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Z A P I S N I K

1, zajedničke sjednice svih vijeđa
Republike Hrvatske održane 30, i 31, svibnja 1990, godine

Sjednica je počela u 11
Sabora* RadiđeV trg 6,

U skladu s članom 323, Sabora
jedničkoj sjednici novoizabranih Sabora
sjednika Sabora* predsjedava najstariji
stupnik za koga iz dokumenata proizlazi da je najstariji u Sa
boru zasolio je da ga se oslobodi ove pa je slijede
ćem po starosti gospodinu Josipu pripala čast i duž
nost da predsjedava sjednici.

Gospođin Manoliđ otvorio je 1, zajedničku sjednicu svih 
vijeća Sabora i pozvao da se oda počast domovini. Intonirana je 
himna ” Lijepa naša domovino”,

Gospođin Josip Manoliđ pozdravio je:

- uzoritog gospodina kardinala dr Franju nadbiskupa
zagrebačkog*

- gospodina Šef ka OmerbaSiđa* glavnog imama za Hrvatsku i 
niju*

- gospodina Slavka Goldštajna* predsjednika židovske općine*
- gospodina Siegfrida Balona* doajena konzularnog zbora kao i

članove konzularnog zbora*
- dosadašnje časnike Predsjedništva Sabora i Izvrš
nog vijeđa Sabora*

- predstavnike Jugoslavenske akademije 
zagrebačkog sveučilišta i Matice

- predstavnike iseljene Hrvatske
grofa Draškoviđ Petra-Trakošđanskog* grofa Jakoba Eltza
Vukovarskog* Janka Baruna Vranicany

- predsjednika Privredne komore Hrvatske i Skupštine Grada
Zagreba

kao i sve druge drage goste.

Zastupnicima koji preuzimaj odgovornu
nost u Saboru Socijalističke Republi Ma
noliđ izrazio je dobrodošlicu i zaželio uspjeha
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Gospođin Manolid je ko
nika sva tri vijeda Sabora obaviješten zajedničkoj sjednici
prisustvuje vedinazastupnika svakog
nositi pravovaljane odluke .

Zatim se prešlo na utvr

Kod utvrđjivanja dnevnog
zastupnici: Ivan Mati ja iDr Nikola
če di da se na zajedničkoj sjednici 1990. raz
motri samo osam točaka predloženog
i odlučivanje od devete do trinaeste
reda odgodi za 31. svibnja1990.

Zastupnici su tražili kako
mogla provesti rasprava o Programu Iz
vršnog vijeda Sabora.

Uz opasku predsjedavajućega
da se na sjednici utvrdjuje dnevni dana
sjednica trajati3 vedinom glasova
je slijedeđi

D N E V N I
1. Prijedlog odluke o izmjenama

Sabora Socijalističke Rep
2. Izbor predsjednika Komisije

novanja3
3. Izbor predsjednika Sabora Socijalističke

Hrvatske,
4. Izbor potpredsjednika Sab

like Hrvatske,
5. Izbor Delegacije Sabora

Hrvatske u Vi jedu republika pokrajina
SFRJ,

6. Izbor predsjednika i članova
jalističke Republike Hrva

7. Proglašenje izbora sastava
Socijalističke Republike Hrvatske, 
čane izjave predsjed

Socijalističke Re

Predsjedništva 
e davanje sve- 

Predsjedništva
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8. Upoznavanje Sabora Socijali
Hrvatske o odluci Predsjedni Socijalističke

Republike Hrvatske o utvr
predsjednika Izvršnog vi
Republike Hrvatske,

9, Izlaganje kandidata za predsjednika
jeća Sabora Socijalističke Republike i

to:
a) Izlaganje programa ka

Izvršnog vijeća Sabora
ke Hrvatske i

b) Predlagan je sastava
Socijalističke Republike

10, Izbor predsjednika i član Izvršnog
Sabora Socijalističke Re

11. Imenovanje republičkih sekretara
republičkih k o m i t e t a ,

12, Svečana izjava predsjednika Izvršnog
vijeća Sabora Socijalističke

13. Imenovanje tajnika Sabora
like Hrvatske.

AD. 1. PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZMJENAMA
SABORA SOCIJALISTIČKE REPU

Na osnovu točke 10.Amandmana
jalističke Republike Hrvatske,Poslovnik se 
zajedničkoj sjednici svih vijeća Sabora.

Prijedlog odluke o izmj
Sabora Socijalističke Republike zastup
nicima uz poziv za današnju sjednicu. Predlagač je Hrvatska 
demokratska zajednica.

Predstavnik predlagača Vladimir dao 
je obrazloženje uzpredloSenu od 
da se iz odredbe člana285. stav brišu
riječi "predsjednika i potpredsjednika
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U raspravi je zastupnik
nio protuustavnim i suprotnim pravn Slan Prijedloga
odluke oizmjenama i dopunama Poslovnika
djuje stupanje na snagu ove odluke
nici donesu vijeća Sabora.

ZastupnicaGorđana Gr b nepotrebnom
odredbu koja glasi "na zajedničkoj
Sabora izvodi se himna Socijalističke Republike
naša d o m o v i n o "* te da je himna već
o tome raspravlja i da unošenje ov
potrebno.

Gospodin Vladimir Seks
govor na primjedbe zastupnika Dr Nikole .

Gospođin šeks u odgovoru na primjedbu Dr
Nikole Viskovića/ocijenio je* izmedj da predložena
izmjena i dopuna Poslovnika upravo člana
291. Ustava SR Hrvatske jer postoji
da se Poslovnik Sabora dovede u su
SRH i činjenicom da je Sabor sada višestranački
lament .

Gospodin Šeks u odgovoru
Gordane Grbić ocijenio je da nije
time što se na ovako povijesno znača Sabora
započeo izvedbom hrvatske himne "Li

Zatim se prešlo na izjašnjavanje
tu.

Prijedlog odluke o izmjenama 
Sabora Socijalističke Republike zajedno s izmjenom u 
stavu l. člana 285.zastupnici s prihvatili
AD. 2. IZBOR PREDSJEDNIKA KOMISIJE

na Ustav Soci ja
za izbor

Na temelju točke 10. A
lističke Republike Hrvatske predsjednik
vanj a bira se na zajedničkoj sjednici

Prijedlog kandidature
i imenovanja podnosi grupa od 30zastupnika 321 .Poslovnika).

Grupa zastupnika predložila predsjednika 
sije sa izbor i imenovanja gospoding Ivana Milasa.
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U ime grupe zastupnika je
zastupnik Neven Jurioa,

Prije prelaska na odlučiva
bavijestio zastupnike da se predsjednik
novanja bira javnim g l a s o v a n j e m 3a za izbor je potrebna 
glasova prisutnih zastupnika.

Prijedlog grupe zastupnika prihvaćen
sova.

Predsjedavajući je proglasio predsjednika
Komisije Sabora za izbor i imenov IVAN
MILAS.

Gospodin Manolić čest Milasu
izboru.

Predsjedavajući je dao vrijeme 
koje se sastala Komisija Sabora imenovanja
utvrdjivanja kandidata na pojedine funkcije.

AD. 3. IZBOR PREDSJEDNIKA SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE 
HRVATSKE

Na temelju točke 10. Amandmana Ustav Soci
jalističke Republike Hrvatske predsjednik
jedničkoj sjednici svih vijeća S

Članom 2. Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika 
Sabora utvrdjeno je da broj kandidata
broja koji se bira.

U skladu sa članom 302 . Poslovnika Sabora Komisija 
za izbor i imenovanja podnijela je prijedlog kandidature za 
izbor predsjednika Sabora.

Gospodin Ivan Milas 3 p za
i imenovanja obrazložio je prijedlog Komisije.

Prije prelaza na izjašnjav
za izbor i imenovanja predsjedavajući je obavijestio da se 
predsjednik Sabora bira javnim g
trebna većina glasova prisutnih zastupnika.
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Zastupnici su većinom g prihvatili
Komisije za izbor i imenovanja da se
izabere gospodinDr Ž A R K O D O M L J A N .

Predsjedavajući je proglasio sa
Sabora S o a i j a l i s t i č k e  Republike Hrvatske izabran gospodin Dr
ŽARKO D O M L J A N .

Predsjedavajući gospodin čestitao Dr 
Domljanu na izboru i pozvao ga da nastavi
ničkoj sjednici.

Gospodin Dr žarko Dom l j an se
na ukazanom povjerenju, zahvalio se zastupnicima
i Predsjedništvu Sabora na čelu s
svemu Sto su učinili u proteklom a zatim je pozdravio
goste Sabora na ovoj sjednici, a
KSninga, šefa Parlamentarne frakcije Parlamentu.

Gospodin Dr Žarko Dom Ij an zatim
godini govor.

AD. 4. IZBOR POTPREDSJEDNIKA SABORA REPUBLIKE
HRVATSKE

Na temelju točke 10. Amandmana XLIX na Ustav Socija
lističke Republike Hrvatske, Sabor zajedničkoj
vijća bira potpredsjednike Sabora.

Članom 1 . i članom 2. O i
Poslovnika Saborautvrdjeno je da Sabor 
nika, a da broj utvrdjenih kandidata ne mora biti Veći od broja 
koji se bira.

U skladu sa članom 302 .
za izbor i imenovanja podnijela je
tri potpredsjednika Sabora.
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Prijedlog Komisije za
je gospodin Ivan Milas3predsjednik

Dr Žarko Domljant predsjednik brzo
jav koji je Saboru uputio Dr Jovan predsjednik
Srpske demokratske stranke.

Prije prelazana i z j a š n j a v a o  
je za izbor i imenovanja predsjednik
da se potpredsj ednioi Sabora biraju a
izbor je potrebnaveđina glasova

Zastupnici su većinom
Komisije za izbor i imenovanja da se za potpredsjednike Sabora 
izaberu gospoda Ivica Peraan3 S t j e S u l i m a n a a

Dr žarko Domljans predsjednik Sabora 
da su za potpredsjednike Sabora Republike Hr
vatske izabrani gospoda IVICA PERC SULIMANAC VLA
DIMIR Seks.

Predsjednik Sabora čestitao 
sjednicima Sabora na izboru i pozvao
predsjedničkim stolom. Predsjednik se zahvalio na dosadašnjem 
radu Dr Mati Crkvencu i Dr TomislavuDjordjeviđut
potpredsjednicima Sabora.

Predsjednik je pređlošio, prihvatili
se zbog tehnike tajnoga glasovanja spoje 5. i 6. točka dnevnog 
reda,

AD» S, i AD,S,
IZBOR DELEGACIJE SABORA REPUBLIKE
HRVATSKE U VIJEĆU REPUBLIK
SFRJt i

IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA PREDSJEDNIŠTVA
LISTIČKE REPUBLIKE HRVATS

Na temelju točke 10. AmILIX na 
jalističke Republike Hrvatske t Sa
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svih vijeća hira Delegaciju Sabora Vijeću pokra
jina Skupštine SFRJ, tajnim glasovanje
većina glasova ukupnog broja zastupni temelju
Slana 2. i 4. Odluke oizmjenama dopunama Sabora
broj utvrdjenihkandidata ne mora se
bira.

Na temelju Slana 312.Poslovnika Sabora
izbor i imenovanja podnijela je Pr kandidature za izbor
Delegacije Sabora. Prijedlog kandidature podijeljen je "na klupe".

Gospodin Ivan Milas obrazl komisije
za izbor i imenovanja.

Na temelju toSke 10. AmXLIX
listiSke Republike Hrvatske Sabor
predsjednika i Slanove Predsjedništva SocijalistiSke Republike
Hrvatske.

Na temelju toSke 1. Aman
tiSke Republike Hrvatske predsjednik Predsjedništva
SocijalistiSke Republike Hrvatske
a za izbor je potrebna većina glasova ukupnog broja zastupnika
u Saboru.

Na temelju Slana 2. i
dopunama Poslovnika Sabora broj utvrdjenih kandidata ne mora 
biti veći od broja koji se bira, izbora
glasuje za predsjednika a posebno
Republike.

Komisija Sabora za izbor
304. Poslovnika Sabora, podnijela
izbor predsjednika i Slanova Predsjedništva Republike.

Prijedlog je podijeljen klupe".

Gospodin Ivan Milas, pr 
i imenovanja obrazlošio je prijedlog
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Zatim se prešlo na glaso .

Prema odredbi Slana287. Poslovnika pred
sjednik Sabora obavijestio jeo naSinu 
utvrđjivanja rezultata izbora.

Na prijedlog predsjednika izabrani su zastupnici 
koji predsjedniku pomažu u provodjenju izbora i to:

- iz Vijeća udruženog rada: ćiro
Branka
Ivan

- iz Vijeća općina: Stjepan BrSić
Zvonimir Jurić
Ivan Liker

- iz Društveno-politiSkog vijeća: Delfina

Prije pauze za tajno glasovanje gos
tima na zajedničkoj sjednici obratio
V R A N I C A N I - D O B R I N O V I Ć ,  potomak sta hrvatske obitelji

Predsjednik Sabora zatim pročitao koji
je, kao ispriku zbog neprisustvovanja i
boru uputio Dr Stipe Šuvar, član Predsjedništva SFRJ.

Slijedi pauza od 80 minuta za glasovanje.

Predsjednik' lahora je zaključio glasovanje.

U skladu sa članom 298. Poslovnika Sabora predsjed
nik Sabora objavio je:
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- da vijeća Sabora Socija Hrvatske
broje prema Ustavu 366 zastupnika,

- da je za izbor DELEGACIJE
I POKRAJINA SKUPŠTINE SFRJ338 zastupnika glasačke 
tiće.

Za izbor Delegacije Sabo Vijeću pok
rajina Skupštine SFRJ glasovalo je

NevaSećih glasačkih list

Pojedini kandidati za Delegacije su
slijedeći broj glasova:

1 Drašen Bobinaa 319
2, Josip Buršić 324
3, Branimir Glav 318
4, Drago Krpina 318
s. Andjelko Kruš 318
8, Ivan Lučev 31$

7, Ivan Mikulić 314
8, Petar Šale 307
9, dr Milan Tapa 319

10, Ivan Tormaš 318
11, mr Janko Vasi 318
12. Djuro Vidmarović 316

Predsjednik je objavio
Delegacije dobili većinu glasova ukupnog broja zastupnika u Sa
boru,

Predsjednik je proglasio da Delegaciju
SRH u Vijeću republika i pokrajina Skupštine Socijalističke Fe
derativne Republike Jugoslavije
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1 . D r a ž e n B o b i n a c
2. J o s i p B u r š i ć
3, Branimir Glavaš
4, Drago Krpina
5, Andjelko Kružičević
6. Ivan LuSev
7. Ivan Mikuliđ

8. Petar Šale
9, Dr Milan Tapaloviđ

10, Ivan Tormaš
11. mr J a n k o Vasil jević
1 2 ,  Djuro Vidmarović.

Predsjednik je čestitao Delegacije
na izboru i zaželio da u naredne obav
ljaju ovu veoma odgovornu društvenu funkciju.

Istovremeno zahvalio j Dele
gacije Sabora u Vi jedu republika pokrajina
radu i zalaganju u obavljanju ove vrlo odgovorne dužnosti.

Predsjednik je objavio da je za izbor PREDSJEDNIKA 
PREDSJEDNIŠTVA SOCIJALISTIČKE REP
preuzelo glasačke listiće.

Za predsjednika Predsjedništva glasovalo je 338 
zastupnika.

Nevažećih glasačkih lis

Kandidat za predsjednika Predsjedništva FRANJO 
TUĐ JU AN dobio je 281 glas.

Predsjednik je objavio
Predsjedništva Socijalističke Rep
‘š.UDJMAN dobio većinu glasova ukupnog broja zastupnika u Saboru 
utvrdjenog Ustavom.
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Predsjednik je objavio
SJEDNIŠTVA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE 
preuzelo glasačke

Za članove Predsjedništva Hrvatske glasovalo je 
ukupno 338 zastupnika,

Nevašećih glasačkih bilo je 11.

Pojedini kandidati za članove Predsjedništva SR 
Hrvatske dobili su slijedeći broj glasova:

1. akademik KREŠIMIR 314
2. akademik DUŠAN BILAND 317
3. akademik DA LIBORBROZOVIđ 307
4. JOSIP MANOLlđ 282
5. ANTUN VRDOLJAK 313
6. mr MILOJKO VUČKOVIČ 303

Predsjednik je objavio da su svi kandidati za čla
nove Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske dobili 
većinu glasova ukupnog broja zastupnika u t utvrdjenog Us
tavom.

Na osnovi objavljenih rezultata za pred
sjednika i članove Predsjedništva Socijalističke Republike 
vatske t a u skladu sa članom 390. Ustava Socijalističke Repub
like Hrvatske, predsjednik Sabora je

p r o g l a s i

da je za predsjednika Predsjedništva Socijalističke 
Republike Hrvatske izabran gospođin Dr FRANJO i

p r o g l a s i o

đa su za članove Predsjedništva Socijalističke 
like Hrvatske izabrani':
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1 , akademik KREŠIMIR BA
2. akademik DUŠAN BILANDŽI

3, akademik DALIBOR BROZOVIČ
4. JOSIP MANOLIĆ
5, ANTUN VRDOLJAK
8, mr MILOJKO VUČKOVIđ.

Prema odredbi Slana 390Ustava Re
publike H r v a t s k e ,predsjednik i dlanovi Predsjedništva
jalistiSke Republike Hrvatske dužn su dati na sjed
nici svih vijeća Sabora svečanu

Predsjednik Sabora pozvao je predsjednika i dlanove 
Predsjedništva Sooijalistidke Republike sve
denu izjavu diji je tekst utvrdjen u dlanu Poslovnika Sa
bora i to na nadinda potpišu njezin

Nakon potpisivanja svedanih izjava Žarko 
predsjednik Sabora, čestitao je predsjedniku i dlanovima Pred
sjedništva Sooijalistidke Republike Hrvatske na izboru i po
želio im mnogo uspjeha u radu.

Predsjednik je zahvalio dosadašnjem predsjedniku i 
dlanovima Predsjedništva SR Hrvatske na obavljanju odgovorne 
dušnosti,

Predsjednik Sabora predao FRANJI pred
sjedniku Predsjedništva SR Hrvatske, Hrvatsku lentu kao znak 
predsjednidke dasti*

Predstavnik Arhiva Hrvatske predao je Dr Franji Tuđjma 
nu, predsjedniku Predsjedništva Hrvatske,' zaključke' hrvat
skog državnog Sabora iz sredine 19, stoljeća,

Franjo Tudjm&n,predsjednik Predsjedništva 
jalističke Republike Hrvatske zahvalio 
govor.

Predsjednik Sabora Dr žarko Domljan, pročitao je 
brzojav koji je Saboru uputio inž, Mark&vić,
Saveznog izvršnog vijeća.
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Krađi prigodni govor zatim gospodin 
Stjepan Sulimanae tpotpredsjednik Sabora.

Prisutnima na zajedničkoj sjednici svih vijeđa 
obratio se gospodin Frankoviđt predsjednik Saveza iz
Madjar&ke,

Time je bila završena i dnevnog reda.

Predsjednik Sabora dao je pauzu ođ 20 minuta i 
zamolio Predsjedništvo SB Hrvatske da ođrSi svoju prvu sjed
nicu i predloži kandidata za predsjednika Izvršnog vijeđa 
Sabora.

U pauzi se sastalo i Predsjedništvo radi
predlagan ja kandidata za tajnika Sabora.

Nakon pauze.

AS. 8. UPOZNAVANJE SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE
0 ODLUCI PREDSJEDNIŠTVA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVAT 

SKE 0 UTVRĐJ IVAN JU KANDIDATA PREDSJEDNIKA IZVRŠNOG
VIJEĆA SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Prema Amandmanu LII t 1. na Ustav Socijalis
tičke Republike Hrvatske kandidata za izbor predsjednika Iz
vršnog vijeđa Sabora predlaže Saboru Predsjedništvo Republike

Đr Franjo Tudjmant predsjednik Predsjedništva SR 
Hrvatske upoznao je Sabor s odlukom Predsjedništva,

Predsjedništvo SR Hrvat utvrdilo gospođina
STIPU MESIĆA kao kandidata za predsjednika Izvršnog vijeđa 
Sabora.
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AD. 9. IZLAGANJE KANDIDATA ZA PRE IZVRŠNOG
SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE TO:

a) IZLAGANJE PROGRAMA KANDI
VIJEĆA SABORA SOCIJALISTIČKE HRVATSKE

Gospodin Stipe Mesiđ, predsjednika
Izvršnog vijeća Sabora izložio j svoj

Predsjednik Sabora je a zastupnici prih
vatili da se rasprava o predloženom programu gospođina 
kao i odlučivanjeo preostalim t održi
31. svibnja 1990. godine.

Na sjednici 30. svibnja1990. razmatran je
još IZBOR PREDSJEDNIKA IZVRŠNOG VIJEĆA i
TAJNIKA SABORA SR HRVATSKE.

ZastupnikDr Nikola Visko
zastupnicima podijeli pisani tekst programa gospođina Stipe 
Me sida. Zahtjevu je udovoljeno.

AD. 10. IZBOR PREDSJEDNIKA IZVRŠNOG SOCIJALISTIČKE 
REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem Amandmana LXI na Ustav
sjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske utvrdilo je kan
didata za predsjednika Izvršnog vijeda

Predsjednik Izvršnog vijeda Sabora bira se javnim 
glasovanjemM a za izbor je potrebna glasova
zastupnika.

Zastupnici su većinom g prihvatili
predsjednika Izvršnog vijeda Sabora izabere gospođin

Predsjednik Sabora proglas
Izvršnog vijeda Sabora Socijalističke Republike Hrvatske izabran 
gospođin STIPE MESIĆ.
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Predsjednik Sabora čestit je gospodinu na
izboru i poletio mu mnogo uspjeha
sadašnjem predsjedniku Izvršnog vijeća 
loviđu na predanom radu.

Gospodin Stipe Mesić zahvalio se na izboru.

AD. 13. IMENOVANJE TAJNIKA SABORA REPUBLIKE
HRVATSKE

U skladu sa Slanom 57.Poslovnika
ništvo Sabora predložilo je g o s p o d i n V e l i b o r a
kandidata za tajnika Sabora,

Gospodin Vladimir šeks$
obrazložio je prijedlog Predsjedništva

Prije nego se prešlo na glasovanje t
upozorio da se tajnik Sabora bira
je potrebna većina glasova prisutnih zastupnika.

Zastupnici su prijedlog

Predsjednik Sabora progla tajnika
bora Socijalističke Republike Hrva gospodin
KIKEREC.

Predsjednik je čestitao Kikereau
i zahvalio se dosadašnjem tajniku Nar delti ju na
radu.

Predsjednik Sabora Dr pozvao sve
zastupnike i sve goste da se priključe
Dana hrvatske državnosti.

Predsjednik je zatim sjednicu
i obavijestio zastupnike da će se sjednica nastaviti svib
nja 1990. godine u 9 sati.
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Nastavak sjednice 31. svibnja 9

Predsjednik Sabora Dr
prisutne i konstatirao da zajedničkoj sjednici prisustvuje
većina zastupnika svakog vijeća
vovaljane odluke.

Predsjednik Sabora konas na 
nici 31. svibnja1990. godine pre
trebaju razmotriti slijedeće točke;

1.Rasprava o programu
STIPE MESIĆ, kao kan za
vršnog vijeća Sabora
vršnog vijeća Sabora

Hrvatske,

2. Izbor članova Izvršnog Sabora Socijalis
tičke Republike Hrvat

3. Imenovanje republičkih sekretara
republičkih komiteta,

4. ..Svečana izjava predsjednika i članova Izvršnog
vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske.

AD. 9.RASPRAVA 0 PROGRAMU KOJI JE IZLOŽIO
MESIĆ, KAO KANDIDAT ZA PREDSJEDNIKA IZVRŠNOG
SABORA I PREDLAGANJE SASTAVA IZVRŠNOG VIJEĆA 

SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora otvor
U raspravi su prema red

slijedeći zastupnici: Marko VlaŠić- Vladimir
Jure šonje, M i l o š P e t r o v i ć ,  Dr Nikola Damir
šime Kalčić, Ivica Gaši,ziatk£ Mođalek,
Erak, Dr šime Đjodan, JoškoKovač, Ivić Balas,
Antun Lovrić, Marijan Ivančan, S
Markov, Josip Pankretić,mr Josip Alojz
dimir Seks. Pisani tekst diskusije priložili su zastupnici 
Andjelko Krušičević i Ivan Babić.
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Predsjednik je -predložio,
da se svi prijedlozi, mišljenja
pravi proslijede Izvršnom vijeću imali
pri koncipiranju programa koji će predlagati

U toku rasprave nakon zastupnika Dr 
Dj odana za replike se javio zastupni Josip Buršić.
u tom trenutku predsjednik Sabora dozvoliko repliku
nici Saveza komunista - Stranke demokratskih Saveza
socijalista napustili su sjednicu.

Nakon pauze koju je zatim
u kojoj se sastalo Predsjedništvo Sabora sa predsjednikom Kluba 
zastpnika SKE-SDP i drugim predstavnicima stranaka, zastupnici 
su se vratili na zajedničku sjednicu

Zastupnik Josip Buršić
a predsjednik Sabora obavijestio zastupnike Stručna
ba Sabora pripremiti tumačenje od
na repliku".

Na temelju Amandmana
publike Hrvatske kandidat za predsjednika Izvršnog
predlaže sastav Izvršnog vijeća

Gospođin Stipe Mesić,
Sabora predložio je sastav Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke
Republike Hrvatske te kandidate za Izvršnog vi
jeća Sabora.

U dogovoru s Komisijom izbor
po Poslovniku predlaže kandidate, je
i kandidaturu republičkih sekretara
komiteta.

Za riječ se javio gospodin Davorin Rudolf.

AD. 10. IZBOR ČLANOVA IZVRŠNOG VIJEĆA SOCIJALISTIČKE
REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju točke 10.Amandmana Ustav
jalističke Republike Hrvatske, Sa
bira potpredsjednike i članove Izvršnog vijeća Sabora.

Članovi Izvršnog vijeća se
a za izbor je potrebna većina glas zastupnika.



Zastupnici su većinom
predloženi sastav Izvršnog vijeća

Predsjednik je proglasio
vijeća Sabora izabrani:

1,prof, đr Mate Babić
2, Bernardo Jurlina
3, prof, dr Milan Romi ja
4, Dragutin Kalogjera

S, Sojko šušak
6,dr ZvonimirMedvedović

7, Josip Boljkovao
8, prof, dr BoSidar Ud

9, Ivan Tarnaj
10, mr Zdravko Mršić

11, akademik Vlatko Pavt
12, prof, đr Andrija Be
13, prof, đr Stjepan Zdunić

14. mr Petar Kriste

Na temelju člana4, Zakona o dopunama
Zakona oIzvršnom vijeću Sabora, ima
predsjednika koje bira Sabor iz reda članova Izvršnog vijeća 
Sabora,

Potpredsjednici Izvršnog vijeća Sabora biraju se 
javnim glasovanjemta za izbor je potrebna većina glasova pri
sutnih zastupnika.

Zastupnici su većinom
kandidature za izbor potpredsjednika 
koju je podnio gospodin Mesić,

Predsjednik je proglasio da su za 
vršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske izabran
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1» prof. dr Ma
2. Bernardo Ju
3. prof. dr Mi

AD. 11.IMENOVANJE REPUBLIČKIH SEK PREDSJEDNIKA
REPUBLIČKIH KOMITETA

Na temelju točke 10. Ama
ci ja lističke Republike Hrvatske *
nici svih vijeća imenuje republičke sekretare
cionare koji rukovode radom republičk

Na temelju Slana 321.Poslovnika Komisija
Sabora za izbor i imenovanja podnije
dature za imenovanje republičkih sekretara 
republičkih komiteta.

Imenovanje republičkih sekretara 
republičkih komiteta provodi se javnim za iz
bor je potrebna većina glasova prisutnih

Zastupnici su većinom g
Komisije za izbor i imenovanja.

Predsjednik je proglasio republičke 
tare i predsjednike republičkih komiteta

- JOSIP BOLJKOVAČ za r
trašnje

- mr PETAR KRISTE za r
obranu*

- prof. dr BOŽIDAR UDOVIČIđ za p
za ezanat

stvo*
- IVAN TARNAJ za p Republičkog

- za p
- mr ZDRAVKO MRŠIĆ za p Republičkog komiteta

za odnose
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- akademik VLAT

- prof,dr ANDRIJA HEBRANG

- prof, dr STJE

- MILAN HRNJAK

- marim Crnja

- prof, dr OSMAN

- MILOVAN ŠIBL

za predsjednika Repu komiteta
za p r o s v j e t u * kulturu* fizičku
tehničku k u l t u r u *
za predsjednika Republičkog komiteta 
za zdravstvo i socijalnu zaštitu*
za generalnog direktor
zavoda za društveno
za pred sjeđnikaRepubličkog komiteta
za građjevinarstvo* stambene
munalne poslove i
oko line*
za predsjednika Repu komiteta
za boračka pitanja*
za predsjednika Republičkog 
za znanost i tehnologij
za predsjednika Repu
za informiranje,

AD, 12, SVEČANA IZJAVA PREDSJEDNIKA ČLANOVA
SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Prema članu ?. Zakona o Izvršnom vi jedu pred
sjednik i članovi Izvršnog vijeđa* prije stupanja na đušnost da
ju na zajedničkoj sjednici svih Sabora
čiji je tekst utvrdjen zakonom.

Predsjednik je predlošio* zastupnici
svečanu izjavu u istovjetnom tekstu i imenovani
sekretari i predsjednici republičkih ne
sastav Izvršnog vijeđa Sabora* ali učestvuju u njegovom radu 
kad su na dnevnom redu sjednica Izvršnog vijeđa pitanja koja 
spadaju u djelokrug rađa tih republičkih organa.

Predsjednik je pozvao
vršnog vijeđa Sabora* kao i republičke sekretare i predsjedni
ke republičkih komiteta da dadu svečanu na način da
potpišu njezin tekst.

Predsjednik Sabora u ime svih 
svim članovima Izvršnog vijeđa Sabora kao i rukovodiocima re
publičkih organa uprave sa šeljom za uspješan rad na ovim od
govornim društvenim funkcijama.
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U toku sjednice u nekoliko navrata predsjednik
Sabora obavještavao je zastupnike
Sabor dobiva iz zemlje i svijeta sa Selja
za uspjeh i rad novog Sabora.

U toku sjednice zastupnic obratio
Ljubo Klasiđ,izvršni direktor
Amerike, Australije i Kanade .

Sjednica je zakljušena 14,30


