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Zagreb,

30. rujna 1991.

ZASTUPNICIMA
U SABORU REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 323. Poslovnika Sabora Republike
Hrvatske sazivam 19. zajedničku.-sjednicu svih vijeća Sabora Repu
blike Hrvatske.
Sjednica đe započeti u utorak, 8. listopada 1991. u 9 sati
u Velikoj vijećnici Sabora Republike Hrvatske.
Za sjednicu predlažem slijedeđi

D N E V N I

RED:

1. OPĆA POLITIČKA SITUACIJA I STANJE NA RATIŠTIMA U
HRVATSKOJ TE NJEZIN MEĐUNARODNI POLOŽAJ
Uvodna izlaganja: Predsjednik Vlade Republike Hrvatske,
ministar obrane, ministar inozemnih
poslova i ministar unutarnjih poslova
Predlagatelj:

Predsjedništvo Sabora;

2. POTVRĐIVANJE UREDBI SA ZAKONSKOM SNAGOM KOJE JE
DONIO PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
Predlagatelj: Predsjednik Republike Hrvatske;
3. POTVRĐIVANJE UREDBI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 0
PRIZNANJU ESTONIJE I LETONIJE KAO SUVERENIH I
SAMOSTALNIH DRŽAVA
Predlagatelj:

Vlada Republike Hrvatske;

4. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA 0
OVLAŠTENJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA DONOŠENJE

2

UREDBI KOJIMA ĆE UREĐIVATI POJEDINA PITANJA IZ
DJELOKRUGA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJED
LOGOM ZAKONA
Predlagatelj:

Vlada Republike Hrvatske;

5. PROMJENE U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE:
a) OBAVIJEST 0 RAZRJEŠENJU ČLANOVA VLADE
b) PREDSTAVLJANJE I GLASOVANJE 0 POVJERENJU NOVIM
ČLANOVIMA VLADE
Uvodno izlaganje: Predsjednik. Vlade Republike Hrvatske;
6. IZBOR SUDACA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
Predlagatelj: Komisija Sabora za izbor i imenovanja
7. RAZRJEŠENJE DOSADAŠNJEG TE IMENOVANJE NOVOG TAJNIKA
I ZAMJENIKA TAJNIKA SABORA:
a) RAZRJEŠENJE DOSADAŠNJEG TAJNIKA SABORA
b) IMENOVANJE NOVOG TAJNIKA SABORA i
c) IMENOVANJE ZAMJENIKA TAJNIKA SABORA
Predlagatelj; Predsjedništvo Sabora.
U svezi pojedinih točaka prdđloženog dnevnog reda na
pominjem slijedeće:
1. Politička situacija u Republici Hrvatskoj bremenita
je ratom što se protiv nje vodi. Hrvatski sabor, kao što je to
i do sada činio, dužan je, ne samo sagledati svekoliko unutarnjopolitičko i vanjskopolitičko stanje u kome se Republika na
lazi, već je neophodno i da Sabor donese potrebne odluke na
putu konačnog oslobođenja i osamostaljenja Republike Hrvatske.
S tim u svezi pozvani su Predsjednik Vlade Republike
Hrvatske, ministar obrane i ministar inozemnih poslova da
Hrvatskom saboru podnesu izvješća o stanju na ratištima u Hrvat
skoj, o njezinoj međunarodnoj aktivnosti i o svekolikim poli
tičkim prilikama u Republici. U skladu s tim izvješćima i ras
pravom koja će se provesti, Predsjedništvo Sabora predložit će
donošenje potrebnih zaključaka.
2. Člankom 101. Ustava Republike Hrvatske propisana je
obveza Predsjednika Republike da podnese Hrvatskom saboru na
potvrdu uredbe sa zakonskom snagom koje je donio na temelju
svoga ustavnog ovlaštenja.

3

Kako je,Predsjednik Republike Hrvatske donio određeni
broj, uredbi sa zakonskom snagom, čim ih podnese na potvrdu
Hrvatskome saboru, uputit đu ih zastupnicima.
3. Na temelju ovlasti Vlade Republike Hrvatske da do
nosi uredbe kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokru
ga Sabora, Vlada Republike Hrvatske donijela je uredbe o priz
nanju Estonije i' Letonije kao suverenih i samostalnih država.
S obzirom na njegov djelokrug, potrebno je da Hrvatski
sabor spomenute uredbe potvrdi.
Kada Vlada podnese Saboru prijedlog za potvrđivanje tih
uredbi, uputit đu ga zastupnicima.
4. Vlada Republike Hrvatske podnijela je Prijedlog za
donošenje zakona o izmjeni Zakona o ovlaštenju Vlade Republike
Hrvatske za donošenje uredbi kojima đe uređivati pojedina pita
nja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske, s Prijedlogom za
kona .
Predloženi je zakon upućen zastupnicima pošiljkama
njihovih vijeća.
Kako je osnovni tekst toga zakona usvojen na skupnoj
sjednici svih vijeća, predlaže se da se na isti način usvoji
i njegova izmjena, čime će se dati i skupna obav-ijest.o tome
kako je Vlada Republike Hrvatske koristila ovlasti koje joj
je Sabor dao na temelju spomenutoga zakona.
5. Na prošlom zasjedanju Sabora, Hrvatski je sabor
dao povjerenje Vladi Republike Hrvatske u određenom sastavu.
U međuvremenu je Predsjednik Republike Hrvatske, na
prijedlog predsjednika Vlade razrješio pojedine članove Vlade
i imenovao nove članove Vlade Republike Hrvatske.
S tim u svezi potrebno je da Sabor bude obaviješten
o razrješenjima članova Vlade te da izrijekom dade povjerenje
novim članovima Vlade Republike Hrvatske.
Izvješće odnosno traženje predsjednika Vlade Republike
Hrvatske s tim u svezi, dostavit ću vam naknadno.
6. Člankom 46. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republi
ke Hrvatske određeno je da će Sabor Republike Hrvatske, na pri
jedlog Komisije za izbor i imenovanja, izvršiti zbor sudaca
Ustavnog suda Republike Hrvatske, u skladu s tim zakonom, u roku
od 3 mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu.

S obzirom na protek spomenutog roka, potrebno je iz
vršiti izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske.
Komisija Sabora za izbor i imenovanja još nije do
stavila Saboru prijedlog za izbor sudaca Ustavnog suda Repu
blike Hrvatske, a čim to učini uputit ću ga zastupnicima.
7.

Predsjedništvo Sabora Republike Hrvatske, u skladu

sa svojim djelokrugom utvrđenim Poslovnikom Sabora, utvrdilo
je prijedloge odluka o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju
novog tajnika i zamjenika tajnika Sabora, o čemu Sabor odluču
je na zajedničkoj sjednici svih vijeća.
Prijedlozi tih odluka upućeni su zastupnicima poštom.

