S A B O R

REPUBLIKE HRVATSKE
Društveno-političko viječe

- ZASTUPNICIMA DRUŠTVENO-POLITIČKOG VIJEĆA SABORA

Predmet: Zapisnik 5. sjednice Društveno-političkog
vijeća Sabora, održane 5. listopada 1990.
godine

Sjednicu Vijeća otvorio je u 8 sati predsjednik
Vijeća, Ivan Vekić, koji je sjednici i predsjedavao.
Predsjednik je obavijestio Vijeće da su izostanak
sa sjednice ispričali zastupnici Stipe Lauš, Joso Pavičić,Martin
Sagner, dr Šime Djodan, Stevan Cupač i dr Ivan Štoković.
Vijeće je primilo na znanje obavijest zastupnika o
njihovoj spriječenosti da prisustvuju sjednici.
O razlozima spriječenosti da prisustvuju sjednici
Vijeća, prema evidenciji koja se vodi u Tajništvu Vijeća, nisu
obavijestili: Delfina Arapović, Berislav Ličina, Jovo Opačić,
Ivica Račan i Milan Stojanović.
Predsjednik je utvrdio đaisjeđnici prisustvuje
većina članova Vijeća te da Vijeće može donositi pravovaljane
odluke.
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Vijeće je, zatim, bez rasprave i bez primjedbi je
dnoglasno usvojilo zapisnike 3. i 4. sjednice Vijeća, održane
25. i 26. srpnja i 24. kolovoza 1990. godine.
I - ODGOVORI NA ZASTUPNIČKA PITANJA
1) Na dopunsko pitanje zastupnika, RAMIĆ ANTE JOZE
glede eventualne zabrane rađa tvornice celuloze u Plaškom od
govor je dostavila Vlada Republike Hrvatske, a zastupniku je
na sjednici uručena i informacija koju je pripremila spomenuta
tvornica.
Gospodin Ramić Ante Jozo nije bio zadovoljan sadrža
jem odgovora, a Vijeće je prihvatilo njegov prijedlog da se ova
problematika raspravi na jednoj od narednih sjednica Vijeća te
da materijal za tu raspravu pripreme nadležna ministarstva.
2) Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgovor
i na zastupničko pitanje MAŽAR ŽELJKA o donošenju propisa i
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drugih mjera, za provodjenje stambene reforme.
Zastupnik je bio zadovoljan dobivenim odgovorom.
3) Na zastupničko pitanje VRUČINA FRANJE o mogućem
pojednostavljenju postupka o odobravanju stranih ulaganja od
govor je pripremila Vlada.
Zastupnik nije bio zadovoljan dobivenim odgovorom
već je postavio dopunsko pibanje što može konkretno poduzeti
Vlada u smislu pojednostavljenja toga postupka.
4) Vlada Republike Hrvatske pripremila je odgovor na
zastupničko pitanje đr VLADIMIRA VESELICE o položaju Službe dru
štvenog knjigovodstva u novom političkom i gospodarskom sustavu,
a zastupnik je izjavio da je tim odgovorom zadovoljan.
5) Na pitanje zastupnika dr VLADIMIRA VESELICE o
mjerama što će se poduzeti glede raspisivanja javnog natječaja
za rukovodeća mjesta u gospodarstvu i drugim oblastima odgovor
je, takodjer, dostavila Vlada Republike Hrvatske.
S obzirom da gospođin Veselica đr Vladimir nije bio
zadovoljan sadržajem odgovora, predsjednik Vijeća upozorio ga
je na. odgovarajuće odredbe Poslovnika Sabora koje se odnose na
pravo zastupnika glede iniciranja i predlaganja mjera, koje bi
u ovom slučaju u provodjenju politike zapošljavanja mogao doni
jeti Sabor.
6) Zastupniku đr VLADIMIRU VESELICI Vlada Republike
Hrvatske dostavila je detaljne podatke i informaciju kao odgovor
na. njegovo pitanje o zastupljenosti predstavnika iz Hrvatske
u konzularnim i trgovinskim predstavništvima, njihovu materijal
nom položaju i ostalom.
Zastupnik je izjavio da je odgovorom zadovoljan.
7) Vlada Republike Hrvatske takodjer je dostavila
odgovor i na zastupničko pitanje SUŠANJ LUCIANA glede zaštite
Bakarskog zaljeva.
Zastupnik je izjavio da će se o sadržaju odgovora
očitovati na predstojećoj sjednici Vijeća.
8) Ministarstvo prosvjete, kulture, fizičke i tehni
čke kulture pripremilo je odgovor na zastupničko pitanje ERLIĆ
BOŽE koje se odnosilo na izradu novih zakona i nastavnih progra
ma u oblasti odgoja i obrazovanja, a zastupnik je bio zadovo
ljan dobivenim odgovorom.
Predsjednik je informirao Vijeće da je:
9) Ministarstvo rada i zapošljavanja, dostavilo od
govor na pitanje zastupnika MEZGA IVANA glede izrade zakona,
kojim bi se izjednačio društveni i privatni sektor u smislu
izdvajanja za mirovinsko i invalidsko osiguranje^

10)
Ministarstvo za odnose s inozemstvom dostav
odgovor na, pitanje zastupnika MEZGA IVANA o mogućnostima pojete Pape Ivana.'-Pavla IX u. Hrvatskoj
a
,
>
T1j Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo
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odgovor na zastupničko pitanje MEZGA IVANA o neđostajanju
putnih isprava u nadležnom organu opčine Čakovec.
S obzirom da gospodin Mezga Ivan nije prisustvovao
dijelu sjednice u kojem je proveden postupak u vezi sa zastur>
pničkim pitanjima to će se o dobivenim odgovorima naknadno
očitovati.
12) Ministarstvo vodoprivrede pripremilo je odgo
vor zastupniku VIDMAROVIĆ DJURI na njegovo pitanje o zaštiti
sliva rijeke Lonje.
Zastupnik je izjavio da će se o tom odgovoru izja
sniti na, narednoj sjednici Vijeća, nakon konzultacije u Skup
štini općine Ivanec.
13) Ministarstvo pravosuđja i uprave dostavilo je
odgovor na zastupničko pitanje PAŠALIĆ dr IVIĆA glede kupnje i
dodjele stanova i stambenih kredita pri Republičkom sekreta
rijatu za pravosudje i upravu, troškovima izgradnje terase
ispred KPD Lepoglava te dnevnim
troškovima boravka osuđjenika u ovoj ustanovi.
Nakon dopunskog obrazloženja, što ga je na sjedni
ci dao gospodin Mijo Korijek, šef Odsjeka za privredno-financijske poslove i izvršenje sankcija pri Ministarstvu pravosudja, i uprave, t j . da će cjeloviti podaci biti sadržani u Infor
maciji o stanju u kazneno-popravnim ustanovama i domovima za
preodgoj u Republici Hrvatskoj, zastupnik je izjavio da je od
govorima, zadovoljan.
1;4) Ministars t vo zdravstva i socijalne zaštite
pripremilo je odgovor na, zastupničko pitanje dr DARKA VRTARIĆA
u vezi. s donošenjem propisa o populacijskoj politici, a pose
bice zaštite majke i. djeteta.
Sadržajem ovog odgovora zastupnik je bio zadovo
ljan.
15) Ministarspravo pravosuđja i uprave kao odgovor
na zastupničko pitanje RAJIĆ SEME u vezi sa, stranačkim organizi
ranjima, po mjestu rada i utjecaju na kadrovsku i poslovnu poli
tiku u poduzećima — uputilo je tekst Obvezatne upute za rad i
postupanje organa i službi općina.
Budući, da je gospođin Rajić Simo, kao član delega
cije Sabora, odsutan sa sjednice o Odgovoru na svoje zastupni
čko pitanje naknadno će se očitovati.
16) Ministarspravo pravosuđja i uprave dostavilo
je odgovor na zastupničko pitanje EREŠ DRAGE o mogućnostima
vraćanja, poljoprivrednog zemljišta, koje su društveno—politi
čke zajednice prenijele na korištenje poljoprivrednim radnim
o rgan izac i ja m a .
Zastupnik je izjavio da je odgovorom zadovoljan.
17) Vlada Republike Hrvatske pripremila je odgo
vor na. zastupničko pitanje JANKA VASILJEVIĆA, u vezi s donoše
njem. propisa o zabrani loženja vatre na otvorenome od ožujka
do studenoga tekuće godine.
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Zastupnik nije bio zadovoljan sadržajem odgovora
veđ je postavio dopunsko pitanje: da li se ova materija, umje
sto općinskim odlukama, može zakonski regulirati za područje
Republike?
18) Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgovor
i na zastupničko pitanje PANJAN DJURE o mjerama za stimuliranje
zapošljavanja u maloj privredi kao i u vezi s denacionalizaci
jom zemljišta, i zgrrađa.
Zastupnik je izjavio da će se o sadržaju odgovora
naknadno izjasniti, budući da je odgovor primio na sjednici.
19) Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgovor
na zastupničko pitanje šlLJEG BOŠKA u vezi s inicijativom Mje
sne zajednice Opuz-en i odgovarajućeg zaključka Vijeća općina
Sabora o osnivanju općine Opuzen.
U očitovanju o odgovoru zastupnik je iizjavio^ Ida
njima nije zadovoljan te je zatražio da se spomenuti zaklju
čak realizira na narednoj sjednici Vijeća općina Sabora.
Predsjednik je na kraju obavijestio da nadležni
organi nisu dostavili odgovore i to:
1. Ministarstvo unutrašnjih poslova na zastupničko
pitanje KLARIĆ ANTE i Đr VLADIMIRA VESELICE u vezi s izdavart o
njem dozvola za nošenje oružja.
2. Ministarstvo za pravosudje i upravu na zastupni
čko pitanje VASILJEVIĆ JANKA glede kadrovskog i prostornog os
posobljavanja Okružnog privrednog suda u Zagrebu.
3. Ministarstvo za poljoprivređii i šumarstvo na
zastupničko pitanje EREŠ DRAGE u vezi s odredjivanjem otkupnih
cijena šećerne repe, kukuruza i drugih žitarica i mlijeka.
Ii. - NOVA ZASTUPNIČKA PITANJA
1. Zastupnik FRANJO VRUĆINA postavio je zastupničko
pitanje u vezi s donošenjem zakona o državnim i vjerskim blag
danima.
2. Zastupnik VASILJEVIĆ JANKO postavio je zastupni
čko pitanje u vezi s dopunom geološke karte Hrvatske kojom bi
bile obuhvaćene općine Glina, Dvor i Kostajnica.
3. Zastupnik VASILJEVIĆ JANKO postavio je zastupni
čko pitanje u veza s upisima na fakultete Sveučilišta u Zagre
bu u ovoj školskoj godini.
4. Zastupnica MARIJA BAJT postavila je zastupničko
pitanje u vezi s donošenjem zakona b bibliotečnoj djelatnosti
kao i financiranjem te djelatnosti na razini Republike.
5. Zastupnik IVAN LACKOVIĆ postavio je zastupničko
pitanje Q mjerama što će ih poduzeti Vlada Republike Hrvatske
u cilju rasterećenja^ privrede, posebice tekstilne i drvne induri
strije.
6. Zastupnik IVAN LACKOVIĆ postavio je zastupničko
pitanje da li su na zakonu osnovane odluke pojedinih općina na
temelju kojih su iz službenih prostorija uklonjeni portreti
Josipa Broza Tita.
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7. Zastupnik VIDMAROVIĆ DJURO postavio je zastupni
čko pitanje u vezi s daljnjim korištenjem Hrvatskog učiteljskog
doma u Crikvenici.
8. Zastupnik ERLIĆ BOŽO postavio je zastupničko pi
tanje glede donošenja Zakona o nacionalnim parkovima.
9. Zastupnik đr NIKOLA VISKOVIĆ postavio je zastu
pničko pitanje u svezi pravne i stvarne zaštite Velebita.
10. Zastupnik ŽELJKO MAŽAR postavio je pitanje
Predsjedništvu Sabora da li postoji mogućnost da se pri Saboru
osnuje Odbor za ljudska prava.
11. Zastupnik đr NIKOLA VISKOVIĆ postavio je pita
nje kada će Sabor Republike Hrvatske , sukladno odredbama čla
na 13. Zakona o hrvatskoj radio-televlzijI, imenovati svoje
predstavnike u vijeća Hrvatskog radija i Hrvatske televizije,
odnosno kada, će se ta vijeća konstituirati na zakonom odredjeni način,.
1;2. Zastupnik đr VLADIMIR VESELICA postavio je pita
nje o razlozima, radi kojih nisu raspisani dopunski izbori , s
obzirom, da. je nekim zastupnicima, sukladno ustavnim i zakonskim
odredbama , njIhovim imenovanjem na druge funkcije prestao man
dat zastupnika u Saboru.
13. Zastupnik dr VLADIMIR VESELICA postavio je pita
nje o načinu na koji se formiraju i isplaćuju osobni dohoci
funkcionara na razini Sabora te temeljem kojih propisa su ranije
povećani osobni dohoci.
14. Zastupnik IVAN LACKOVIĆ ukazao je na mogućnost
pogoršanja materijalnog položaja tekstilne i obućarske industri
je do kojeg b i došlo primjenom kolektivnih ugovora, u ovim grana
m a gospodarstva te postavio pitanje o mogućnostima odgode primje
ne tih ugovora,.
Vijeće je, na kraju , prihvatilo prijedlog zastupni
ka. RAMIČ ANTE-JOZE da nadležna ministarstva pripreme materijal
na osnovi kojeg bi. Vijeće na nekoj od predstojećih sjednica ra
spravilo problematiku zaštite sliva rijeke Mrežnice.
Vijeće je, takodjer, prihvatilo i prijedlog zastui?
pnika. LACKOVIĆ IVANA da na. osnovi materijala, što će ga takdd j dr
pripremiti nadležni organi, provede raspravu o nekim do sada uo
čenim, problemima glede konstituiranja i rada pojedinih općina,
a posebice problema obvezatnog provodjenja općih akata što ih
donose pojedini organi u Republici.
*
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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
>s j e d, n i c e predsjednik Vijeća je konstatirao
da je u pozivu za sjednicu prijedlog ćfoevnog reda sadržavao
20 točaka , a. da, je u prečišćenom prijedlogu dnevnog reda. uni
jeto 37 prijedloga za dopunu.
Predsjednik Vijeća je takodjer upoznao zastupnike
da je na prijedlog Vlade Republike Hrvatske,s dnevnog reda ski
nut Prijedlog rezolucije o kulturnoj baštini u Republici Hrvat
skoj zajedno s Informacijom o djelatnosti zaštite spomenika
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kulture u Republici Hrvatskoj i stanju spomenika kulture.
I - Delegacija Sabora u VIjedu republika i pokra
jina Skupštine SF-RJ predložila je da se dnevni red dopuni ra
zmatranjem Izvještaja Delegacije Sabora u Vijeđu republika i
pokrajina Skupštine SFRJ o usuglašavanu akata koji se nalaze
u proceduri Vijeća republika i pokrajina, zajedno s pripada
jućim dopunskim prijedlozima akata odnosno stavovima Saveznog
Izvršnog vijeća.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno,prihvatilo
ovu dopunu dnevnog reda.

II - Vlada Republike Hrvatske predložila je da se,
radi njihovog usklađj Ivan ja s Amandmanima LXIV do LXXV na Us
tav Republike Hrvatske po hitnom postupku razmotre slijedeći
zakonski akti:
1. Prijedlog za donošenje zakona o Izmjenama i dopu
nama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju s Prijedlo
gom zakona,
2. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama, 1 do
punama Zakona o mirovinskom I Invalidskom osiguranju 'Individu
alnih poljoprivrednika s: Prijedlogom zakona,
3. Prijedlog za donošenje zakona o Izmjenama i do
punama, Zakona o zapošljavanju s Prijedlogom zakona,
4. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i do
punama Zakona o doplatku za djecu s Prijedlogom zakona,
5. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama Zakona
o socijalnoj zaštiti s Prijedlogom, zakona,
6.Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama Za
o poljoprivrednom zemljištu s Prijedlogom zakona,
7. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopu
nama, Zakona, o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti s Prijedlogom
zakona,
8. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i do
punama Zakona o šumama s Prijedlogom zakona,
9. Prijedlog za donošenje zakona o Vladi Republike
Hrvatske s Prijedlogom zakona,
10.
Prijedlog za donošenje zakona o ustrojstvu r
bličke uprave s Prijedlogom zakona,
11.. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama I dopu
nama, Zakona, o upravi s Prijedlogom zakona,
12.
Prijedlog za donošenje zakona o Izmjenama i.
nama. Zakona o redovnim dudovima s Prijedlogom, zakona,
1;3. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopu
nama Zakona o Javnom pravobranilaštvu s Prijedlogom zakona,
14. Prijedlog za donošenje
zakona o izmjenama i do
punama Zakona o javnom tužilaštvu s Prijedlogom, zakona,
15. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopu
nama Zakona o prekrša j ima s Pri jedlogom zakona.
U raspravi o potrebi donošenja navedenih zakonskih
akata po hitnom postupku sudjelovali su zastupnici, mr Mate
Arlovićf Vladimir Šeks, Ivan Milas, željko Mazar i đr Nikola
Višković. Zastupnik đr Nikola Visković predložio je da se po
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hitnom postupku ne razmatra Prijedlog za donošenje zakona o iz
mjenama i dopunama Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti
s Prijedlogom zakona, Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama
i dopunama. Zakona o redovnim sudovima s Prijedlogom zakona i
Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
javnom pravobrani1aštvu s Prijedlogom zakona.
Razloge za donošenje navedenih zakona po hitnom pos
tupku obrazložili su đr Branko Babac, ministar za pravosudje i
upravu i dr. Osman Muftić, ministar za znanost, tehnologiju i
informatiku,.
Vijeće je, nakon rasprave, većinom glasova, prihvati
lo da se predloženi zakonski akti donesu po hitnom postupku.

III.
- Vlada Republike Hrvatske predložila je da se
dnevni red sjednice uvrsti Prijedlog za donošenje Zakona o po
sebnim slučajevima prestanka radnog odnosa s pravom na mirovinu
s Nacrtom zakona, što je Viječe prihvatilo većinom glasova.
IV - Vlada Republike Hrvatske je, takodjer, predloži
la đ.a se po hitnom, postupku rasprave:
1. Prijedlog za, donošenje Zakona o javnim cestama s
Prijedlogom, zakona,
2. Prijedlog za donošenje Zakona o osnivanju Hrvats
kog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća s Prijedlogom za
kona i
3. Prijedlog zakona o hrvatskim željeznicama.
Vijeće je većinom glasova prihvatilo raspravu o nave
denim. zakonskim, aktima po hitnom, postupku.
V *■' Vlada Republike Hrvatske, kao predlagao
- Prijedloga odluke o utvrdjivanju kalkulativnih prosje
ka osobnih dohodaka radnika, zaposlenih u organima kojima se
sredstva za, rad. osiguravaju u budžetu Republike Hrvatske i Pri
jedlog odluke, o utvrdjivanju koeficijenata za obračun osobnih
dohodaka, funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Republike Hrvat
ske, Predajeđništvo Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske
i Ustavni sud! Hrvatske.,
predložila je da se navedene odluke razmotre po hit
nom postupku, što je Vijeće, bez- rasprave, većinom glasova,
prihvatilo.
VI. - Komisija Sabora za izbor i imenovanja podnijela
je 14 prijedloga, odluka s tim. da. se uvrste u dnevni red i to;
Prijedlog odluke o izboru članova radnih tijela vi
jeća, Sabora Republike Hrvatske,
Prijedlog odluke o. izboru dva člana Odbora za obra
zovanje, znanost i kulturu,
- Prijedlog odluke o imenovanju članova Republičke
komisije za, procjenu štete od elementarnih nepogoda,
— Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti predsjedni
ka Vrhovnog suda Hrvatske,
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Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Opdinskgg isiida Drniš,
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti pređsjeđnika. Općinskog suda Donj i Lapac,
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Općinskog suda Kardeljevo,
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti pređsjednika Općinskog suda Supetar,
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Općinskog suda Stari Grad,
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Okružnog suda Zagreb,
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika. Okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tuži.laštvu Pula,
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika Okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Varaž
din.,
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjeni
ka Općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Split,
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika
Općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb.
Vijeće je, većinom glasova, prihvatilo da se u dne
vni red uvrste i. prijedlozi navedenih odluka.
VIi: - Naknadno je Vlada Republike Hrvatske uputila
Prijedlog za donošenje Zakona o osnivanju javnog poduzeća
Indu str i ja, nafte s Prijedlogom zakona predlažući i njegovo
donošenje po hitnom postupku.
Vijeće je, bez rasprave, većinom glasova, prihvati
lo da. se ovaj Prijedlog zakona razmotri po hitnom postupku.
VIII - Vlada Republike Hrvatske je, takodjer nakna
dno, dostavila Informaciju o osnovnom investicijskom programu
polu-autoceste Karlovac-Rijeka i dosadašnjim aktivnostima s
programom i dinamikom priprema za izgradnju polu-autoceste
Karlovae-riitvice-Split x Plitvice-Zađar s prijedlogom da se
uvrsti u dnevni red ove sjednice.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno uvrstilo nave
denu Informaciju u dnevni red sjednice.
IX - IkoSkdpštinećopćihe)'DubnoVnik naknadno je do
stavljen Prijedlog za donošenje zakona o plaćanju doplatne
poštanske marke "EPEJ 90" u poštanskom prometu na području
Republike Hrvatske.
Predsjednik Vijeća upozorio je zastupnike da pre
dlagao u osnovi predlaže da se zakon donese po hitnom postupku,
iako prijedlog za donošenje navedenog zakona nije Izradjen u
skladu s Poslovnikom Sabora Republike Hrvatske.
U raspravi o potrebi donošenja ovoga
zakona po
hitnom, postupku sudjelovali su mr Mate Arlović i dr Hrvoje
Kaeić, a Vijeće je prihvatilo prijedlog da i ovaj akt razmotri
po hitnom postupku.
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X
- Predsjednik Vijeća, upoznao je zastupnike
Vlada Republike Hrvatske na. sjednici održanoj dan prije sjednice
Vijeća, u tvrd iia
- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopu
nama Zakona o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za
poticanje zapošljavanja s Prijedlogom zakona i
- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopu
nama Zakona o Fondu Socijalističke Republike Hrvatske za razvoj
s Prijedlogom zakona, i uputila ih Saboru s prijedlogom da se
razmotre po hitnom postupku.
Razloge za uvrštavanja ovih zakonskih akata po
hitnom postupku u dnevni red obrazložio je Stipe Tadić, zamje
nik ministra za rad i zapošljavanje.
U raspravi su sudjelovali mr Mate hrlović i đr
Mikola Viškovic.
Vijeće je, nakon rasprave, većinom glasova, prihva
tilo da. se navedeni zakonski akti razmotre po hitnom postupku.
XII - Komisija Sabora za izbor i imenovanja, nakna
dno je predložila da se u dnevni red sjednice uvrsti:
- Prijedlog odluke o imenovanju direktora i članova
Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva
Hrvatske,
” Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i šest
članova Odbora za obnove Dubrovnika,
- Prijedlog odluke o izboru suda Vrhovnog suda
Hrvatske,
- Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Upra
vnog suda Hrvatske,
- Prijedlog odluke o razrješenju Javnog pravobranioca Republike Hrvatske,
- Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Repu
bličkog vijeća za prekršaje,
- Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika okruž
nih sudova,
- Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika op
ćinskih sudova,
— Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika pri
vrednih sudova,
- Prijedlog odluke o razrješenju okružnih javnih
tužilaca,
- Prijedlog odluke o razrješenju općinskih javnih
tužilaca,
- Prijedlog odluke o razrješenju društvenih pravobranilaca sampupr avi ja n ja,
- Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika sudova
udruženog rada,
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda Za.đar,
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika
Općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Križevci.

Zastupnik Ivan Milas, predsjednik Komisije Sabora
za izbor i imenovanja obrazložio je razloge za uvrštavanje pri
jedloga odluka u dnevni red sjednice.
U raspravi su sudjelovali zastupnici Darko Čargonja, Ante Klarić i dr Nikola Viskoviđ.
Nakon rasprave Viječe je većinom glasova uvrstilo
navedene prijedloge odluka u dnevni red sjednice.
k

k

k

k

k

Prilikom utvrdjivanja dnevnog reda sjednice zastup
nik Božidar Petrač podnio je Inicijativu za donošenje zakona o
zaštiti obitelji i materinstva.
Viječe je jednoglasno prihvatilo Inicijativu zas
tupnika Božidara Petrača s tim da se Prijedlog za donošenje na
vedenog zakona uputi u saborsku proceduru.

* * * * *
Zastupnik Ivan Milas, podržan u raspravi od zastup
nika Vladimira Seksa, predložio je da se tijekom sjednice prven
stveno razmatraju zakonski i ostali akti koji se odnose na Re
publiku Hrvatsku, a potom akti koje je predložila Skupština
SFRJ.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo ovaj prijedlog.
k

k

k

k

k

Vijeće nije prihvatilo prijedlog zastupnika Klarić
Ante da se na današnjoj sjednici ne razmotre akti iz nadležnos
ti Skupštine SFRJ.
* * * * *
Zastupnik Vladimir Bogati upozorio je na potrebu
ekspeditivnijeg utvrdjivanja dnevnog reda, s obzirom na broj
točaka dnevnog reda sjednice, a zastupnik Ivan Šorić ukazao je
na potrebu službenog informiranja zastupnika o aktualnoj situa
ciji u Republici.
Vijeće je, zatim, jednoglasno, utvrdilo slijedeći

D N E V N I

R E D :

1. Amandmani na Ustav SFR Jugoslavije XLIX do LXXIII - davanje
suglasnosti,
2. Ustavni zakon za provodjenje Amandmana XLIX do LXXII na Us
tav SFR Jugoslavije - davanje suglasnosti,
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3. Izvještaj Delegacije Sabora u Vijeću republika i pokrajina
Skupštine SFRJ o usaglašavanju akata koji se nalaze u pro
ceduri Vijeća republika i pokrajina i Dopuna Izvještaja,
- Stavovi Saveznog izvršnog vijeća po primjedbama i prijed
lozima skupština republika i autonomnih pokrajina datih
na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pokriću
tečajnih razlika po odredjenim inozemnim kreditima - str.
pov.
- Dopunski prijedlog Saveznog izvršnog vijeća na Nacrt od
luke o izmjenama i dopunama Odluke o ciljevima i zadacima
zajedničke monetarne politike i zajedničkih osnova kredit
ne politike u 1990. godini.
- Dopunski prijedlog Saveznog izvršnog vijeća na Nacrt zako
na o izmjenama i dopunama Zakona o utvrdjivanju ukupnog
opsega rashoda Budžeta Federacije za 1990. godinu
- Dopunski prijedlog Saveznog izvršnog vijeća na Nacrt od
luke o zajedničkoj deviznoj politici i Projekciji platne
bilance Jugoslavije za 1990. godinu (str.pov.)
4. Prijedlog zakona o ratifikaciji odluka br.3/89. i 4/89.
Savjeta za suradnju SFR Jugoslavije i Evropske ekonomske
zajednice o izmjeni protokola br. 3. uz sporazum od 2.
travnja 1980. godine,
5. Prijedlog zakona o ratifikaciji Konvencije o osnivanju Multilateralne agencije za garantiranje investicija,
6. Prijedlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o osnivanju Medju
narodnog biroa za tekstil i odjeću,
7. Prijedlog zakona o ratifikaciji Sporazuma izmedju Saveznog
izvršnog vijeća Skupštine SFR Jugoslavije i Vlade Malezije
0 izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze
na dohodak,
8. Prijedlog zakona o ratifikaciji Protokola izmedju Saveznog
izvršnog vijeća Skupštine SFR Jugoslavije i Vlade
Saveza
Sovjetskih Socijalističkih Republika o djelomičnoj izmjeni
platnog sporazuma od 5. siječnja 1955. godine,
9. Prijedlog zakona o ratifikaciji Protokola izmedju Saveznog
izvršnog vijeća Skupštine SFR Jugoslavije i Vlade Saveza
Sovjetskih Socijalističkih Republika o prijevremenoj otpla
ti komercijalnih kredita zaključenih izmedju jugoslavenskih
1 sovjetskih poduzeća,
10. Nacrt zakona o pretvaranju tečajnih razlika po deponiranoj
deviznoj štednji kod Narodne banke Jugoslavije u javni dug
Federacije,
11. Nacrt zakona o supergaranciji Federacije za obveze Beograd
ske banke d.d., Beograd, kao garanta po VII. zajmu od Ev
ropske investicione banke za djelomično financiranje izgrad
nje dionice Autoceste bratstva i jedinstva od Dobanovaca
do Bubanj Potoka,
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12. Nacrt zakona o dopuni Zakona o sredstvima Fonda federacije
za kreditiranje bržeg razvoja privredno nedovoljno razvije
nih republika i autonomnih pokrajina od 1986. do 1990. godi
ne ,
13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstve
nom nadzoru nad živežnim namirnicama i predmetima opđe upo
trebe ,
14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti
plovidbe na moru i unutrašnjim vodama,
15. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o upravnoj inspekciji s Nacrtom zakona,
16. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o mirovinskom i invalidskom osiguranju s Prijedlogom zakona,
17. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljo
privrednika s Prijedlogom zakona,
18. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i
o zapošljavanju s Prijedlogom zakona,

dopunama Zakona

19. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o doplatku za djecu s Prijedlogom zakona,
20. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj
zaštiti s Prijedlogom zakona,
21. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama Zakona o poljopriv
rednom zemljištu s Prijedlogom zakona,
22. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti s Prijedlogom zakona,
23. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o šumama s Prijedlogom zakona,
24. Prijedlog za donošenje Zakona o javnim cestama s Prijedlogom
zakona,
25. Prijedlog zakona o hrvatskim željeznicama,
26. Prijedlog za donošenje zakona o osnivanju Hrvatskog poštan
skog i telekomunikacijskog poduzeća s Prijedlogom zakona,
27. Prijedlog za donošenje zakona o Vladi Republike Hrvatske
Prijedlogom zakona,

s

28. Prijedlog za donošenje Zakona o ustrojstvu republičke upra
ve s Prijedlogom zakona,
29. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o upravi s Prijedlogom zakona,
30. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o redovnim sudovima s Prijedlogom zakona,
31. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o javnom pravobranilaštvu s Prijedlogom zakona,
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32. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o javnom tužilaštvu s Prijedlogom zakona,
33. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o prekršajima s Prijedlogom zakona,
34. Prijedlog za donošenje Zakona o posebnim slučajevima pres
tanka radnog odnosa s pravom na mirovinu s Nacrtom zakona,
35. Prijedlog za donošenje Zakona o osnivanju javnog poduzeća
INA-Industrija nafte s Prijedlogom zakona,
36. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za poti
canje zapošljavanja s Prijedlogom zakona,
37. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o Fondu Socijalističke Republike Hrvatske za razvoj s
Prijedlogom zakona,
38. Prijedlog za donošenje Zakona o plaćanju doplatne poštanske
marke "EPEJ 90" u poštanskom prometu na teritoriju Republi
ke Hrvatske s Prijedlogom zakona,
39. Akti Republičkog fonda za razvoj privredno nedovoljno razvi
jenih krajeva, potvrdjivanje
a) Završni račun za 1989. godinu
b) Program rada za 1990. godinu
c) Financijski plan za 1990. godinu
40. Prijedlog odluke o davanju bespovratne pomoći iz sredstava
solidarnosti obiteljima rudara stradalih u jami "Dobrnja"
rudnika "Kreka" u SR Bosni i Hercegovini,
41. Prijedlog odluke o utvrdjivanju kalkulativnih prosjeka osob
nih dohodaka radnika zaposlenih u organima kojima se sredstva
za rad osiguravaju u Budžetu Republike Hrvatske,
42. Prijedlog odluke o utvrdjivanju koeficijenata za obračun
osobnih dohodaka funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Re
publike Hrvatske, Predsjedništvo Republike Hrvatske, Vlada
Republike Hrvatske i Ustavni sud Hrvatske,
43. Informacija o osnovnom investicijskom programu poluautoceste"
Karlovac-Rijeka i dosadašnjim aktivnostima s programom i di
namikom priprema za izgradnju poluautoceste Karlovac-Plitvice-Split i Plitvice-Zadar,
44. Prijedlog odluke o izboru članova radnih tijela Sabora Repub
like Hrvatske,
45. Prijedlog odluke o izboru dva člana Odbora za obrazovanje,
znanost i kulturu,
46. Prijedlog odluke o imenovanju članova Republičke komisije za
procjenu štete od elementarnih nepogoda,
47. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti predsjednika Vrhovnog
suda Hrvatske /
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48. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda
Drniš,
49. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti predsjednika Općinskog suda Donji L a p a c ,
50. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda
Kardelj evo,
51 . Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti predsjednika Općinskog suda Supetar,
52. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda
Stari Grad,
53. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda
Zagreb,
54. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika Okružnog
javnog tužioca u Okružnom javni m tužilaštvu Pula,
55. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika Okružnog
javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Varaždin,
56. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika Općinskog
javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Split,
57. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika Općinskog
javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb,
58. Prijedlog odluke o imenovanju direktora i članova Skupštine
Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvat
ske ,
59. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i šest članova
Odbora za obnovu Dubrovnika,
60. Prijedlog odluke o izboru suca Vrhovnog suda Hrvatske,
61 . Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Upravnog suda
Hrvatske,
62. Prijedlog odluke o razrješenju Javnog pravobranioca Republike Hrvatske,
63. Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika .'Republičkog vijeća
za prekršaje,
64. Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika okružnih sudova,
65 . Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika općinskih sudova,

66 . Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika privrednih suđova,
67. Prijedlog odluke o razrješenju okružnih javnih tužilaca,
68 . Prijedlog odluke o razrješenju općinskih javnih tužilaca,
69. Prijedlog odluke o razrješenju društvenih pravobranilaca
samoupravijanja ,
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70. Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika sudova udruženog
rada,
71. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda
Zadar,
72. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika Općinskog
javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Križevci.

k

k

k

k

k

Prije prelaska na raspravu o pojedinim točkama dnev
nog reda Vijeće je odredilo članove zajedničkih komisija za usaglašavanje akata koji su na dnevnom redu sjednice.
U Zajedničku komisiju za usaglašavanje stavova vije
ća Sabora o prijedlozima ustavnih akata Skupštine SFRJ Vijeće je
odredilo zastupnike:
Vladimira Seksa,
Simu Rajića,
Željka Mažara,
Juru Šonje
i
Miljenka Zagara.
U Zajedničku komisiju za usaglašavanje stavova v i 
jeća Sabora glede.akata iz nadležnosti Skupštine SFRJ Vijeće je
odredilo zastupnike:
Viktora Grabovca,
dr Vladimira Veselicu i
Ivana Lackovića.
U Zajedničku komisiju za usaglašavanje stavova vi
jeća Sabora o aktima iz oblasti pravosudja i uprave Vijeće je
odredilo zastupnike:
Djuru Panjana,
Antu Klarića i
mr Matu Arlovića.
U Zajedničku komisiju za usaglašavanje stavova vi 
jeća Sabora o aktima iz oblasti društvenih djelatnosti Vijeće je
odredilo zastupnike:
Mariju Bajt,
Ivana Mesića i
Milana Tapalovlća.
U Zajedničku komisiju z a :usaglašavanje stavova vi 
jeća Sabora o aktima iz oblasti gospodarstvenih odnosa Vijeće je
odredilo zastupnike:

dr Rrvoje Radić,

Božidara Jukića i
Bobetko Ivana.
k

k

k

»

k

k
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1. točka - AMANDMANI NA USTAV SFR JUGOSLAVIJE XLIX DO LXXIII davanje suglasnosti
Savezno vijeće Skupštine SFRJ usvojilo je tekst
Amandmana na Ustav SFRJ na 65. sjednici 8. kolovoza 1990. go 
dine i dostavilo ga skupštinama republika i autonomnih pokra
jina, radi davanja suglasnosti.
Zastupnici su poštom primili tekst Amandmana na
Ustav SFRJ, izjašnjenje Vlade Republike Hrvatske i mišljenje
Predsjedništva Republike Hrvatske.
Na sjednici su zastupnici primili izvješće Komisi
je za ustavna pitanja i Prijedlog odluke te izvještaj Odbora
za pitanja političkog sistema.
Stavove i obrazloženje Komisije za ustavna pitanja
Sabora zastupnici su saslušali na zajedničkoj sjednici u izla
ganju zastupnika Vladimira Šeksa, predsjednika Komisije.
Dopunsko obrazloženje na sjednici dao je zastupnik
Vice Vukojević, izvjestitelj Komisije.
U raspravi o davanju suglasnosti na Amandmane na
Ustav SFRJ sudjelovali su dr Vladimir Veselica i Ante Klarić.
Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova donijelo

O D L U K U
0 Amandmanima XLIX do LXXIII na Ustav SFRJ i o Ustavnom zakonu
za provodjenje Amandmana LXIX do LXXII na Ustav SFRJ *)
2. točka - USTAVNI ZAKON ZA PROVOĐJENJE AMANDMANA LX IX DO LXXII
NA USTAV SFR JUGOSLAVIJE - davanje suglasnosti
Savezno vijeće Skupštine SFR Jugoslavije usvojilo
je tekst Ustavnog zakona na istoj sjednici kao i tekst Prijed
loga ustavnih amandmana i takodjer uputilo skupštinama republi
ka i pokrajina, radi davanja suglasnosti.
Zastupnici su poštom primili tekst Ustavnog zako
na, a na sjednici izvješće Komisije za ustavna pitanja i Odbora
za pitanja političkog sistema.
Prihvaćanjem akata u prethodnoj točci dnevnog re
da, Vijeće je odlučilo i o Ustavnom zakonu za provodjenje Aman
dmana LXIX do LXXII na Ustav SFRJ.

'Odluka Sabora Republike Hrvatske upućena je aktom (pod brojem
6701-90-4 Klasa 012-02/90-02/02 od 11. listopada 1990. godi
ne) predsjednici Saveznog vijeća Skupštine SFR Jugoslavije.
Odluka je priložena zapisniku i čini njegov sastavni dio.

3. točka - IZVJEŠTAJ DELEGACIJE SABORA U VIJEĆU REPUBLIKA I PO
KRAJINA SKUPŠTINE SFRJ 0 USAGLA.ŠAVANJU AKATA KOJI
SE NALAZE U PROCEDURI VIJEĆA REPUBLIKA I POKRAJINA
I DOPUNA IZVJEŠTAJA
Zastupnici su poštom primili Izvještaj Delegacije
i Dopunu tog Izvještaja kao i ostale materijale sadržane u dne
vnom redu sjednice za ovu točku.
Na sjednici su „zastupnici primili izvještaje Komi
sije za razmatranje akata Skupštine SFRJ i očitovanje Vlade Re
publike Hrvatske u svezi izvješća Komisije za razmatranje akata
Skupštine SFRJ.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno, vezano uz Iz
vještaj Delegacije, a prema prijedlogu Komisije za razmatranje
akata Skupštine SFRJ, donijelo
Z A K L J U Č A K

ft jC
Prilikom razmatranja Izvještaja Delegacije Sabora
Republike Hrvatske u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFR
Jugoslavije, Vijeće je glede Nacrta zakona o izmjenama Zakona o
mjerama ograničenja tržišta i slobodnog prometa robe i usluga
od interesa za cijelu zemlju, na prijedlog Komisije za razmatra
nje akata Skupštine SFRJ, 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 smi
slu Amandmana XL točke 5.. stava 2. na Ustav SFR Jugoslavije, u
ime Sabora Republike Hrvatske dade suglasnost na Prijedlog ovog
zakona, ukoliko se prihvati brisanje stava 2. člana 7. važećeg
zakona.

O b r a z l o ž e n j e
Sabor Republike Hrvatske je 26. srpnja 1990. godine
utvrdio primjedbu na Nacrt ovog zakona kojom se predlaže brisa
nje samo stava 2. člana 7. (a ne brisanje cijelog člana 7. va 
žećeg zakona) uz odgovarajuće obrazloženje, kojim se ukazuje
na neprimjenjivost i preživjelost sistema na kome se zasnivaju
odredbe Zakona o kompenzacijama, odnosno traženo je da se u Za
konu o mjerama ograničenja tržišta zadrži relativno konkretna
formulacija koja obavezuje Savezno izvršno vijeće odnosno Skup-*
*1
;Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem. 61—90— 1 Klasa
021-02/90-02/05 od 5. listopada 1990. godine upućen je Dele
gaciji Sabora Republike Hrvatske u Vijeću republika i pokra
jina Skupštine SFR Jugoslavije. Zaključak je priložen zapis
niku i čini njegov sastavni dio.
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stinu SFR Jugoslavije na osiguravanje kompenzacija poduzećima
kojima je administrativnom mjerom zabrane narušena ravnopravnost
i samostalnost na tržištu. S obzirom na objektivnu opravdanost
ove primjedbe, Sabor Republike Hrvatske smatra da se u toku usaglašavanja Nacrta ovog zakona treba inzistirati na njenom prihva
danju.
* * * * *
Vijeće je, takodjer, na prijedlog Komisije za raz
matranje akata Skupštine SFRJ, u odnosu na Nacrt odluke o izmje
nama i dopunama Odluke o predračunu rashoda tečajnih razlika po
odredjenim inozemnim kreditima za 1990. godinu, donijelo slije
deći
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 smi
slu Amandmana XL točke 5. stava 2. na Ustav SFR Jugoslavije, u
ime Sabora Republike Hrvatske dade suglasnost na Prijedlog ove
Odluke u cjelini.
O b r a z l o ž e n j e
Sabor Republike Hrvatske ocjenjuje da je potrebno,
u slučaju da se ne usuglasi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o pokriću tečajnih razlika po odredjenim inozemnim kredi
tima, donijeti Odluku za 1990. godinu uskladjenu s važećim za
konom, jer bi ne donošenje ove Odluke dovelo u pitanje realiza
ciju postojećih prava i kašnjenja u naplati tečajnih razlika od
strane poduzeća koja to pravo imaju na temelju važećeg zakona.
* * * * *
Prilikom razmatranja Izvještaja Delegacije Sabora
Republike Hrvatske Vijeće je, u vezi s Nacrtom zakona o kredit
nim poslovima s inozemstvom, na prijedlog Komisije za razmatra
nje akata Skupštine SFRJ, donijelo

Z A K L J U Č A K*)*

*\
Zaključak Sabora Republike Hrvatske (pod brojem 61—90— 1 Kla
sa 021-02/90-02/05 od 4. listopada 1990. godine) upućen je
predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFR Ju
goslavije. Zaključak je priložen zapisniku i čini njegov sas
tavni dio.
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* * * * *
U vezi s Dopunskim prijedlogom, na Nacrt odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o ciljevima i zadacima zajedničke
monetarne politike i zajedničkih osnova kreditne politike u
1990. godini Viječe je, na prijedlog Komisije za razmatranje
akata Skupštine SFRJ, donijelo

Z A K L J U Č A K

*)

* * * * *
U vezi s Dopunskim prijedlogom Saveznog izvršnog
vijeća na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđjivanju ukupnog opsega rashoda Budžeta Federacije za 1990. godinu
Viječe je, na prijedlog Komisije za razmatranje akata Skupštine
SFR Jugoslavije, jednoglasno donijelo

Z A K L J U Č A K

'

* * * * *
U vezi s Dopunskim prijedlogom na Nacrt odluke o
zajedničkoj deviznoj politici i Projekciji platne bilance Jugo
slavije za 1990. godinu, Vijeće je jednoglasno, na prijedlog Ko
misije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, donijelo
Z A K L J U Č A K

***\

'

*)Zaključak Sabora Republike Hrvatske (pod brojem 61-90-7467
Klasa 400-01/90-03/06 od 4. listopada 1990.) upućen je pred
sjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFR Jugosla
vije. Zaključak je priložen zapisniku i čini njegov sastavni
dio.

Zaključak Sabora Republike Hrvatske (pod brojem 61-90-7468
Klasa 400-06/90-02/04 od 4. listopada 1990. godine) upućen
je predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFR
Jugoslavije. Zaključak je priložen zapisniku i čini njegov
sastavni dio.

Zaključak Sabora Republike Hrvatske (pod brojem 61-90-5 str.
pov. Klasa 440-01/90-01/02 od 4. listopada 1990. godine) upu
ćen je predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine
SFRJ, ali zbog oznake strogo povjerljivosti nije priložen za
pisniku.
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4. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI ODLUKE BR.3/89 I
4/89 SAVJETA ZA SURADNJU SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I EVROPSKE EKONOMSKE ZAJEDNI
CE 0 IZMJENI PROTOKOLA BR.3. UZ SPORAZUM OD 2.TRAV
NJA 1980. GODINE
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona i
izvješće Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvještaj Ko 
misije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Viječe je, bez rasprave, jednoglasno, na prijedlog
Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, utvrdilo slijedeće

M I Š L J E N J E
Prihvaća se Prijedlog zakona o ratifikaciji Odluke
br. 3/89 i 4/89 Savjeta za suradnju Socijalističke Federativne
Republike Jugoslavije i Evropske ekonomske zajednice o izmjeni
Protokola broj 3. uz Sporazum od 2. travnja 1980. godine.

5. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI KONVENCIJE 0 OSNIVA
NJU MULTILATERALNE AGENCIJE ZA GARANTIRANJE INVESTI
CIJA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona i
izvješće Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvještaj Ko
misije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno, na prijedlog
Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, utvrdilo slijede
će
M I Š L J E N J E
Prihvaća se Prijedlog zakona o ratifikaciji Konven
cije o osnivanju Multilateralne agencije za garantiranje invest!
čija.

6. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 OSNIVANJU
MEDJUNARODNOG BIROA ZA TEKSTIL I ODJEĆU
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona i
izvješće Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvještaj Ko
misije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno, na prijedlog
Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, donijelo slijedeću

O D L U K U
0 DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI SPORAZU
MA 0 OSNIVANJU MEDJUNARODNOG BIROA ZA TEKSTIL I ODJEĆU
Daje se suglasnost na Prijedlog zakona o ratifika
ciji Sporazuma o osnivanju Medjunarodnog biroa za tekstil i odje
ću.
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7. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEDJU
SAVEZNOG IZVRŠNOG VIJEĆA SKUPŠTINE SFR JUGOSLAVI
JE I VLADE MALEZIJE 0 IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPO
REZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona i iz
vješće Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvještaj Komi
sije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Vijeće je, bez rasprave, većinom glasova, na prijed
log Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, utvrdilo slije
deće
M I Š L J E N J E
Prihvaća se Prijedlog zakona o ratifikaciji Sporazu
ma izmedju Saveznog izvršnog vijeća Skupštine SFR Jugoslavije i
Vlade Malezije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu
na poreze na dohodak.
8. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZMEDJU
SAVEZNOG IZVRŠNOG VIJEĆA SKUPŠTINE SFR JUGOSLAVIJE
I VLADE SAVEZA SOVJETSKIH SOCIJALISTIČKIH REPUBLIKA
0 DJELOMIČNOJ IZMJENI PLATNOG SPORAZUMA OD 5. SIJEČ
NJA 1955. GODINE
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona i iz
vješće Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvještaj Komisije
za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno, na prijedlog
Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, donijelo slijedeću

O D L U K U
Daje se suglasnost na Prijedlog zakona o ratifikaci
ji Protokola izmedju Saveznog izvršnog vijeća Skupštine SFR Ju
goslavije i Vlade Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika o
djelomičnoj izmjeni Platnog sporazuma od 5. siječnja 1955. godine
9. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZMEDJU SA
VEZNOG IZVRŠNOG VIJEĆA SKUPŠTINE SFR JUGOSLAVIJE I VLA
DE SAVEZA SOVJETSKIH SOCIJALISTIČKIH REPUBLIKA 0 PRIJEVREMENOJ OTPLATI KOMERCIJALNIH KREDITA ZAKLJUČENIH
IZMEDJU JUGOSLAVENSKIH I SOVJETSKIH PODUZEĆA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona i iz
vješće Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvještaj Komisije
za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Vijeće je ,bez rasprave, jednoglasno, na prijedlog Ko
misije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, donijelo slijedeću

O D L U K U
Daje se suglasnost na Prijedlog zakona o ratifikacij
Protokola izmedju Saveznog izvršnog vijeća Skupštine Socijalisti
čke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Saveza Sovjetskih
Socijalističkih Republika o prijevremenoj otplati komercijalnih
kredita zaključenih izmedju jugoslavenskih i sovjetskih poduzeća.
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10. točka - NACRT ZAKONA 0 PRETVARANJU TEČAJNIH RAZLIKA PO DEPO
NIRANOJ DEVIZNOJ ŠTEDNJI KOD NARODNE BANKE JUGOSLA
VIJE U JAVNI DUG FEDERACIJE

vješće
ještaj
budžet
radnih

Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona i iz
Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici zajednički izv
Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ i Odbora za
i financije.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno, na prijedlog
tijela Sabora, donijelo
Z A K L J U Č A K *
)
**

11. točka - NACRT ZAKONA O SUPERGARANCIJI FEDERACIJE ZA OBVEZE
BEOGRADSKE BANKE Đ.D. BEOGRAD KAO GARANTA PO VII.
ZAJMU OD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA DJELOMIČNO
FINANCIRANJE IZGRADNJE DIONICE AUTOCESTE BRATSTVA I
JEDINSTVA OD DOBANOVACA DO BUBANJ POTOKA
Zastupnici su postom primili Prijedlog zakona i iz
vješće Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvještaj Komi
sije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Vijeće je, bez. rasprave, većinom glasova na prijedlog
Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, donijelo slijede
ći
Z A K L J U Č A K
1. Na Nacrt zakona o supergaranciji Federacije za o b 
veze Beogradske banke d.d. Beograd, kao garanta po VII zajmu od
Evropske investicione banke za djelomično financiranje izgrad
nje dionice Autoceste bratstva i jedinstva od Dobanovaca do Bu
banj Potoka (AS-1207) 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.
12. točka - NACRT ZAKONA 0 DOPUNI ZAKONA 0 SREDSTVIMA FONDA FEDE
RACIJE ZA KREDITIRANJE BRŽEG RAZVOJA PRIVREDNO NEDO
VOLJNO RAZVIJENIH REPUBLIKA I AUTONOMNIH POKRAJINA
OD 1986. DO 1990. GODINE
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona i izv
ješće Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvještaj Komisije
za razmatranje akata Skupštine SFRJ i izvještaj Odbora za eko
nomsku politiku i razvoj.

*)

Zaključak Sabora Republike Hrvatske (pod brojem 61-90-7044
Klasa 440-01/90-01/02 od 4. listopada 1990. godine) upućen je
predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFR Jugo
slavije. Zaključak je priložen zapisniku i čini njegov sastavni
dio.
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Vijeće je bez rasprave, jednoglasno, na prijedlog Ko
misije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K * ^
13. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
ZDRAVSTVENOM. NADZORU NAD ŽIVEŽNIM NAMIRNICAMA I
PREDMETIMA OPĆE UPOTREBE
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona, izvješ
će Zakonodavno-pravne komisije Sabora s amandmanima, a na sjedni
ci izvješće Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo i izjašnje^
nje o amandmanima i amandman. Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Vukojević Vice, predsjednik Zakonodavnopravne komisije Sabora, obrazložio je stavove Zakonodavno-prav
ne komisije Sabora.
Ministar za zdravstvenu i socijalnu zaštitu obrazlo
žio je stavove Vlade Republike Hrvatske.
U raspravi o amandmanima sudjelovali su zastupnici
Panj an Djuro i dr Nikola Jakšić, te dr Andrija Hebrang, ministar
za zdravstvenu i. socijalnu zaštitu.
Nakon, rasprave, Vijeće je. većinom glasova prihvatilo
amandman na član 1. Prijedloga zakona koji je podnijela Zakonođavno-pravna komisija Sabora, te jednoglasno amandmane na član
2. Prijedloga zakona, koji je, takođjer, podnijela Zakonodavnopravna komisija Sabora, te na član 3. Prijedloga zakona, koji
je predložila Vlada Republike. Hrvatske,.
Nakon toga Vijeće je. jednoglasno usvojilo
Z A K 0 N
Q ZDRAVSTVENOM. NADZORU NAD ŽIVEŽNIM. NAMIRNICAMA I PREDMETIMA OPĆE
UPOTREBE
sukladna prijedlogu. Vlade Republike Hrvatske i slijedećim aman
dmanima:
- Član 1.
- Član 2-,

briše s e .

U stavu 1. riječi "odstrani" zamjenjuje se rječju
"udalji", a u stavu 2. riječ "odstranjena" zamjenjuje se rječju
"udaljena", riječi "druge poslove odnosno radne zadatke" zamje
njuju se riječima "drugo radno mjesto" i riječi "njenoj radnoj
sposobnosti" zamjenjuju se riječima "njenom znanju i zdravstve
noj sposobnosti".
Član 3.
U članu 35. u stavu 1. riječi "500.000 do 2,000.000"
zamjenjuju se riječima "150.000 do 200.000".
U stavu 2. riječi "100.000 do 500.000" zamjenjuju se
riječima "100,000 do 150.000".

"k\

'Zaključak Sabora Republike Hrvatske (pod brojem 61-90-7043
Klasa 304-02/90-01/13 od 4. listopada 1990, godine) upućen je
preds jedniku. Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFR Jugo
slavije. Zaključak je priložen zapisniku i čini njegov sastav
ni dio.
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U članu 36. riječi "100.000 do 500.000" zamjenjuju
se riječima "100.000 do 150.000".
U članu 37. u stavu 1. riječi "500.000 do 1,000.000"
zamjenjuju se riječima "150.000 do 200.000".
U stavu 2. riječi "100.000 do 200.000" zamjenjuju se
riječima "50.000 do 100.000".
Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Ako osobe koje u proizvodnji ili prometu namirnica
dolaze u neposredan dodir s namirnicama ili osobe koje rade u
proizvodnji u prometu sredstava za održavanje osobne higijene,
njege i uljepšavanja lica i tijela ne nose posebnu radnu odjeću
odnosno radnu obuću kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od
25.000 do 50.000 dinara".
U članu 38. riječi "100.000 do 500.000" zamjenjuju
se riječima "50.000 do 100.000", te riječi "50.000 do 250.000"
zamjenjuju se riječima "25.000 do 50.000".
U članu 39. u stavu 1. riječi "250.000 i 500.000"
zamjenjuju se riječima "25.000 i, 75.000".
14. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
SIGURNOSTI. PLOVIDBE NA MORU I UNUTRAŠNJIM VODAMA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona i iz
vješće Zakonodavno-pravne komisije Sabora.
Na sjednici su zastupnici primili izvješće Odbora za
unutrašnju politiku i narodnu obranu, izvješće Grupe zastupni
ka za pomorstvo te izjašnjenje o podnesenim amandmanima i aman
dman Vlade Republike Hrvatske.
Ivan Bobetko, predsjednik Odbora za unutrašnju poli
tiku i narodnu obranu, obrazložio je stajalište tog Odbora.
Vijeće je jednoglasno, prihvatilo amandman Vlade Re
publike Hrvatske koji glasi;
"Iza člana 2. dodaje se novi član 2a koji glasi:
Ovlašćuje se Zukonođavno-pravna komisija Sabora Re
publike Hrvatske da utvrdi i izda prečišćeni tekst Zakona o si
gurnosti plovidbe na moru i unutrašnjim vodama."
Nakon toga Vijeće je jednoglasno usvojilo
PRUEDNOG. ZAKONA
0 SIGURNOSTI. PLOVIDBE NA MORU I UNUTRAŠNJIM VODAMA u tekstu u
kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod bro
jem. 503010.5-90-4. Klasa 342.-25/90-01/01 od 23. srpnja 1990. godi
ne) zajedno, s prihvaćenim, amandmanom.
15. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA 0 UPRAVNOJ INSPEKCIJI S NACRTOM ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje
zakona, izvješće Odbora za pravosudje i upravu i izvještaj Zako nodavno-pr avne komi s i je .
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno, donijeli slije
deće
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Z A K L J U Č K E
1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o upravnoj inspekciji.
2. Primjedbe i prijedlozi izneseni u raspravi na
radnim tijelima Sabora uputit će se Vladi Republike Hrvatske
da ih ima u vidu kod pripreme teksta Prijedloga ovog zakona.
16. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPU
NAMA ZAKONA 0 MIROVINSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje
zakona, izvješće Zakonodavno-pravne komisije Sabora i amandman
Vijeća Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
Na sjednici su zastupnici primili izvješće Odbora za
socijalnu politiku i zdravstvo s ispravkom te izjašnjenje o
amandmanima i amandmane Vlade Republike Hrvatske.
Vijeće nije prihvatilo amandman Vijeća Saveza samo
stalnih sindikata Hrvatske na član 27.
Vijeće je prihvatilo amandmane Vlade Republike Hrvat
ske na član 27, 35, 37. i 41. u tekstu kako su sadržani u aktu
Vlade broj 5030104-90-6025-10 od 4. listopada 1990. godine.
Nakon toga, Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno us
vojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 MIROVINSKOM I INVALIDSKOM OSI
GURANJU u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hr
vatske (aktom pod brojem 5030117-90-6025-5 Klasa 140-01/90-01/01
od 10. rujna 1990. godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.
17. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA 0 MIROVINSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU INDI
VIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici, su poštom primili Prijedlog za donošenje
zakona i. izvješće Zakonodavno-pravne komisije Sabora, a na sjed
nici izvješće Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo te aman
dmane Vlade Republike Hrvatske.
Vijeće je. prihvatilo amandmane Vlade Republike Hrvat
ske na član 9, 17. i 21. (akt Vlade broj 5030104-90— 6055-3 od
4. listopada 1990).
Vijeće je, bez. rasprave, jednoglasno, usvojilo
PRI JEBLOG ...ZAKONA
0 IZMJENAMA i DOPUNAMA ZAKONA 0 MIROVINSKOM I INVALIDSKOM OSI
GURANJU INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA u tekstu kako ga je pred
ložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030117-90-6023-2 Klasa 140— 05/02/03 od 10. rujna 1990. godine) zajedno
s prihvaćenim, amandmanima.
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18. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPU
NAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje
zakona, izvještaj Zakonodavno-pravne komisije Sabora i amandman
Vijeća Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, a na sjednici
izvješće Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo, te izjašnjenje o amandmanima i amandmane Vlade Republike Hrvatske.
Vijeće nije prihvatilo amandman Vijeća Saveza samo
stalnih sindikata Hrvatske.
Vijeće je prihvatilo amandmane Vlade Republike Hrvat
ske na član 5, 13, 14, 16, 23, 25. i 26. u tekstu sadržanim u
aktu Vlade broj 5030104-90-6057-6 od 4. listopada 1990. godine.
Nakon toga Vijeće je, bez rasprave, većinom /glasova,
usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 ZAPOŠLJAVANJU u tekstu u kojem
ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem
5030117-90-6022-5 Klasa 100-01/90-03/01 od 10. rujna 1990. godi
ne) i zajedno s prihvaćenim amandmanima.
19. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA 0 DOPLATKU ZA DJECU S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje
zakona, izvješće Zakonodavno-pravne komisije i primjedbe Vijeća
Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, a na sjednici izvješće
Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo te izjašnjenje o aman
dmanima i amandmane Vlade Republike Hrvatske.
Vijeće je prihvatilo amandmane Vlade Republike Hrvat
ske na član 10, 11. i 14. u tekstu sadržanom u aktu Vlade (broj
5030104-90-5761-9 od 4. listopada 1990).
Nakon toga, Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno, us
vojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 DOPLATKU ZA DJECU u tekstu kako
ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (pod brojem 5030117-90-6024-4 Klasa 140-01/90-01^01 od 10. rujna 1990. godine) zajedno
s prihvaćenim amandmanima. )
20. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA 0
SOCIJALNOJ ZAŠTITI S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje
zakona, a na sjednici izvješće Zakonodavno-pravne komisije, iz
vješće Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo te amandmane Vla
de Republike Hrvatske.
Vijeće je prihvatilo amandmane Vlade Republike Hrvat
ske na član 79. i 98, sadržane u aktu Vlade broj 50 3010 4-9 0-6 05 6-2
od 4. listopada 1990. godine.*
*\
Tijekom sjednice,budući da vijeća Sabora nisu u istovjetnom tekstu
usvojila Prijedlog ovoga zakona,Zajednička komisija usuglasila je
stavove na osnovi teksta kojeg je usvojilo Društveno-političko vi
jeće.

-
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Nakon toga, Viječe je, bez rasprave, jednoglasno,
usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA ZAKONA 0 SOCIJALNOJ ZAŠTITI u tekstu u kojem ga je
predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030117-90-6032-1 Klasa 550-01/90-02/01 od 18. rujna 1990. godine)
zajedno s prihvaćenim amandmanima.
21. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA 0
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje
zakona i izvješće Zakonodavno-pravne komisije, a na sjednici
izvješće Odbora za ekonomsku politiku i razvoj te izjašnjenje
Vlade Republike Hrvatske o iznijetim primjedbama.
Viječe je, bez rasprave, jednoglasno, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA ZAKONA 0 POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU u tekstu kako ga
je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030116-90-8 Klasa 320-02/89-01/01 od 18. rujna 1990. godine).
22. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA 0 ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI S
PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje
zakona i stajalište Predsjedništva Republike Hrvatske, a na
sjednici očitovanje Ministarstva znanosti, tehnologije i infor
matike u odnosu na stajalište Predsjedništva Republike Hrvatske
1 izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu.
Vijeće je prihvatilo, većinom glasova, amandman Od
bora za obrazovanje, znanost i kulturu da se iza članka 26. do
da novi članak koji glasi:
"Članak 26a.
U članu 140. stav 2. iza riječi pod nazivom "Nikola
Tesla" brišu se riječi "te u oblasti društvenih i humanističkih
znanosti pod nazivom Božidar Adžija", i zamjenjuje se riječima
"te u oblasti društvenih i humanističkih znanosti pod nazivom
Bartul Kašić".
Nakon toga, Vijeće je, bez rasprave, većinom glasova,
usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOJ DJELAT
NOSTI u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske
(aktom pod brojem 5030104-90-1 Klasa 640-01/90-03/04 od 18.
rujna 1990. godine) zajedno s prihvaćenim amandmanom.
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23. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPU
NAMA ZAKONA O ŠUMAMA S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje
zakona, a na sjednici izvješće Odbora za ekonomsku politiku i
razvoj, amandman grupe zastupnika te izjašnjenje o amandmanima
i amandmane Vlade Republike Hrvatske.
U raspravi o podnesenim amandmanima sudjelovali su
zastupnici dr Vladimir Bogati, dr. Nikola Viskoviđ, Vice Vukojevic i Ivan Lackoviđ te pomoćnik ministra poljoprivrede i šumar
stva Slavko Horvatinović.
Vijeće nije prihvatilo amandmane grupe zastupnika.
Vijeće je prihvatilo sve amandmane Vlade Republikć
Hrvatske na tekst Prijedloga zakona sadržane u Tabelarnom pregle
du amandmana (akt Vlade broj 5030116-90-5 od 4. listopada 1990)
te ovlastilo Zakonođavno-pravnu komisiju da pripremi prečišćeni
tekst ovoga Zakona.
Nakon toga, Vijeće je, bez rasprave, većinom glasova
us vo j i lo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 ŠUMAMA u tekstu u kojem ga je
predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030116-90-5755-4 Klasa 325-01/90-01/06 od 25. rujna 1990. godine) zajedno
s prihvaćenim amandmanima.
24. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O JAVNIM CESTAMA
S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje
zakona, a na sjednici izvješće Grupe zastupnika za promet i veze
1 izjašnjenje Vlade Republike Hrvatske o podnesenim amandmanima.
U raspravi o amandmanima sudjelovali su zastupnici
Djuro Panjan, Vladimir Šeks, dr. Hrvoje Kačić, Ante Klarić, te
ministar z.a promet i veze d r . Josip Božičević i Rudolf Sabolović, viši savjetnik u tom Ministarstvu.
Vijeće nije prihvatilo amandman Grupe zastupnika na
član 48. stav 1. Prijedloga zakona.
Vijeće nije prihvatilo amandman zastupnika Djure Pa
nj ana da se briše stav 2. člana 35.
Vijeće je prihvatilo amandman zastupnika dr Hrvoja
Kačića koji glasi:
U stavu 2. člana 10. briše se riječ "poduzećima".
Vijeće je takodjer, prihvatilo amandman, koji glasi:
"U članu 56. iza riječi "ovlaštena" dodaju se riječi
"i dužan".
Nakon rasprave, Vijeće je jednoglasno usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 JAVNIM CESTAMA u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike
Hrvatske (aktom pod brojem 5030116-90-5758-19 Klasa 340-01/09-04/3
od 25. rujna 1990. godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.
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25. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 HRVATSKIM ŽELJEZNICAMA
Zastupnici su Prijedlog zakona primili poštom, a na
sjednici izvješće Odbora za ekonomsku politiku i razvoj i Gru
pe zastupnika za promet i veze te iz jašnjenj e Vlade Republike
Hrvatske o podnesenim amandmanima.
Predsjednik Vlade podsjetio je zastupnike da je Vi
jeće na sjednici održanoj u srpnju 1990. godine prihvatilo Pri
jedlog za donošenje ovog zakona.
Dr. Josip Božičević, ministar prometa i veza obraz
ložio je Prijedlog zakona.
U raspravi o tekstu Prijedloga zakona sudjelovali su
zastupnici Vladimir Šeks i dr. Hrvoje Kačić.
Vijeće je prihvatilo amandmane grupe zastupnika, i to:
- U članu 7. u stavu 3. iz:a riječi "Vlade Republike
Hrvatske" dodaju se riječi "i javnog poduzeća".
- U članu 5. točka 1. Prijedloga zakona mijenja se i
glasi:
"Imenovanje dijela članova Upravnog odbora;".
- Član 12. i član 13. Prijedloga zakona se brišu.
- U članu 14. stavu 1. iza riječi "Upravni odbor jav
nog poduzeća" dodaju se riječi "uz. mišljenje republičkog organa
sindikata".
- Alter fiativa člana 14. Iftriše se.
Nakon provedene rasprave Vijeće je usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O HRVATSKIM. ŽELJEZNICAMA u tekstu u kojem ga je predložila Vlada
Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030116-90-5756-4 Klasa
341-01/90-01/03 od 25. rujna 1990. godine) zajedno s prihvaćenim
amandmanima.
*k

k

k

k

k

Tijekom rasprave o Prijedlogu zakona o hrvatskim že
ljeznicama ministar prometa i.veza informirao je Vijeće o bloka
dama u željezničkom prometu.
Tim povodom u raspravi su sudjelovali zastupnici Božo
Erlić, dr .Vladimir Veselica, Vladimir Šeks, dr. Nikola Visković”
i Ivan Miias.
Vijeće je, na prijedlog zastupnika Ivana Milasa, načel
no podržalo potrebu davanja ovlasti nadležnim ministrima u cilju
efikasnog rješavanja nastalih problema u izvršavanju njihovih
resorskih zadataka.
26. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE- ZAKONA O OSNIVANJU HRVATSKOG
POŠTANSKOG I. TELEKOMUNIKACIJSKOG PODUZEĆA S PRIJED
LOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom, primili Prijedlog za donošenje
zakona, a na sjednici izvješće Grupe zastupnika za promet i veze
i iz jašnjenj e. Vlade Republike Hrvatske o podnesenim amandmanima.
U raspravi je zastupnik dr.Ivo Valent zatražio objaš
njenje o zaštiti prava korisnika u odnosu na neravnomjerno raspo-

30

redjenu telefonsku mrežu, a obrazloženje je dao Dragutin Kos,
predstavnik Ministarstva prometa i veza.
Zastupnici su prihvatili amandmane Grupe zastupnika
za promet i veze i to:
- U članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Djelatnost javnog unutrašnjeg i medjunarodnog poš
tanskog i telekomunikacijskog prometa, novčanog prometa, održa
vanje objekata, postrojenja i uredjaja za obavljanje poštanskog
i telekomunikacijskog prometa (u daljnjem tekstu: PT promet) je
nezamjenjiv uvjet života i rada gradjana i drugih poduzeća na
teritoriju Republike."
U svim ostalim članovima Prijedloga ovog zakona riječi
"PTT promet" zamjenjuju se riječima "PT promet"."
- U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Telekomunikacijski sustav čine: medjunarodni, magis
tralni, medjumjesni i mjesni telekomunikacijski kapaciteti na
teritoriju Republike Hrvatske."
- U članku 7. u stavku 2. riječi: " (najmanje 13, a pre
ma potrebi tehnologije rada i više)" se brišu.
- U članku 10. u stavku 1. briše se to točka, dodaje
zarez i riječi: "na prijedlog sindikata"."
Nakon toga Vijeće je jednoglasno usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 OSNIVANJU HRVATSKOG POŠTANSKOG I TELEKOMUNIKACIJSKOG PODUZEĆA
u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (ak
tom pod brojem 5030116-90-5757-1 Klasa 344-01/90-01/07 od 25.
rujna 1990. godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.
27. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O VLADI REPUBLIKE
HRVATSKE S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su Prijedlog za donošenje zakona primili
poštom, a na sjednici izvješće Odbora za pravosudje i upravu i
Odbora za pitanja političkog sistema te izjašnjenje Vlade Repub
like Hrvatske o podnesenim amandmanima.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandman Odbora za
pitanja političkog sistema, s tim da se, na prijedlog ministra
za pravosudje i upravu kao redakcijska ispravka umjesto riječi
"odlaganje" unese riječ "odgadjanja", tako da amandman glasi:
Stav 2. članka 15. mijenja se i glasi:
"U slučaju iz stava 1. ovoga članka Vlada je dužna
bez odgadjanja, a najkasnije u roku od osam dana, podnijeti zah
tjev Ustavnom sudu Hrvatske za ocjenu ustavnosti odnosno zakoni
tosti tog akta."
Nakon toga Vijeće je bez rasprave i ej ednoglasno usvo
jilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE u tekstu u kojem ga je predložila Vla
da Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030115-90-6051-2 Klasa
022-03/90-01/09 od 27. rujna 1990. godine) zajedno s prihvaćenim
amandmanom .
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28. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 USTROJSTVU REPUB
LIČKE UPRAVE S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje za
kona, a na sjednici izvješće Odbora za unutrašnju politiku i narod
nu obranu, izvješće Odbora za pravosudje i upravu, amandmane grupe
zastupnika (iz Društveno-političkog vijeća zastupnica Turić Gordana) te izjašnjenje Vlade Republike Hrvatske o podnesenom amand
manu i amandman Vlade na članak 4.
U raspravi o Prijedlogu zakona i podnesenim amandmanima
sudjelovali su zastupnici Gordana Turić, Ivan Milas, Franjo Vruči
na i Ivan Bobetko, te ministar pravosudja i uprave d r .Branko Babac
i Grubišić Ante, direktor Direkcije za robne rezerve.
Vijeće je većinom glasova (26 "za" i 17 "protiv") prih
vatilo amandmane zastupnice Gordane Turić na članak 4,21,21a,38,
39. i 44.
Vijeće nije prihvatilo amandmane Odbora za unutrašnju
politiku i narodnu obranu na članak 4,17,27a i 29.
Nakon toga Vijeće je jednoglasno usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 USTROJSTVU REPUBLIČKE UPRAVE u tekstu u kojem ga je predložila
Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030115-90-6052-1
Klasa 023-01/90-01/06 od 27. rujna 1990. godine) zajedno s prihva
ćenim amandmanima. *)•
29. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA 0 UPRAVI S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom, primili Prijedlog za donošenje za
kona, a na sjednici izvješće Odbora za pravosudje i upravu.
Vijeće je bez. rasprave, jednoglasno, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 UPRAVI u tekstu u kojem ga je pred
ložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030115-90-6053-2. Klasa 023-01/89-0 3/01 od 27. rujna 1990. godine).

*)
Budući da vijeća Sabora nisu usvojila tekst Prijedloga zakona
u istovjetnom, tekstu Z-ajednička komisija za usaglašavanje raz
motrila je neusaglašene stavove i temeljem člana 214. stava 2.
Poslovnika Sabora zaključila da zastane s postupkom usaglašavanja radi- upoznavanja vijeća s tijekom usaglašavanja i ujedno
predložila vijećima da ponovno razmotre pitanja u vezi kojih
nisu prethodno usuglašeni stavovi.
Sa stavovima Zajedničke komisije za usaglašavanje tijekom sjed
nice Vijeće je upoznao izvjestitelj Komisije zastupnik Ante
Klarić.
Vijeće je odlučilo da ponovno razmotri pitanja u vezi kojih Za
jednička komisija nije usaglasila stavove, kojim je povodom zas
tupnica Gordana Turić odustala od svojih amandmana.
Nakon toga Vijeće je većinom glasova usvojilo Prijedlog zakona
o ustrojstvu republičke uprave sukladno prijedlogu Vlade Repub
like Hrvatske, zajedno s amandmanom Vlade na članak 4.
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30. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA. 0 REDOVNIM SUDOVIMA S PRIJED
LOGOM ZAKONA.
Zastupnici su poštom primili Prijedlog z:a donošenje
zakona, a na sjednici izvješće Odbora za pravosuđje 1 upravu
i. izjašnjenje. Vlade Republike Hrvatske o podnesenim, amandma
nima .
Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandmane Odbora za
pravosuđje i upravu, i to:
- U članu 9. iza, riječi "Republike Hrvatske" brisati
riječi:, "i Socij ali struke Federativne Republike Jugoslavije".
- U članu 21, ispred teksta.:- "U članu 85. stav 2.
dodaju se riječi :, "U članu 85. u stavu 1. ispred riječi
"dok" dodaje se riječ "ili".
— U članu 2.6.. iza stava. 2. dodaje se stav 3.. koji
glasi..;.
"Na predsjednika suda odnosno suca i z stava 1. ovoga
člana primjenjuje, se odredba, člana. 82... ovoga zakona."
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Nakon toga Viječe je većinom glasova, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 REDOVNIM SUDOVIMA u tekstu u
kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 503OTO7-90-8 Klasa: 711-02/89-09/02 od 27. rujna 1990.
godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.
31. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA 0 JAVNOM PRAVOBRANTLAŠTVU S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje
zakona, a na sjednici Izvješće Odbora za pravosudje I upravu.
Vijeće je, bez rasprave, većinom glasova, usvojilo
PRIJEDLOG -ZAKONA
0 IZMJENAMA I DPUNAMA ZAKONA O JAVNOM PRAVOBIIANILAŠTVU u tekstu
u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod
brojem 50 3 0T0 7-9 0-1 Klasa: 713-02/89-01/03 od 27. rujna
1990. godine).
32. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje
zakona, a na sjednici izvješće Odbora za pravosudje i upravu i
izjašnjenje Vlade Republike Hrvatske o podnesenim amandmanima.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandmane Odbora
za pravosudje i upravu i to:
- U članu 6. iza riječi "Republike Hrvatske" riječi
"i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije" brišu se.
“ U članu T9, iza stava 2. dodaje se stav 3. koji
glasi:
"Na javne tužioce i zamjenike javnog tužioca iz
stava 1. ovoga člana primjenjuje se odredba člana 37. ovoga
zakona."
Nakon toga Vijeće je, većinom glasova, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 JAVNOM TUŽILAŠTVU u tekstu
u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod
brojem 5030107-90-9 Klasa 712-02/90-03/01 od 27. rujna 1990.
godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.
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33. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA 0 PREKRŠAJIMA S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje
zakona, a na sjednici Izvješće Odbora za pravosuđje i upravu.
Vijeće je, bez rasprave, većinom glasova, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 PREKRŠAJIMA u tekstu u kojem
ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem
5030107-90-8 Klasa 712-02/90-03/01 od 27. rujna 1990. godine).
34. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 POSEBNIM SLUČAJEVIMA
PRESTANKA RADNOG ODNOSA S PRAVOM NA MIROVINU S
NACRTOM ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje
zakona, a na sjednici izvješća Odbora za budžet i financije,
Odbora za pravosuđje I upravu i Odbora za socijalnu politiku i
zdravstvo te očitovanje Vlade Republike Hrvatske na iznesene pri
mjedbe.
Razloge za donošenje ovog zakona obrazložio je zamje
nik ministra za rad I zapošljavanje Stipe Tad'ić.
U raspravi o potrebi donošenja zakona sudjelovali
su zastupnici mr Mato Arlović, Ante Klarić, Vice Vukojević i
dr Ivić Pašalić.
U raspravi je ukazano da se prilikom koncipiranja
Prijedloga za donošenje ovog zakona nije imalo u vidu da se prema
višku zaposlenih u upravi treba ophoditi kao i prema višku zapo
slenih u gospodarstvu. Nije prihvatljivo da zaposleni u upravi,
bili oni tehnološki višak ili nesposobni i nekvalitetni kadrovi,
budu privilegirani pri odlasku u prijevremenu mirovinu. Dvojbeni
su ujedno i materijalni učinci koji bi iz ovakovog zakona proizi
šli, jer bi se njegovim donošenjem stvorile financijske obveze
u budžetima đruštveno-polltlčklh zajednica, koje bi za 1991.
godinu bilo nemoguće projicirati bez procjene potrebnih sred
stava za te radnike.
Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo sli
jedeći
Z A K L J U Č A K
1. Ne prihvaća se Prijedlog.za donošenje zakona o
posebnim slučajevima prestanka radnog odnosa s pravom na mi
rovinu .
35. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 OSNIVANJU JAVNOG
PODUZEĆA INA - INDUSTRIJA NAFTE S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje
zakona, a na sjednici Izvješće Odbora za ekonomsku politiku i
razvoj' te amandman Vlade Republike Hrvatske.

U raspravi- o Prijedlogu zakona sudjelovali su zastup
nici Željko Mažar, Ivan Milas i Vice Vukojevič, te ministar
energetike, industrije, rudarstva i zanatstva dr Bozo Uđovičič.
Viječe je jednoglasno prihvatilo amandman Vlade
Republike Hrvatske koji glasi:
U članu 8. točki 7. iza riječi "nafte" dodaju se
riječi "uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske"„
Nakon toga, Viječe je, večinom glasova, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 OSNIVANJU JAVNOG PODUZEĆA INA t- INDUSTRIJA NAFTE u tekstu u
kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod bro
jem 5030116-90-1 Klasa 305-01/90-02/05 od 27. rujna 1990.
godine) zajedno s prihvaćenim amandmanom.
36. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O FORMIRANJU I KORIŠTENJU SREDSTAVA SOLIDAR
NOSTI ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su prijedlog za donošenje zakona primili
na sjednici.
Stavove Zakonodavno-pravne komisije Sabora iznio je
zastupnik Vice Vukojevič, predsjednik Komisije.
Viječe je, bez rasprave, večinom glasova, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FORMIRANJU I KORIŠTENJU SREDSTAVA
SOLIDARNOSTI ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA u tekstu u kojem ga je
predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem
5030108-90-2 Klasa 100-01/90-03/06 od 3. listopada 1990. godine).
37. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O FONDU SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE
ZA RAZVOJ
Zastupnici su i Prijedlog za donošenje ovoga zakona
primili na sjednici.
Predsjednik je konstatirao da Viječe nema stavove
radnih tijela Sabora, osim načelnog stava Zakonodavno-pravne ko
misije Sabora.
Viječe je, bez rasprave, večinom glasova, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
O I-ZMJENAMA X DOPUNAMA ZAKONA O FONDU SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE
HRVATSKE ZA RAZVOJ u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Re
publike Hrvatske (aktom pod brojem 5030108-90-2 Klasa 423-02/90-02
/0t od 3, listopada T9 90.. godine).
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38. točka - PRIJEDLOG ZA DONŠEMJE ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNE
POŠTANSKE MARKE "EPEJ 90" U POŠTANSKOM PROMETU NA
TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Predsjednik Vijeća podsjetio je zastupnike da su na
sjednici primili Prijedlog za donošenje zakona, kojeg je Saboru
uputila Skupština općine Dubrovnik.
Na sjednici su zastupnici primili i tekst Prijedloga
za donošenje ovog zakona, kojeg je u skladu s Poslovnikom Sabora,
izradio Sekretarijat Vlade Republike Hrvatske za zakonodavstvo
te predložio da Vijeće provede raspravu na osnovi ovog Prijedloga.
Nakon toga Vijeće je bez rasprave, jednoglasno,
usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 PLAĆANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "EPEJ 90" U POŠTANSKOM PROMETU
NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE U tekstu u kojem ga je predložila
Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030104-90^1 Klasa
620-03/90-01/07 od 4. listopada 1990. godineK.
39. točka - AKTI REPUBLIČKOG FONDA ZA RAZVOJ PRIVREDNO NEDOVOLJNO
RAZVIJENIH KRAJEVA r- potvrdj ivan je
t

Završnog računa za 1989. godinu

- Programa rada za 1990. godinu
T- Financijskog plana za 19 90, godinu
Zastupnici su poštom primili akte Republičkog fonda
1 očitovanje Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici Informaciju
o ukupnim izdvajanjima iz republičkih izvora za privredno nedovo
ljno razvijena područja u Republici i izvješće Odbora za ekonomsku
politiku i razvoj.
Vlada Republike Hrvatske predlaže da se akti potvrde.
Vijeće je bez rasprave, jednoglasno, donijelo
slijedeće

O D L U K E
A) ODLUKU 0 POTVRDI ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA
ZA RAZVOJ PRIVREDNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIH KRAJEVA
ZA 198-9. GODINU,
B) ODLUKU 0 POTVRDI PROGRAMA RADA REPUBLIČKOG FONDA
ZA RAZVOJ PRIVREDNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIH KRAJEVA
ZA 1990. GODINU,
C) ODLUKU 0 POTVRDI FINANCIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG
FONDA ZA RAZVOJ PRIVREDNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIH
KRAJEVA ZA 1990, GODINU
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40. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 DAVANJU BESPOVRATNE POMOĆI IZ
SREDSTAVA SOLIDARNOSTI OBITELJIMA RUDARA STRADALIH
U JAMI "ĐOBRNJA" RUDNIKA "KREKA" U SR BOSNI I
HERCEGOVINI
Zastupnici su poštom primili Prijedlog odluke i
izvješće Zakonodavno-pravne komisije Sabora, koja nema primjedbi,
a na sjednici Izvješće Odbora za budžet 1 financije i Odbora za
socijalnu politiku 1 zdravstvo.
Nakon tasprave u kojoj je sudjelovao zastupnik Vice
Vukojević, Vijeće je jednoglasno usvojilo
PRIJEDLOG ODLUKE
0 DAVANJU BESPOVRATNE POMOĆI IZ SREDSTAVA SOLIDARNOSTI OBITELJIMA
RUDARA STRADALIH U JAMI "ĐOBRNJA" RUDNIKA "KREKA" U SR BOSNI I
HERCEGOVINI u tekstu u kojem je predložila Vlada Republike Hrvatske
(aktom pod brojem 5030116-90^1 Klasa 422-02/90-01/09 od 31. kolo
voza 1990. godlne)(.
41. točka T- PRIJEDLOG ODLUKE 0 UTVRDJIVANJU KALKULATIVNIH PROSJEKA
OSOBNIH DOHODAKA RADNIKA ZAPOSLENIH U ORGANIMA KOJIMA
SE SREDSTVA ZA RAD OSIGURAVAJU U BUDŽETU REPUBLIKE
HRVATSKE
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom, a na
sjednici izvješće Administrativne komisije, Izvješće Odbora za pravosuđje 1 upravu I. Izjašnjenje Vlade Republike Hrvatske o podne
senim amandmanima.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandman Administra
tivne komisije Sabora, koji glasi:
- U točki 4, dodaje se novi stav 2. koji glasi:
Odluku u smislu stava 1 .ove točke na zahtjev zainteresiranog
organa donosi Vlada Republike Hrvatske."
Nakon toga, Vijeće je bez rasprave, većinom glasova,
usvojilo
p r i j e d l o g ODLUKE
O UTVRDJIVANJU KALKULATIVNIH PROSJEKA OSOBNIH DOHODAKA RADNIKA
ZAPOSLENIH U ORGANIMA KOJIMA SE SREDSTVA ZA RAD OSIGURAVAJU U
BUDŽETU REPUBLIKE HRVATSKE u tekstu u kojem ga je predložila
Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 50301 1,5-r90-2 Klasa
120-01/90-06/01 od 27, rujna 1990. godine) zajedno s prihvaćenim
amandmanom.
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42. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 UTVRDJIVANJU KOEFICIJENATA ZA
OBRAČUN OSOBNIH DOHODAKA FUNKCIONARA KOJE BIRA
ILI IMENUJE SABOR REPUBLIKE HRVATSKE, PREDSJEDNIŠTVO
REPUBLIKE HRVATSKE, VLADA REPUBLIKE HRVATSKE I USTAVNI
SUD HRVATSKE
Zastupnici su paštom primili Prijedlog odluke, a
na sjednici izvješće Administrativne komisije, izvješće Odbora
za pravosudne i upravu te izjašnjenje Vlade o podnesenim amandma
nima kao i amandmane Vlade Republike Hrvatske.
U raspravi o načinu obračuna osobnih dohodaka funkcio
nara sudjelovali su zastupnici Kovač Milan, Gorčana Turić, Božo
Erlić i dr Vladimir Veselica, Pritom je dr Vladimir Veselica pred
ložio da se prilikom daljnje razrade načina formiranja osobnih
dohodaka funkcionara Iznadju instrumenti na osnovi kojih bi se
visina osobnog dohotka vezala za rezultate rada pojedinca.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandmane Administra
tivne komisije,, koji glase:
t

Točka 3. treba da glasi:

"Organi iz točke 2. ove odluke ili njihova nadležna
tijela utvrdjuju pojedinačnim rješenjima pripadajući koeficijent
za pojedinog funkcionara."
- Dosadašnji stav 2. točke 4. se briše i zamjenjuje
novim stavom koji glasi:
"Iznos osobnog dohotka utvrdjenog uistavu 1. ove točke
povećava se po osnovi radnog iskustva pojedinog funkcionara za
0,5 posto, za svaku navršenu godinu rada najviše do 20 posto."
- Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Postotak ppvećanja po osnovi radnog iskustva funkcio
nara utvrdjuje nadležno tijelo organa iz točke 2. ove odluke
pojedinačnim rješenjima."
Vijeće je, takodjer, bez rasprave jednoglasno prihva
tilo amandmane Vlade Republike Hrvatske, koji glase:
- U Prijedlogu odluke iza riječi "okružnih privrednih
sudova" dodaju se riječi "okružni javni tužioci".
- Iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:
"Funkcionari koji prema zakonu o osobnim dohocima i
drugim primanjima funkcionarakoje bira i imenuje Sabor Republike
Hrvatske, Predsjedništvo Republike Hrvatske, Vlada Republike
Hrvatske I Ustavni sud Hrvatske ostvaruju osobni dohodak u
smislu člana 8. toga Zakona prema koeficijentima koji su važili
u trenutku isteka mandata, odnosno prestanka funkcije."
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Nakon toga, Vijeće je većinom glasova, usvojilo
PRIJEDLOG ODLUKE
O UTVRDJIVANJU KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN OSOBNIH DOHODAKA FUNKCIO
NARA KOJE BIRA ILI IMENUJE SABOR REPUBLIKE HRVATSKE, PREDSJEDNIŠTVO
REPUBLIKE HRVATSKE, VLADA REPUBLIKE HRVATSKE I USTAVNI SUD
HRVATSKE u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike
Hrvatske (aktom pod brojem 5030115-90-3 Klasa 120-01/90-06/01
od 26. rujna 1990. godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.
43. točka - INFORMACIJA O OSNOVNOM INVESTICIJSKOM PROGRAMU
POLUAUTOCESTE KARLOVAC - RIJEKA I DOSADAŠNJIM AKTIV
NOSTIMA S PROGRAMOM I DINAMIKOM PRIPREMA ZA IZGRADNJU
POLUAUTOCESTE KARLOVAC - PLITVICE - SPLIT I
PLITVICE - ZADAR
Zastupnici su Informaciju primili poštom, a na sjed
nici izvješće Grupe zastupnika za promet i veze..
Detaljnije obrazloženje uz Informaciju podnio je
ministar prometa i, veza dr Josip Božlčević, a zatim su u raspravi
sudjelovali zastupnici dr Nikola Jakšić i dr Hrvoje Kačić.
Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova donijelo
slijedeće
Z A K L J U Č K E
1, Prihvaća se Informacija o osnovnom investicijskom
programu poluautoceste Karlovac - Rijeka i. dosadašnjim aktivnostima
s programom i. dinamikom pripreme za izgradnju poluautoceste
Karlovac — Plitvice - Split i Plitvice - Zadar.
2, Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske i zadužuje
Republička, samoupravna interesna zajednica za ceste Hrvatske za
poduzimanje svih mjera i aktivnosti za realizaciju izgradnje
poluautoceste Karlovac - Rijeka i poluautoceste Karlovac - Plitvice,
te nastavak izgradnje autoceste Šentilj - Maribor - Zagreb.
3, Pripremni radovi i izgradnja poluautoceste Karlovac
- Rijeka i Karlovac - Plitvice te nastavak izgradnje autoceste
Šentilj - Maribor - Zagreb ugradit će se u novi srednjoročni plan
/1991-199 5) Repub1ike Hrvatske.
44. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANOVA RADNIH TIJELA
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže zastup
nike sukladno kriterijima stranačke pripadnosti, članstvu u poje
dinom vijeću Sabora i vlastitim sklonostima pojedinoj oblasti.
Kriterije za izbor članova obrazložio je zastupnik Ivan Milas.
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U raspravi je sudjelovao zastupnik Ivan Lučev.
Viječe je jednoglasno izabralo svoje predstavnike u
radna tijela Sabora i to:
U Odbor

za poljodjelstvo,

selo i seljaštvo:

VINKA BULJANA,
STJEPANA SULIMANCA,
MIJU VLAJIĆA,
MARIJANA GERECIJA;
JURU ŠONJE,
ĐOĐAN PETRA.
U Odbor za turizam:
STIPU LAUŠA,
dr VLADIMIRA VESELICU,
JURU ŠONJE,
DARKA ČARGONJU,
VICKA KRAJANČIĆA,
LUCIANA SUŠNJA.
U Odbor za pomorstvo:
dr HRVOJE RAČIĆA,
dr NIKOLU JAKŠIĆA,
VLCKA KRAJANČIĆA
BOŽU ERLIĆA,
ANTU ROJE,
DARKA ČARGONJU.
U Odboru za promet i veze:
ZVONIMIRA GAJŠAKA,
ZVONIMIRA TURKA,
ALOJZA ĐUBIELA,
MILANA STOJANOVIĆA,
IVANA ŠORIČA.
U Odbor za informatiku:
VLADIMIRA BOGATIJA;
DARKA ČARGONJU,
FRANJU VRUĆINU,
MARIJU BAJT,
SEBASTIJANA DRAGIČEVIĆA,
ZVONIMIRA TURKA.
U Odboru za prostorno uredjenje:
dr NIKOLU VISKOVIĆA,
ZVONIMIRA ŠPIŠIĆA,
SEBASTIJANA DRAGIČEVIĆA,
DRAGU EREŠA,
MARIJANA ŠIMUNIĆA,
ANTU JOZU RAMIĆA.

'
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U Odbor za zaštitu prirode i čovjekove okoline:
MARIJU BAJT,
ZVONIMIRA ŠPIŠIĆA,
GORDANU TURIĆ,
MARIJANA ŠIMUNIĆA,
IVANA TORMAŠA,
dr NIKOLU VISKOVIĆA.
45. točka ^ PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU DVA ČLANA ODBORA ZA
OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predlaže da
se u Odbor za obrazovanja, znanost i kulturu iz Društveno^polirtičkog vijeća Sabora izabere zastupnik Drago Krpina.
Viječe je, bez rasprave, jednoglasno izabralo u
Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu zastupnika KRPINA DRAGU.
46. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ČLANOVA REPUBLIČKE
KOMISIJE ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže da se
imenuje dvanaest članova Republičke komisije za procjenu Šteta
od elementarnih nepogoda.
Viječe je jednoglasno, bez rasprave,
u Republičku
komisiju za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenovalo:
IVANA JUROŠA
BRANKA SABLJAKA
ANTU ŠIMARU, zastupnike u Viječu udruženog rada
IVANA LIKERA
SMILJANA RELJIČA,

zastupnike u Viječu opčina

ALOJZA ĐUBIELA
JANKA VASILJEVIĆA,

zastupnike u Društvenor'političkom viječu
Sabora, te
BRANKA BERGNtANA, ministra, vodoprivrede
MARIJANA ERHATIĆA, zamjenika ministra financija
mr LUKU STOJAKOVIĆA, zamjenika ministra poljoprivrede i
šumarstva
;mr IVANA PIGACA, iz Zajednice osiguranja imovine L osoba
"Croatia"
ZVONIMIRA BUNTIĆA, iz Privredne komore Hrvatske.
47. točka v PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA
VRHOVNOG SUDA HRVATSKE
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za Izbor I imenovanja Sabora, predlaže da
se radi odlaska u mirovinu Milko Gajski razriješi dužnosti pređ^
sjeđnika Vrhovnog suda Hrvatske.
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Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, sukladno ovom
prijedlogu, danom donošenja odluke MILKA GAJSKOG razriješilo
dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Hrvatske.
48. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OPĆINSKOG
SUDA DRNIŠ
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže da
se, na vlastiti zahtjev, zbog odlaska na drugu dužnost i Risto
Matković razriješi dužnosti suca Općinskog suda Drniš.
Vijeće je, sukladno navedenom prijedlogu, jednoglasno
i bez rasprave, danom donošenja odluke razriješilo RISTU MATKOVIĆA
dužnosti suca Općinskog suda Drniš.
49. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG SUDA DONJI LAPAC
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže da
se Tihomir Divjak, radi odlaska u mirovinu, razriješi dužnosti
predsjednika Općinskog suda Donji Lapac.
Sukladno tom prijedlogu, Vijeće je jednoglasno i bez
rasprave, danom donošenja odluke razriješilo TIHOMIRA DIVJAKA
dužnosti predsjednika Općinskog suda Donji Lapac.
50. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OPĆINSKOG
SUDA KARDELJEVO
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže da
se, zbog odlaska na drugu dužnost, razriješi Branka Hadjina-Popović dužnosti suca Općinskog suda Kardeljevo.
Vijeće je prihvatilo taj prijedlog, i jednoglasno
i bez rasprave, danom donošenja odluke razriješilo BRANKU HADJINAPOPOVIĆ dužnosti suca Općinskog suda Kardeljevo.
51. točka

- PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG SUDA SUPETAR

Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je
da se, radi odlaska u mirovinu, razriješi Ivo Mrđuljaš dužnosti
predsjednika Općinskog suda Supetar.
Vijeće je jednoglasno i bez rasprave, sukladno prije
dlogu Komisije za izbor i imenovanja, danom donošenja odluke
razriješilo IVU MRDULJAŠA dužnosti predsjednika Općinskog suda
Supetar.
52. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OPĆINSKOG
SUDA STARI GRAD
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.

43

Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se, radi obavljanja odvjetničke djelatnosti, razrješi
dužnosti suca Općinskog suda Stari Grad Zdravko Bojaniđ.
Vijeće je, u skladu s tim, jednoglasno, bez rasprave,
danom donošenja odluke ZDRAVKA BOJANIĆA razrješilo dužnosti
suca Općinskog suda Stari Grad.
53. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OKRUŽNOG
SUDA ZAGREB
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je
da se, radi odlaska na drugu dužnost, Ivan Surjan razrješi dužnosti
suca Okružnog suda Zagreb.
Vijdće
je, jednoglasno i bez rasprave, IVANA SURJANA
danom donošenja odluke razrješilo dužnosti suca Okružnog suda
Zagreb.
54. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA
OKRUŽNOG JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU
PULA
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se,
radj obavljanja odvjetničke djelatnosti, razrješi dužnosti za
mjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu
Pula Milan Maširević.
Sukladno navedenom prijedlogu, Vijeće je jednoglasno,
bez rasprave, danom donošenja odluke, MILANA MAŠIREVIĆA razriješilo
dužnosti zamjenika Okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom
tužilaštvu Pula.
55. točka t* PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMUENIKA
OKRUŽNOG JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU
VARAŽDIN
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je
da se, radi odlaska u mirovinu, razrješi Stanislav Rožić dužnosti
zamjenika Okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu
Varaždin.
Vijeće je jednoglasno i bez rasprave, danom donošenja
odluke STANISLAVA ROŽIĆA razrješilo dužnosti zamjenika Okružnog
javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Varaždin.
56, točka 7- PRIJEPLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA
OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU
SPLIT
Zastupnici su prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je
da se, radi odlaska u mirovinu, Mate Perić razrješi dužnosti
zamjenika Općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu
Split.

44 rVijeće je, sukladno navedenom prijedlogu, jednoglasno
i bez rasprave, MATU PERIĆA danom donošenja odluke razrješilo
dužnosti zamjenika Općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tu
žilaštvu Split.
57. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA OPĆINS
KOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ZAGREB
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je
da se, na vlastiti zahtjev, Danilo Tomić razrješi dužnosti zamje
nika općinskog Javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb.
Vijeće je jednoglasno i bez rasprave, danom donošenja
odluke, DANILA TOMIĆA razrješilo dužnosti zamjenika Općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb.
58. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU DIREKTORA I ČLANOVA SKUP
ŠTINE REPUBLIČKOG FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAV
STVA HRVATSKE
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je da
se za direktora Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva
Hrvatske imenuje đr Luka Vrban, te imenovanje članova Skupštine
Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske kako
su navedeni u Prijedlogu odluke.,
U raspravi o kriterijima za imenovanje članova
Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva
Hrvatske sudjelovao je zastupnik željko Mažar.
Nakon rasprave, Vijeće je jednoglasno za direktora
Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
imenovalo
dr LUKU VRBANA,
a za članove Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog
osiguranja i zdravstva Hrvatske
dr RUDOLFA BRIJAČKA, ANTU ČOVIĆA, OLEGA ČUPAHINA,
dr JAKOVA ČUPENA, m r . sci GORANA PODIGA, prof, đr
sci ZLATKA
DOMLJANA, dr ZLATKA DUIĆA, prim, dr ANTU FUŠTARA, prim, dr KREŠIMIRA
GLAVINU, prof, đr sci, MATU GRANIČA, prim, đr IVANA JAKOVCA,
dr sci MATU LJUBIČICA, ŽELJKA KLJUNA, dipl.oec., dr STJEPANA
KRANJČEVIĆA, dr ANTUNA KUTLE, dr sci DAMIRA MATOVINOVIĆA,
prim.đr MARCELA MAJSECA, dr JURAJA MEDVEDA, IVANA MRKONJIĆA,
dr IVIČA PAŠALIĆA, dr JOŠKA PINJATELU, DARLING FROLICH-RADELJAK,
prof, dr sci IVANA RUDELIĆA, MIRKA SINOBADA, dr VLADIMIRA SOKOLIĆA,
prof, đr sci ILIJU ŠKRINJARIĆA, dr sci ecc ANTU ŠOLU,
prim, dr MILANA TAPALOVIĆA, prim, dr sci MARKA TURIĆA i
dr ANTU VUKOVIĆA.
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59, točka T- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU PREDSJEDNIKA
I ŠEST ČLANOVA ODBORA. ZA OBNOVU DUBROVNIKA

Prijedlog odluke zastupnici, su dob i i i n a

s je d-

nici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže da
se u Odbor za obnovu Dubrovnika imenuju:
za predsjednika đ:r Franjo Tuđman, a za članove đr Frane-Vinko
Golem, mr Ivan Mustač, Ivan Milas, dr Žarko Domljan, p r o f .đ r , Tomi
slav Marasović i. prof, dr .Ivo Marojevic,
U raspravi o kriterijima za izbor članova Odbora
za obnovu Dubrovnika sudjelovao je dr Nikola Jakšiđ,
Nakon rasprave, Vijeće je jednoglasno u Odbor za
obnovu Dubrovnika imenovalo
- za predsjednika
đr FRANJU TUĐMANA
- za članove
dr FRANU-VINKA GOLEMA
mr IVANA MUSTAČA
IVANA MILASA
dr ŽARKA DOMLJANA
prof, dr TOMISLAVA MARASOVIĆA i
prof, dr IVU MAROJEVIĆA.
60. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA VRHOVNOG SUDA
HRVATSKE
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže
da se za suca Vrhovnog suda bira mr Rudolf Frančula, javni
tužilac Hrvatske.
Sukladno ovom prijedlogu, Vijeće je bez rasprave,
većinom glasova izabralo mr RUDOLFA FRANČULU za suca Vrhovnog
suda Hrvatske.
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61 . točka - PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA
UPRAVNOG SUDA HRVATSKE
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže da
se m r . Andjelko Bušic razrješi dužnosti predsjednika Upravnog su
da Hrvatske i istovremeno odredi za vršioca dužnosti predsjednika
istog Suda.
i
Zastupnik Ivan M i l a s , predsjednik Komisije za izbor
i imenovanja obrazložio je razloge za ovo i sve slijedeće prijed
loge razrješenja predsjednika sudova.
Viječe je veđinom glasova razrješilo m r . AND JELKA
BUŠIĆA dužnosti predsjednika Upravnog suda Hrvatske i odredilo ga
za vršioca dužnosti predsjednika istog Suda.
62. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU JAVNOG PRAVOBRANIOCA
REPUBLIKE HRVATSKE
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predlaže da
se Mladen Gajer razrješi dužnosti Javnog pravobranioca Republike
Hrvatske i odredi za vršioca te dužnosti.
Viječe je bez rasprave, večinom glasova, razrješilo
Javnog pravobranioca Republike Hrvatske MLADENA GAJERA i odredilo
ga za vršioca dužnosti Javnog pravobranioca Republike Hrvatske.
63. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA REPUBLI
ČKOG VIJEĆA ZA PREKRŠAJE
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predlaže da
se Ivica Martinek razrješi dužnosti predsjednika Republičkog v i 
jeća za prekršaje i istovremeno odredi za vršioca iste dužnosti.
Viječe je bez rasprave, večinom glasova, razrješilo
dužnosti predsjednika Republičkog viječa za prekršaje IVICU MARTINEKA i Istovremeno ga odredilo za vršioca dužnosti predsjednika
Republičkog viječa za prekršaje.
64. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA OKRUŽNIH
SUDOVA
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je
da se razrješe dužnosti predsjednici okružnih sudova i istovremeno
odrede za vršioce dužnosti predsjednika istih sudova.
Viječe je, večinom glasova, a bez rasprave, razrije-šilo dužnosti predsjednike okružnih sudova i to:
STUPAR MILKU, predsjednicu Okružnog suda Bjelovar
PERIĆ MARIKK A , predsjednika Okružnog suda Dubrovnik
JURJEVIĆ MIROSLAVU, predsjednicu Okružnog suda Gos
pić
RUKAVINA ĐAVO RA;, predsjednika Okružnog suda Karlovac
ALAGIĆ VOJISLAVA, predsjednika Okružnog suda Osijek
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ŠUGAR JOAKIMA, predsjednika Okružnog suda Pula
RAČKI ANTUNA, predsjednika Okružnog suda Rijeka
PAVLEKOVIĆ VLADIMIRA, predsjednika Okružnog suda
Sisak
VUKOVIĆ MILANA, predsjednika Okružnog suda Slavon
ska Požega
DRAGIČEVIĆ TOMISLAVA, predsjednika Okružnog suda
Split
KAPELI KLAUDIA, predsjednika Okružnog suda Šibenik
KOŽIĆ MIROSLAVA, predsjednika Okružnog suda Varaž
din
MIODRAG PETRONILU, predsjednicu Okružnog suda Zadar
RUMENJAK BOŽIDARA, predsjednika Okružnog suda Zagreb
i istovremeno ih odredilo za vršioce dužnosti predsjednika tih
sudova.
točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA OPĆINSKIH
SUDOVA
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže da se
razrješe predsjednici svih općinskih <šuđova i istovremeno odrede
za vršioce dužnosti predsjednika istih općinskih sudova.
Vijeće je, većinom glasova razrješilo dužnosti pred
sjednike općinskih sudova:
BULJ DRAGU, predsjednika Općinskog suda Benkovac
VIGNJEVIć-ŽAK VESNU, predsjednicu Općinskog suda
V
Bjelovar
MILANOVIĆ IVANA, predsjednika Općinskog suda Buje
PETOVIĆ IGORA, predsjednika Općinskog suda Buzet
PETKOVIĆ JOSIPA, predsjednika Općinskog suda Beli Ma
nastir
VEŠOVIĆ MILANA, predsjednika Općinskog suda Crikve
nica
JEČMENICU NIKOLU, predsjednika Općinskog suda Daruvar
ANIĆ ANTU, predsjednika Općinskog suda Drniš
BESJEDICA IVU, predsjednika Općinskog suda Dubrovnik
DUJMOVIĆ IVU, predsjednicu Općinskog suda Dugo Selo
CARIĆ NIKOLU, predsjednika Općinskog suda Dvor
PEŠEC IVANA, predsjednika Općinskog suda Donja Stubica
DONESKI JOVANA, predsjednika Općinskog suda Garešnica
COKLIN RANKA, predsjednika Općinskog suda Glina
STOJČIĆ JOSIPA, predsjednika Općinskog suda Gospić
PETKOVIĆ MILORADA, predsjednika Općinskog suda Gračac
FILIPČIĆ DJURU,
predsjednika Općinskog suda Grubišno
Polje
ŠANIĆ MLADENA, predsjednika Općinskog suda Imotski
FIŠTREK VESNU, predsjednicu Općinskog suda Ivanec
STEFANOVIĆ MILORADA, predsjednika Općinskog suda
Ivanić-grad
RIGLJAN MIRJANU, predsjednicu Općinskog suda Jastrebarsko
PLEČAŠ MIHU, predsjednika Općinskog suda Kardeljevo
BRKIĆ VLADIMIRA, predsjednika Općinskog suda Karlovac
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MARIČIĆ VELIMIRA, predsjednika Općinskog suda Knin
RADANOVIĆ MILANA, predsjednika Općinskog suda Kopriv
nica
NOVAKOVIĆ SLAVKA, predsjednika Opđinskog suda Kostaj
nica
HRŠAK FRANJO, predsjednika Opđinskog suda Krapina
DENŽIĆ STJEPANA, predsjednika Općinskog suda Križevci
RIST MIROSLAVA, predsjednika Općinskog suda Krk
ROŽIĆ STJEPANA, predsjednika Opđinskog suda Kutina
ILJADICU MIRJANU, predsjednicu Opđinskog suda Labin
RADAKOVIĆ BRANKA, predsjednika Opđinskog suda Ludbreg
IJAČIĆ SAVU, predsjednika Opđinskog suda Makarska
ERDEC MARIJU, predsjednicu Opđinskog suda Mali Lošinj
KATARINČEK ZLATKA, predsjednika Opđinskog suda Našice
DJEREK ANTU, predsjednika Opđinskog suda Novska
KRALJIĆ ZDENKU, predsjednicu Opđinskog suda Nova Gra
diška
MALTAR- ANTUNA,predsjednika Opđinskog suda Novi Marof
KORLAT DUŠANA, predsjednika Opđinskog suda Obrovac
ČURČIĆ PREDRAGA, predsjednika Opđinskog suda Ogulin
POPADIĆ JOSIPA, predsjednika Opđinskog suda Omiš
JURIČIĆ MIRKA, predsjednika Opđinskog suda Opatija
JURLINU BRANKA, predsjednika Opđinskog suda Orahovica
MIJOČ DRAGUTINA, predsjednika Opđinskog suda Osijek
ORLIĆ NIKOLU, predsjednika Opđinskog suda Otočac
ŠIMAC MIRU, predsjednicu Opđinskog suda Ozalj
BARINIĆ ZDENKU, predsjednicu Opđinskog suda Pag
LONČARIĆ STANU, predsjednicu Opđinskog suda Pakrac
ČOHILJ BRUNU, predsjednika Opđinskog suda Pazin
PEZELJ MILJENKA, predsjednika Opđinskog suda Petrinja
TOROMANOVIĆ NEDIBA, predsjednika Opđinskog suda Poreč
POSPIŠ MILJENKA, predsjednika Opđinskog suda Pregrada
BABIĆ GORANA, predsjednika Opđinskog suda Pula
KRPAČIĆ MATU, predsjednika Opđinskog suda Podravska
Slatina
PAŽANIN ZDENKA, predsjednika Opđinskog suda Rab
ABRAMOVIĆ MARIJANA, predsjednika Opđinskog suda Rijeka
MASTILOVIĆ MIRKA, predsjednika Opđinskog suda Roivinj
SEKULIĆ MILJENKA, predsjednika Opđinskog suda Samobor
ČUBRILO ŽELJKA, predsjednika Opđinskog suda Senj
ZOROE DJURO, predsjednika Opđinskog suda Sesvete
VERŠIĆ IVANA, predsjednika Opđinskog suda Sisak
ŽIVČIĆ MARIJU, predsjednicu Opđinskog suda Slunj
JAPUNDŽIĆ MATU, predsjednika Općinskog suda Slavonski
Brod
BUTKOVIĆ-BRKLJAČIĆ DUBRAVKA, predsjednicu Opđinskog
suda Slavonska Požega
VUŠKOVIĆ MLADENA, predsjednika Opđinskog suda Split
IVANKOVIĆ MILJENKA, predsjednika Opđinskog suda Starigrad
DRAŽIĆ SLOBODANA, predsjednica Opđinskog suda Titova
Korenica
LIVAJA PERU, predsjednika Opđinskog suda Valpovo
LODETA ZLATKA, predsjednika Opđinskog suda Varaždin

49
DJAJAK KATICU, predsjednicu Općinskog suda Vinkov
ci
JAKELIĆ ZD.RA.VKA/ predsjednika Općinskog suda Viro
vitica
MIRIĆ NINKA, predsjednika Općinskog suda Voniđ
TOMLJANOVIĆ VLADIMIRA, predsjednika Općinskog suda
Vrbovec
ANTIĆ IVANKU, predsjednicu Općinskog suda Vrbovsko
DRPA DESANKU, predsjednicu Općinskog suda Vrginmost
ROSO RADOSLAVA, predsjednika Općinskog suda Vrgorac
MRKŠIĆ PETRA, predsjednika Općinskog suda Vukovar
BLAŽINČIĆ ANTUNA, predsjednika Općinskog suda Velika
Gorica
PODGAJSKI VLASTA, predsjednika Općinskog suda Zabok
MIHOVILČEVIČ IVICU, predsjednika Općinskog suda Zadar
STUDAK BERISLAVA, predsjednika Općinskog suda Zagreb
RAČKI BRANKU, predsjednicu Općinskoa suda Zelina
DUNDOVIĆ VLADIMIRA, predsjednika Općinskog suda Zla
tar
ŽIVKOVIĆ ŽELJKA, predsjednika Općinskog suda Županja
VIŠIĆ PAŠKA, predsjednika Općinskog suda Šibenik
CRNOV DAVIDA, predsjednika Općinskog suda Djakovo
JAKELIĆ TOMISLAVA, predsjednika Općinskog suda Djurđjevac
NOVAK JURJA, predsjednika Općinskog suda Čakovec
ALIĆ ALKU, predsjednicu Općinskog suda Čazma
i istovremeno odredile navedene osobe za vršioce dužnosti predsjed
nika tih sudova.
66. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA PRIVREDNIH
SUDOVA
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je
da se razrješe dužnosti svi predsjednici privrednih sudova i isto
vremeno odrede za vršioce dužnosti predsjednika ovih sudova.
U raspravi je zastupnik Ivan LuČev predložio da se
predsjednik Okružnog privrednog suda Chour Jaroslav, razrješi duž
nosti predsjednika Okružnog privrednog suda Zagreb, ali da ga se
ne odredi za vršioca dužnosti predsjednika toga suda.
Zastupnik Ivan Milas, predsjednik Komisije za izbor
i imenovanja, obrazložio je razloge za primjenjivanje istih krite
rija prema svim predsjednicima sudova.
Nakon rasprave Vijeće je, većinom glasova, razrješilo dužnosti predsjednike privrednih sudova i to:
MAMULA VOJISLAVA, predsjednika Privrednog suda Hrvat
ske
MIKIĆ ALEKSANDRA, predsjednika Okružnog privrednog
suda Karlovac
ŠUŠIĆ NINOSLAVA, predsjednika Okružnog privrednog su
da Osijek
JOVANić DRAGANA, predsjednika Okružnog privrednog
suda Rijeka
KOVAČEVIĆ MATIJU, predsjednika Okružnog privrednog
suda Slavonski Brod
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ČAČIĆ ZVONKA, predsjednika Okružnog privrednog su
da Split
SLAVIČEK JOSIPA, predsjednika Okružnog privrednog
suda Varaždin
CHOUR JAROSLAVA, predsjednika Okružnog privrednog
suda Zagreb
i istovremeno ih odredilo za vršioce dužnosti predsjednika istih
sudova.
67. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU OKRUŽNIH JAVNIH
TUŽILACA
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predlaže da se
razrješe dužnosti okružni javni tužioci i ujedno odrede za vršioce
dužnosti okružnih javnih tužilaca.
Viječe je, bez rasprave, veđinom glasova, razrježi
lo dužnosti:
BAKLIŽA SREĆKA, okružnog javnog tužioca Bjelovar
RUSKOVIĆ ANTU, okružnog javnog tužioca Dubrovnik
PETROVIĆ NIKOLU, pokružnog javnog tužioca Gospiđ
NOVOSEL DRAGANA, okružnog javnog tužioca, Karlovac
ZADNTK SLAVKA, okružnog javnog tužioca Osijek
IVINIĆ BRUNU, okružnog javnog tužioca Pula
KOVAČIĆ PREDRAGA, okružnog javnog tužioca Rijeka
JERKOVIĆ FRANJU, okružnog javnog tužioca Sisak
GAŠPIĆ BRANIMIRA, okružnog javnog tužioca Slavonska
Požega
RADIĆ ANDRIJU, okružnog javnog tužioca Split
BEGO-MACURA VERU, okiužnu javnu tužiteljicu Šibenik
ŠAŠIĆ GOJKA, okružnog javnog tužioca Zadar u
PINTER-MOŠNJA NIKU, okružnu javnu tužiteljicu Zagreb
i istovremeno ih odredilo za vršioce dužnosti okružnih javnih
tužilaca u tim okružnim javnim tužilaštvima.
68. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU OPĆINSKIH JAVNIH
TUŽILACA
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predlaže da se
razrješe dužnosti općinski javni tužioci a da se odrede za vršioce
tih dužnosti.
Viječe je, bez rasprave, većinom glasova razrješilo
dužnosti
TRAMIŠAK VLADIMIRA, općinskog javnog tužioca Bjelovar
ŠEKOVIĆ SLOBODAMA, općinskog javnog tužioca Daruvar
KOVAČ MARIJANA, općinskog javnog tužioca Djurdjevac
HUZJAK ZDRAVKA, općinskog javnog tužioca Garešnica
POKRAJAC DJURU, općinskog javnog tužioca Koprivnica
ŽEGARAC DARKA, općinskog javnog tužioca Križevci
SPREMO BORIVOJA, općinskog javnog tužioca Pakrac
ŠUŠNIĆ MARICU, općinskog javnog tužioca Virovitica
LUJAK GAŠPARA, općinskog javnog tužioca Dubsr<bvnik
BRKLJAČIĆ ŽELJKA, općinskog javnog tužioca Gospić
KURLAT RAKTA, općinskog javnog tužioca Titova Korenica
‘
STANKOVIĆ-MOĆAN ANTUNA, općinskog javnog tužioca Kar
lovac
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STB PAN PARU, općinskog javnog tužioca Beli Manas
tir
TANDARA IVANA, općinskog javnog tužioca Djakovo
OLBINA VLADIMIRA, općinskog javnog tužioca Našice
SCHMIDT ANTUNA, općinskog javnog tužioca Osijek
KRPAN ŽELJKA, općinskog javnog tužioca Valpovo
MILJKOVIĆ VLATKA, općinskog javnog tužioca Vinkovci
RADOVIĆ STANISLAVA, općinskog javnog tužioca Vukovar
MARIĆ MARTINA, općinskog javnog tužioca Županja
TOMAC SLAVICU, općinskog javnog tužioca Buje
SARIĆ ANTUNA, općinskog javnog tužioca Poreč
ILIĆ MILENKA, općinskog javnog tužioca Pula
PINTAR MLADENA, općinskog javnog tužioca Delnice
PETRUŠIĆ STJEPANA, općinskog javnog tužioca Ogulin
KUKIĆ DUŠANA, općinskog javnog tužioca Opatija
HRAST DORIS, općinskog javnog tužioca Rijeka
ZGURIĆ MARIJANA, općinskog javnog tužioca Novska
MILOŠIĆ MILIJANA, općinskog javnog tužioca Pertinja
BURIĆ VLADIMIRA, općinskog javnog tužioca Sisak
MANDIĆ DANKA, općinskog javnog tužioca Nova Gradiška
BABIĆ KREŠIMIR, općinskog javnog tužioca Slavonska
Požega
KUĆERA VLADIMIRA, općinskog javnog tužioca Slavonski
Brod
DJEREKNOVICU, općinskog javnog tužioca Imotski
KOVAČEVIĆ BRANKA, općinskog javnog tužioca Makarska
VRANJEŠ ZLATKA, općinskog javnog tužioca Metković
MARAS ZVONKA, općinskog javnog tužioca Sinj
NENADIĆ-VULETIĆ IVU, općinskog javnog tužioca Split
KNEŽEVIĆ JOVANA, općinskog javnog tužioca Knin
ŽGANJERE ŽELJKA, općinskog javnog tužioca Šibenik
KOMAR BOŽENU, općinskog javnog tužioca Čakovec
MASTER IVANA, općinskog javnog tužioca Ivanec
KLIER DARKA, općinskog javnog tužioca Ludbreg
POLJANEC VJEKOSLAVA, općinskog javnog tužioca Varaž
din
JOKIĆ ČEDOMIRA, općinskog javnog tužioca Benkovac
MANOJLOVIĆ M A R I A ,općinskog javnog tužioca Donja Stubica
BRLEKOVIĆ IVANA, općinskog javnog tužioca Dugo Selo
KIŠ MILANA, općinskog javnog tužioca Ivanić-grad
KASAPOVIĆ DRAGUTINA, općinskog javnog tužioca Jastrebarsko
CANJUGA KRUNOSLAVA, općinskog javnog tužioca Krapina
MIČETIĆ LIDIJU, općinskog javnog tužioca Kutina
PALIJAŠ DUBRAVKO, općinskog javnog tužioca Samobor
RANDELI DRAGUTINA, općinskog javnog tužioca Sesvete
MARČEC-ILIJAŠEVIĆ BRANKU, općinskog javnog tužioca
Velika Gorica
KRANJEC MILANA, općinskog javnog tužioca Vrbovec
PROPETA DRAGUTINA, općinskog javnog tužioca Zabok
PRODANOVIĆ ČEDU, općinskog javnog tužioca Zagreb i
MLINARIĆ RAJKA, općinskog javnog tužioca Zlatar-Bistrica
i istovremeno odredilo iste osobe za vršioce dužnosti općinskih
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javnih tužilaca u navedenim tužilaštvima.
69. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DRUŠTVENIH PRAVOBRANILACA SAMOUPRAVLJANJA
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže da se
razrješe dužnosti društveni pravobranioci samoupravljanja.
Vijeće je bez rasprave, veđinom glasova, razrješilo
dužnosti društvene pravobranioce samoupravljanja i t o :
DIZDAREVIĆ AD.EMA, Društvenog pravobranioca samoup
ravljanja Zajednice općina Karlo
vac
MASTOROVIĆ PETRA, Društvenog pravobranioca samoupra
vljanja Zajednice općina Like
MIŠLJENOVIĆ VLADIMIRA, Društvenog pravobranioca sa
moupravljanja Zajednice opći
na Osijek
DAGOSTIN MARIA, Društvenog pravobranioca samouprav
ljanja Zajednice općina Rijeka
KALINIĆ IVANU, zamjenika Društvenog pravobranioca
samoupravljanja Zajednice općina Ri
jeka
VUKIČ ČEDOMIRA, Društvenog pravobranioca samouprav
ljanja Zajednice općina Sisak
IVANAC IVANA, Društvenog pravobranioca samoupravlja
nja Zajednice općina Dalmacije
STOJKOVIĆ DRAGANA, zamjenika Društvenog pravobranioca
samoupravljanja općina Dalmacije i
LONJAK JOSIPA, Društvenog pravobranioca samoupravlja
nja Zajednice općina Varaždin.
70. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA SUDOVA
UDRUŽENOG RADA
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na, sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže da se
razrješe dužnosti predsjednici sudova udruženog rada, a da se odre
de za vršioce dužnosti tih funkcija.
Vijeće je, bez rasprave, većinom glasova, sukladno
navedenom prijedlogu, razrješilo predsjednike sudova udruženog ra
da , i t o :
MIKULIĆ SLOBODAMA, predsjednika Suda udruženog rada
Hrvatske
TODOROVIĆ PETRA, predsjednika Osnovnog suda udruže
nog rada Bjelovar
POČUĆA STEVANA, predsjednika Osnovnog suda udruženog
rada Gospić
MRKIĆ JOVU, predsjednika Osnovnog suda udruženog ra
da Karlovac
BOGDANIĆ MATIJU, predsjednika Osnovnog suda udruže
nog rada Osijek
MARENČIĆ IVANA, predsjednika Osnovnog suda udruženog
rada Rijeka
TORTIĆ JOSIPA, predsjednika Osnovnog suda udruženog
rada Sisak
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JURČEV IVU,predsjednika Osnovnog suda udruženog ra
da Split
ŠPREM MIHOVILA, predsjednika Osnovnog suda udruženog
rada Varaždin
SEVER FRANJO, predsjednika Osnovnog suda udruženog
rada Zagreb i
odredilo ih za vršioce dužnosti predsjednika navedenih sudova
udruženog rada.
71. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUDA OKRUŽNOG
SUDA ZADAR
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže da se,
na vlastiti zahtjev razrješi dužnosti suca Okružnog suda Zadar Savo
Štrbac.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno razrješilo ŠTRBAC
SAVU, dužnosti suca Okružnog suda Zadar.
72. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA
OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠ
TVU KRIŽEVCI
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže da se
dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca na vlastiti zahtjev raz
rješi Veljko Vincek.
Vijeće, je, bez rasprave i jednoglasno, razrješilo
VELJKA VINCEKA dužnosti općinskog javnog!tužioca u Općinskom javnom
tužilaštvu Križevci.
,
Time je dovršeno razmatranje akata po dnevnom redu
sjednice.
Sjednica Vijeća .zaključena je u 22,00 sata.

nice upoznati sa saopćenjem Skupštine općine Knin da najavljenog
dana 6.listopada 1990. godine, nije u mogućnosti primiti delegaciju
Predsjedništva SFRJ kao i s upozorenjem da neće moći kontrolirati
neraspoloženje naroda ukoliko se saveznoj delegaciji priključi dele
gacija Republike Hrvatske.
Ocijenivši, nakon rasprave, da je sadržaj telefaxa za
svaku osudu, Vijeće je jednoglasno zaključilo da se predloži Pred
sjedništvu i Vladi Republike Hrvatske da upute zahtjev Predsjedniš
tvu SFRJ i Saveznom izvršnom vijeću da ne sudjeluju u razgovorima
u Općini Knin bez predstavnika Republike Hrvatske.

