 PLAĆANJU DOPLATNE
POŠTANSKE MARKE "A9Q" U POŠTANSKOM PROMETU NA PODRUČJU
REPUBLIKE. HRVATSKE S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom, primili Prijedlog za donošenje
zakona s Prijedlogom zakona, a na sjednici, očitovanje Odbora za
obrazovanje, znanost i kulturu i- izvješće Odbora za budžet 1 fi
nancije.
Oba odbora podržavaju donošenje ovog Zakona.
Viječe je jednoglasno, bez rasprave, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
o, plačanju doplatne poštanske marke "A 90" u poštanskom- prometu
na području Republike. Hrvatske u tekstu kako ga je predložilo
Izvršno, viječe Sabora,aktom. pod. brojem 5030104-90-5 od 18. srp
nja 1990. god ine.
33. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE 0 OSNI
VANJU KOMITETA Z.A OPĆENARODNU OBRANU I DRUŠTVENU SA
MO ZAŠTITU SR HRVATSKE
i )

Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Na sjednici su zastupnici primili izvješće- Odbora
za pravosudje i upravu, koji jiema primjedbi na Prijedlog odluke
Viječe je jednoglasne, bez rasprave-, usvojilo
PRIJEDLOG ODLUKE
o prestanku važenj a Odluke o osnivanju Komiteta, za
opčenarodnu obranu i društvenu samozaštitu Socijalističke Repub
like Hrvatske u tekstu kako ga je predložilo Izvršno viječe Sabo
ra., aktom pod broj em. 5.030107-90-555 0-1 od 18. srpnja 1990 . godine.
34. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 HRVATSKOJ IZVJEŠTAJ
NOJ NOVINSKOJ AGENCIJI S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Prijedlog za donošenje zakona s Prijedlogom zakopa,
kao. i izvještaj Odbora za, pitanje političkog sistema zastupnici
su primili na sjednici-.
'Potpredsjednik je upoznao Viječe s amandmanom Izvršnog
vijeća Sabora na. član. 11. Prijedlog zakona, koji glasi:
Iza, člana 11. dodaje se član 11a. koji glasi:
"Vlada Republike Hrvatske imenovat- če direktora i
zamjenika, direktora Hrvatske izvještajne novinske agencije HINA
koji. če privremeno, do. imenovanja direktora i zamjenika direktora
po postupku utvrdjenom ovim. zakonom-, obavljati te zadaće."
Vijeće je jednoglasno usvojilo ovaj amandman.
Vijeće je, takodjer, jednoglasno usvojilo: amandmane
Odbora za. pitanje političkog sistema da se u članovima 7. i 11.
Prijedloga, zakona, riječi- "Izvršno viječe Sabora" zamijene rije
čima "Vlada, Republike Hrvatske".
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Nakon toga Viječe je, bez rasprave, vedinom glaso
va (1 glas "protiv") usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji "HINA" u tekstu kako
ga je predložilo Izvršno viječe Sabora (aktom pod brojem.
5030104-90-1 od 24. srpnja 1990. godine)i prihvaćenim, amandmanima.
35. točka - STATUT. UPRAVE NACIONALNOG PARKA "KRKA"
Zastupnici su poštom primili Statut Uprave Nacional
nog patka "Krka" i očitovanje Izvršnog viječa Sabora, a na sjed
nici Očitovanje Odbora za obrazovanje, znanost i- kulturu.,
Zastupnik Erli-č Bozo predložio je da se rasprava o
davanju suglasnosti, na Statut.. Uprave Nacionalnog parka "Krka"
odgodi, do donošenja. jeđinstvenQ.g zakona, kojim. če se urediti pitanje
nacionalnih parkova u Republici Hrvatskoj.
Predstavnik Vlade, dr Zvonimir Medvedovlč obrazložio
je stavove Vlade.
Viječe je jednoglasno odgodilo raspravu o davanju
suglasnosti na Statut Uprave Nacionalnog parka "Krka" do, donoše
nja jedinstvenog zakona kaj.im če se urediti, pitanja, nacionalnih
parkova u Republici Hrvatskoj.
36, točka. - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU I IMENOVANJU ČLANOVA ZAK0NODAVNQ-PRAVNE KOMISIJE SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Zastupnici su Prijedlog odluke, ko ju je pripremila
Komisija za izbor i. imenovanja^ primili na sjednici. Prijedlog
odluke sadrži prijedloge kandidata koji se biraju iz. redova zas
tupnika i onih, koji. se biraju iz. reda znanstvenih i stručnih
radnika.

Prilikom predlaganja kandidata i u ovom slučaju vo
dilo se računa o izraženim- željama zastupnika i odgovarajučoj
zastupljenosti u odnosu na njihovu stranačku pripadnost.
Zastupnik Ivan Milas, predsjednik Komisije za izbor
i. imenovanja podsjetio je zastupnike da su u sastavu Komisije
moguče kasnije izmjene, poštujuči kriterije o broju članova Komi
sije iz. pojedinog viječa i stranačkoj pripadnosti zastupnika.
.'.VAj-e.de. je jednoglasno, bez rasprave, sukladno pri
jedlogu Komisije za izbor, i imenovanja, u Zakonodavno-pravnu ko
misiju Sabora Republike Hrvatske izabralo iz Društveno-političkog viječa zastupnike, mr MATU ARLOVIĆA (SKH-SDPj, ANTU KLARIĆA
(HDZ.), DJURU PANJANA (HDZ.) i. MARIJANA ŠIMUNIĆA (HKDS) te ime
novalo iz. reda znanstvenih i stručnih radnika ZLATKA CRNICA, su
ca. Vrhovnog suda Hrvatske, PETRA KLARIĆA, sveučilišnog profeso
ra Iz. Zagreba, DRŽISLAVA ŠUTEJA, umirovljenika iz. Zagreba, NAČU
ZELIĆA., savjetnika u Republičkom, ministarstvu za zdravstvenu i
socijalnu zaštitu i BORISA TEPšIĆA, pravnog savjetnika u INIPetrokemiji, Omišalj.

35

37. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU KOMANDANTA REPUBLIČKOG
ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže da
se na ovu funkciju ponovno imenuje Josip Slunjski.
Viječe je jednoglasno, bez rasprave, sukladno navede
nom prijedlogu, ponovno imenovalo SLUNJSKI JOSIPA za komandanta
Republičkog štaba civilne zaštite Republike Hrvatske.
38. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DIREKTORA REPUBLIČKOG
ZAVODA ZA TEHNIČKU SURADNJU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže da se
dužnosti direktora Republičkog zavoda za tehničku suradnju raz
riješi Faruk Redžepagiđ.
Viječe je jednoglasno, bez rasprave, na osnovi pri
jedloga Komisije za izbor i imenovanja Sabora, danom donošenja
odluke, razriješilo FARUKA REDŽEPAGIĆA dužnosti direktora Repub
ličkog zavoda za tehničku suradnju.
39. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OKRUŽNOG
SUDA SISAK
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže da.
se na vlastiti zahtjev, zbog odlaska u mirovinu, dužnosti suca
Okružnog suda Sisak razriješi Hijacint Seljačič.
Viječe je jednoglasno, bez rasprave, sukladno pri
jedlogu Komisije za izbor i imenovanja, razriješilo danom 31.
kolovoza 1990. godine HIJACINTA SOLJAČIĆA dužnosti suca Okruž
nog suda Sisak.
40. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OPĆIN
SKOG SUCA. VELIKA GORICA
Zastupnici su prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže da se
navedene dužnosti, radi obavljanja odvjetničke djelatnosti, raz
riješi Vesna Fabijančič..
Viječe je jednoglasno, bez rasprave, prihvatilo ovaj
prijedlog i razriješilo dužnosti suca Opčinskog suda Velika Go
rica VESNU FABIJANČIČ, danom 9. rujna 1990. godine.
41. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI- SUCA OPĆIN
SKOG SUDA PETRINJA
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže da
se navedene dužnosti, radi obavljanja odvjetničke djelatnosti,
razriješi Josip Sladič.
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Viječe je jednoglasno, bez rasprave, razriješilo
dužnosti suca Općinskog suda Petrinja JOSIPA SLADIĆA, danom 31.
kolovoza 1990. godine.
42. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OPĆINSKOG SUDA ZAGREB
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže da
se Mladena Sučeviđa razriješi, na vlastiti zahtjev, dužnosti su
ca Općinskog suda Zagreb.
Viječe je jednoglasno, bez rasprave, danom 31. kolo
voza 1990. godine, razriješilo MLADENA SUČEVIĆA dužnosti suca
Općinskog suda Zagreb.
43. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI OKRUŽNOG
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU VARAŽDIN
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže da se,
zbog odlaska u mirovinu, razriješi dužnosti okružnog javnog tu
žioca u Okružnom javnom tužilaštvu Varaždin Zvonimir Lacković.
Vijeće je jednoglasno i bez rasprave, razriješilo
ZVONIMIRA LACKOVIĆA dužnosti okružnog javnog tužioca u Okružnom
javnom tužilaštvu Varaždin, danom 31. kolovoza 1990.godine.
44. točka -PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA
JAVNOG PRAVOBRANIOCA REPUBLIKE HRVATSKE
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predlaže da se
dužnosti zamjenika javnog pravobranioca Republike Hrvatske raz
riješi Zlata Pavlović, radi odlaska na drugu dužnost.
Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, danom 30. rujna
1990. godine razriješilo ZLATU PAVLOVIĆ dužnosti zamjenika jav
nog pravobranioca Republike Hrvatske.
45. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OPĆINSKOG SUDA ZLATAR
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže da
se, radi odlaska u mirovinu, Ivan Vranić razriješi dužnosti suca
Općinskog suda Zlatar.
Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, sukladno ovom
prijedlogu, danom donošenja odluke, IVANA VRANIĆA razriješilo
dužnosti suca Općinskog suda Zlatar.
46. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU DELEGATA SKUPŠTINE REPUB
LIČKOG FONDA DRUŠTVENE BRIGE O DJECI PREDŠKOLSKOG
UZRASTA
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, u skladu s pri-
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jedlogom Komisije za izbor i imenovanja Sabora u Skupštinu Re
publičkog fonda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta
izabralo 15 delegata radnika i radnih ljudi korisnika usluga i
to:
1. mr Zdravka Fojdetica,
2. Nadu Ivičiđ,
3. Brankicu Juran,
4. doc. dr sci Tomislavu Kapetanoviđ
5. mr Jasnu Krstovic
6. ihž. Mirka Kunšteka
7. dr Jadranku LUI-Peraniđ
8. Alojza Markača
9. Borislava Megovica
10. Radmilu Obradoviđ,
11. mr Ivicu Percana,
12. Nedeljka Perkušiđa,
13. dr Valenta Puževski
14. Vladu Rađoševiđa,
15. Vesnu Senjak,
i 15 delegata radnika predškolskih organizacija i drugih oblika
društvene brige o djeci i to:
1. Katarinu Balatinec.,
2. Vanju Bandalo ,
3. Nadu Bartoliđ,
4. Djurdju Gašparoviđ,
5. Dubravku Klariđ,
6. Biserku Lončaric,
7. Cenu Majcuniđ,
8. dr Irmu Madunovic,
9. Nadu Maljkoviđ,
10. Anči Ferina,
11. Magdalenu Prosinečki,
12. Alojziju Sekuliđ,
13. Ljiljanu Skorup,
14. Ra ka Šimiđa,
15. Ljubicu Željeznjak.
47. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU TAJNIKA DRUŠTVENOPOLITIČKOG VIJEĆA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Predsjedništvo Sabora Republike Hrvatske, u skladu
s članom 51. stavom 2. alineja 12. Poslovnika Sabora, predlaže
da se na ovu funkciju imenuje Danica Pališaški.
Viječe je jednoglasno, bez rasprave, sukladno ovom
prijedlogu, imenovalo za tajnika Društveno-političkog
vijeđa Sabora Republike Hrvatske DANICU PALIŠAŠKI.

Time je dovršeno razmatranje akata prema dnevnom re-

f
r

;*

i*

- 38 du sjednice.
Sjednica Vijeća zaključena je drugog dana zasjedanja
u 17,40 sati?)

*) Sjednica Vijeća zaključena je prvog dana zasjeda
nja u 17,06 sati.
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