SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

ZASTUPNIČKI DOM

ZAPISNIK JEDANAESTE IZVANREDNE SJEDNICE ZASTUPNIČKOG DOMA
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
održane 28., 29. i 30. VII. i 2., 3. i 7. IX. 1993.

Zagreb,

rujna 1993.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
ZASTUPNIČKI DOM

Zapisnik

11.
održane 28., 29.

izvanredne, sjednice Zastupničkog doma
i 30. srpnja i 2., 3. i 7. rujna 1993. godine

Sjednicu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske,
sa zvanu na zaht jev V ade Republike Hrvatske, otvorio je 28.
s rpn ja 1993 . godine u 9,20 sati predsjednik Zastupničkog doma,
St jepan Mes ić .*
P reds jedni k je pozdravio predsjednika i nazočne Članove
Predsjednik
VI a d e .
Zastupnici su minutom šutnje odali
počast
hrvatskim braniteljima i svim civilnim žrtvama rata.

palim

Predsjednik je izvjestio da je na sjednici nazočno 99
zastupnika,
što
znaci
da
Zastupnički
dom može
donositi
pravovaljane odluke.
Izostanak sa sjednice 28. srpnja ispričali su : Đuro
Viđmarović, a tijekom sjednice Božidar PetraC i đr. Sime Dodan.
Izostanak sa nastavka sjednice 2. rujna ispričali su Ž e 1jko
Bušić, Josip Pankretić, Ivan Hranjec, đ r . Boris Šegota , El io
MartinCić, Anton KovaCev i d r . Sime Dodan, 3, rujna dr . An te
Zarkov, Dino Debeljuh, d r . Sime Dodan, Josip Pankretić i d r .
Kruniš lav Olujić . Izostanak sa sjednice 7. rujna ispričali su mr .
Ivo Škrabalo, Ivan Kolak, Ivan Hranjec, Vladimir Bebić, Fur io
Radin, dr. Žarko Domljan, d r . Ante Zarkov, Zvonimir Juri C , d r .
Sime Dodan, Ivan Milas, dr. Goran Granić, Vilim Herman i Milan
Stojanović.
Zapisnik desete sjednice usvojen je bez primjedbi.

^Potpredsjednik
Zastupničkog
doma
dr.
predsjedao je dijelom sjednice 2. rujna 1993.
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Žarko

Domljan

Zatim se pristupilo utvrđivanju dnevnog reda sjednice.
Na sjednici 28. srpnja je podijeljen Konačni prijedlog
dnevnog
reda
sa
prijedlozima
točaka
koje
su
ovlašteni
predlagatelji dostavili nakon sazivanja sjednice.
Zastupnički
dnevni red uvrstio,
slijedeće zakone:

dom prihvatio je
većinom glasova,

prijedlog Vlade i u
po hitnom postupku,

1.

KONAČNI
PRIJEDLOG
ZAKONA
O
ODREĐIVANJU
POSLOVA
IZ
SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
I
UPRAVE - P.Z. br. 204;

2.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 POREZNOJ UPRAVI P.Z. br. 213; /8
''protiv” , 4 "suzdržana"/

3.

KONAČNI PRIJEDLOG
ZAKONA O
DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ
KREDITNOJ BANCI ZA OBNOVU
P.Z. b r . 212; /3"protiv", 4
"suzdržana"/

4.

KONAČNI PRIJEDLOG
ZAKONA O OVLASTI HRVATSKOG FONDA ZA
PRIVATIZACIJU DA PREUZME I PODMIRI DIO DUGA REPUBLIČKOGA
FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE,
P.Z.
br. 200; /l "protiv", 1 "suzdržan"/

5.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
PRIVREMENOM KORIŠTENJU STANOVA P.Z. br. 210; /3 "protiv",
1 "suzdržan"/

6.

KONAČNI PRIJEDLOG
ZAKONA O
POTVRĐIVANJU
DOPUNE MONTREALSKOG PROTOKOLA O TVARIMA
OZONSKI OMOTAČ P.Z. br. 197; /2 "protiv"/

7.

KONAČNI PRIJEDLOG
ZAKONA O
POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE AUSTRIJE 0
SOCIJALNOM OSIGURANJU P.Z. b r . 196; /1 "protiv"/

8.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "SPASITE
DJECU HRVATSKE" U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU, P.Z. br.
199; /2 "protiv", 2 "suzdržana"/

/RATIFIKACIJI/
KOJE OŠTEĆUJU

Tijekom sjednice 30. srpnja prihvaćen je prijedlog
Vlade Republike Hrvatske i u dnevni red je, po hitnom postupku,
većinom glasova /I "protiv", 1 "suzdržan"/ uvršten KONAČNI
PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOM FONDU ZA PRIVATIZACIJU, P.Z. br.
216.
Zastupnički dom je prihvatio prijedlog zastupnika dr.
Ante Kutle i u dnevni red, po hitnom postupku, uvrstio: KONAČNI
PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "HRVATSKA LIGA PROTIV
RAKA" U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU, P.Z. b r . 209:
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Iz KonaCnog
prijedloga
dnevnog
reda
28.
srpnja
izostavljeno je, na prijedlog odbora, Izvješće Komisije za ocjenu
rada Javnog poduzeća "Hrvatske šume". Nakon rasprave, 28. srpnja
kod utvrđivanja dnevnog reda u kojoj su sudjelovali zastupnici
Vera Stanić i mr. Mato Arlović, ova točka je uvrštena u dnevni
red. U međuvremenu Vlada Republike Hrvatske osnovala je Komisiju
sa zadatkom da u roku od Četrdeset dana utvrdi i podnese izvješće
Vladi o stanju u Javnom poduzeću "Hrvatske šume". Kako rok za
podnošenje izvješća Vladi nije prošao, a Upravni odbor je
dostavio i izvješća za 1992. godinu, rasprava je u nastavku
sjednice 2. rujna 1993. odgođena za sjednicu krajem rujna.
U Konačnom prijedlogu dnevnog reda izostavljena je
točka Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske
donijela nakon sjednice Zastupničkog doma, stoga što Vlada nije
između dva zasjedanja Zastupničkog doma donijela niti jednu
uredbu.
Tijekom sjednice,
dopunjen kako slijedi:

2.

i 3. rujna 1993.

dnevni

red je

1. Županijski dom je dostavio Odluku o vraćanju Zakona
o izvlaštenju na ponovno odlučivanje te je u dnevni red uvrštena
točka PONOVNO ODLUČIVANJE 0 ZAKONU O IZVLAŠTENJU.
2. Zastupnica Vera Stanić predložila je na inicijativu
Udruženja "Vukovarske majke" dopunu dnevnog reda točkom RASPRAVA
O PRONALAŽENJU I OSLOBAĐANJU SVIH NESTALIH U DOMOVINSKOM RATU.
Dom je ovaj prijedloh prihvatio jednoglasno.
3. Na prijedlog zastupnika d r . Gorana Granica, dnevni
red
je
dopunjen raspravom
o energetskim,
gospodarskim
i
socijalnim prilikama u Dalmaciji.
U raspravi su, kod utvrđivanja ove dopune, sudjelovali
zastupnici Srećko Bijelić, Velimir Terzić, dr. Savka BabCevićKuCar i predsjednik Vlade Nikica Valentić.
Vlada je tijekom sjednice dostavila materijal za
raspravu IZVJEŠĆE O STANJU I PODUZETIM MJERAMA TE MJERAMA KOJE
CE SE PODUZETI NA NORMALIZACIJI GOSPODARSKOG STANJA I ŽIVOTA
PUČANSTVA NA PODRUČJU JUŽNE HRVATSKE.
4. Zastupnica m r . Gorđana Turić uputila je Prijedlog
zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, s
Konačnim prijedlogom zakona i predložila da se po hitnom postupku
uvrsti u dnevni red. Ovaj prijedlog je sukladno odredbama
Poslovnika podržalo 10 zastupnika.
Zastupnica m r . Gordana Turić prihvatila je prijedlog
predstavnika Vlade Republike Hrvatske mr.
Josipa Jurasa i
odustala od prijedloga za hitni postupak.
Zastupnički dom je jednoglasno uvrstio u dnevni red
PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG
RATA, P.Z. 217.
4

Prijedlog zastupnika d r . Gorana Granica da se na
sjednici 2. rujna odredi vrijeme za aktualni sat nije prihvaćen
jer nije sukladan odredbama Poslovnika Zastupničkog doma.
Zastupnik Goranko Fižui ić predložio je da se u dnevni
red uvrsti "Izvješće o naredbi o visini posebne pristojbe pri
uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda "NN" br. 66/93"
Zastupnički dom je, u svezi tog prijedloga, donio
slij edeć i
z a k 1 j u C a k
Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da podnese
izvješće o izvršavanju zakona i provođenju politike na području
uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Zastupnički dom je, na sjednici radio prema slijedećem
dnevnom redu

1.

KONAČNI PRIJEDLOG
ZAKONA
O
ODREĐIVANJU
POSLOVA
IZ
SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
I
UPRAVE,
- hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br.
204;

2.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI,
postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. b r . 213;

3.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
0 DOPUNI ZAKONA
KREDITNOJ BANCI ZA OBNOVU - hitni postupak,
Čitanje, P.Z. b r . 212;

4.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI HRVATSKOG FONDA ZA
PRIVATIZACIJU DA PREUZME I PODMIRI DIO DUGA REPUBLIČKOGA
FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE - hitni
postupak, prvo i drugo Čitanje, P.Z. br. 200;

5.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PRIVREMENOM KORIŠTENJU STANOVA - hitni postupak, prvo i
drugo čitanje, P.Z. br. 210;

6.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
0 POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
DOPUNE MONTREALSKOG PROTOKOLA 0 TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU
OZONSKI OMOTAČ - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje, P.Z.
br. 197;

7.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE AUSTRIJE O
SOCIJALNOM OSIGURANJU
- hitni postupak, prvo i drugo
Čitanje, P.Z. br. 196;

8.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "SPASITE
DJECU HRVATSKE" U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU
- hitni
postupak, prvo i drugo Čitanje, P.Z. br. 199;

5

-

hitni

O HRVATSKOJ
prvo i drugo

9.

KONAČNI
PRIJEDLOG
ZAKONA
0 PLAĆANJU
DOPLATNE
MARKE
"HRVATSKA LIGA PROTIV RAKA" U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU
- hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 209;

10.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOM FONDU
ZA PRIVATIZACIJU - hitni postupak, prvo i drugo čitanje,
P.Z. br. 216;

11.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE - drugo
čitanje, P.Z. b r . 100;

12.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
čitanje, P.Z. br. 105;

13.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
čitanje, P.Z. br. 106;

14.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBRTU - drugo čitanje, P.Z. br.
107 ;

15.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O BANKAMA I ŠTEDIONICAMA - drugo
čitanje, P.Z. br. 108;

16.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O
NARODNOJ
BANCI HRVATSKE /PREDLAGATELJ: ANTE KLARIĆ/ - drugo čitanje,
P.Z. br. 146;

17.

KONAČNI
PRIJEDLOG
ZAKONA
O
DOKAPITALI ZACIJI
INA
INDUSTRIJA NAFTE D.D. - drugo čitanje, P.Z. b r . 184;

18.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
SUMAMA - drugo čitanje, P.Z. br. 145;

19.

KONAČNI PRIJEDLOG
P.Z. br. 40;

20.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O FONDOVIMA U
STAMBENOM I KOMUNALNOM GOSPODARSTVU - drugo čitanje, P.Z.
br. 160;

21.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O USTANOVAMA - drugo čitanje, P.Z.
br. 62:

22.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
čitanje, P.Z, br. 140;

23.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU - drugo
čitanje, P.Z. br. 142;

24.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PRAVIMA BIVSIH POLITIČKIH ZATVORENIKA - drugo čitanje, P.Z.
br. 138;

25.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZNAKA I NAZIVA CRVENOG
KRIŽA - drugo čitanje, P.Z. br. 91;

0 TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

ZAKONA O
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JAVNOM

BILJEŽNIŠTVU

IZVLAŠTENJU

ZDRAVSTVENOJ

- drugo

ZAŠTITI

-

drugo

-

drugo

čitanje,

- drugo

26 .

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 NADZORU PREDMETA OD PLEMENITIH
KOVINA - drugo Čitanje, P.Z. b r . 121;

27.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA O GRADU ZAGREBU
/Predlagatelj: m r . Milivoj Kujundžić/ - drugo Čitanje, P.Z.
br. 189;

28 .

KONAČNI
PRIJEDLOG ZAKONA 0 PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA
FINANCIJSKOM POSLOVANJU - drugo Čitanje, P.Z. 175;

29.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
Čitanje, P.Z. br. 139;

30 .

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU - treće Čitanje, P.Z. br. 141;

31 .

KONAČNI
PRIJEDLOG ZAKONA O
čitanje, P.Z. br. 63;

32.

IZVJEŠĆE
POLITIKE;

33 .

IZVJEŠĆE O
PODUZEĆA;

34.

RASPRAVA 0 PRONALAŽENJU I OSLOBAĐANJU
ZAROBLJENIH U DOMOVINSKOM RATU;

35.

IZVJEŠĆE O STANJU I PODUZETIM MJERAMA TE MJERAMA KOJE ĆE SE
PODUZETI
NA NORMALIZACIJI GOSPODARSKOG STANJA I ŽIVOTA
PUČANSTVA NA PODRUČJU JUŽNE HRVATSKE;

36.

IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA HRVATSKE RADIO TELEVIZIJE;

37.

PONOVNO ODLUČIVANJE 0 ZAKONU 0 IZVLAŠTENJU - P.Z. br. 40;

38.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 DEVIZNOM POSLOVANJU I OSNOVAMA DEVIZNOG
SUSTAVA, prvo Čitanje, P.Z. br. 207;

39 .

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA
CIJENA, prvo Čitanje, P.Z. br. 211;

40 .

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRISILNOJ
NAGODBI, STEČAJU I LIKVIDACIJI, prvo Čitanje, P.Z. br. 214;

41 .

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA
PROMET PROIZVODA I USLUGA, prvo čitanje, P.Z. br. 201;

42.

PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK - prvo čitanje,
b r . 208;

43 .

PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DOBIT - prvo Čitanje, P.Z. br.
206;

44 .

PRIJEDLOG ZAKONA O PRETVARANJU DEVIZNIH DEPOZITA GRAĐANA U
JAVNI DUG REPUBLIKE HRVATSKE - prvo Čitanje, P.Z. br. 185;

VLADE

POLITIČKIM

TEHNIČKOJ KULTURI

REPUBLIKE HRVATSKE

TIJEKU

I

REZULTATIMA

7

STRANKAMA

-

OPROVEDBI
PRETVORBE

O

SVIH

-

O

treće

treće

VANJSKE
DRUŠTVENIH
NESTALIH

SUSTAVU

I

KONTROLE

P.Z.

45.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 OBVEZNIM
ODNOSIMA - prvo Čitanje, P.Z. br. 183;

46.

PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA 0 PREUZIMANJU
ZAKONA
0
OSNOVNIM
VLASNlCKO-PRAVNIM
ODNOSIMA
/
Predlagatelj: Županijski dom/ - prvo Čitanje, P.Z. br. 190;

47.

PRIJEDLOG ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA - prvo čitanje,
br. 202:

00

PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI BILJA - prvo čitanje, P.Z.
205 ;

P.Z.

br.

49.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI
ZAKONA 0 HRVATSKOJ
TELEVIZIJI /Predlagatelj: zastupnik Miroslav KiS/
Čitanje, P.Z. br. 198;

50.

PRIJEDLOG
ZAKONA
O
PRAVIMA HRVATSKIH
BRANITELJA
IZ
DOMOVINSKOG RATA - /Predlagatelj: zastupnica m r . Gordana
Turič/ - prvo čitanje, P.Z. 217;

51.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNE KOMISIJE;

52.

IZBORI,

RADIO- prvo

IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

"AKTUALNI SAT"
Zastupnik Krunislav Olujić postavio je zastupničko
pitanje potpredsjedniku Vlade RepubIike Hrvatske, Vladimiru Seksu
glede izjava predsjednika HSS, Drage Stipca i gradonačelnika
Rijeke Siavka Linića objavljenih u dnevnom tisku.
Odgovor je dao potpredsjednik Vlade, Vladimir Seks.
Zastupnik Milan Đukić postavio je zastupničko pitanje
u svezi zamjene vojnih stanova te pitanje o razmjeni osobe protiv
koje je u tijeku krivični postupak.
Odgovor su dali predsjednik Vlade Nikica Valentič i
ministar pravosuđa Ivica Crnić.
Zastupnica
Snježana
Biga-Friganović
postavila
je
zastupničko pitanje u svezi izjave Državnog odvjetnika te pitanje
0 korisnicima, državnim dužnosnicima, menađerskih kredita.
Odgovor je dao predsjednik Vlade Nikica Valentič i
potpredsjednik Vlade Vladimir Seks.
Zastupnik Božo Kovačević postavio
je zastupničko
pitanje o korištenju bivše vile "Vojvodina", te pitanje u svezi
osiguranja sredstava
za proširenje predsjedničkih dvora
i
izgradnju predsjedničke jahte.
Odgovor je dao ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak
1 ministar financija dr. Zoran Jašić.
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Zastupnica Milanka OpaCić postavila je zastupničko
pitanje u svezi postavljanja električnog kabla između Zadra, Paga
i Raba te izgradnji trafo stanice u Zadru. Također je postavljeno
pitanje o iznajmljivanju ili kupovini aviona za gašenje požara.
Odgovor
je
dao
predstavnik
ministarstava
za
gospodarstvo Bernard Porges i ministar unutarnjih poslova Ivan
Jarnj a k .
Zastupnik m r . Mato Ariović postavio je zastupničko
pitanje o mjerama koje Vlada namjerava poduzeti zbog ravnomjernog
rasporeda tereta rata i ravnomjernog starta u obnovi i razvoju.
Također, postavio je pitanje kada će Vlada pripremiti cjelovit
paket stanbenih zakona.
Odgovor je dao potpredsjednik Vlade Borislav Skegro i
ministar graditeljstva i zaštite okoliša Zlatko TomCić.
Zastupnik Đuro Dečak postavio je zastupničko pitanje
o provođenju Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.
Također postavio je pitanje zašto nisu dodjeljena novCana
sredstva iz proračuna Udruženju roditelja poginulih branitelja
Domovinskog rata.
Odgovor je dao ministar rađa i socijalne skrbi m r .
Josip Juras.
Zastupnik Drago EreS postavio je zastupničko pitanje
u svezi dostave odobrenih sredstava u državnom Proračunu za
obnavljanje objekata u ratnim područjima, te pitanje u svezi
posebnog odobrenja za građane koji napuštaju ratom zahvaćena
područj a .
Odgovor je dao, na prvo pitanje predsjednik Vlade
Nikica Valentić a ministar obrane Gojko Sušak najavio pismeni
odgovor na drugo pitanje.
Zastupnik Veselin Pejnović postavio je zastupničko
pitanje u svezi dobivanja hrvatskog državljanstva te pitanje u
svezi mogućnosti uspostave PTT prometa sa okupiranim djelom
Hrvatske te sa Srbijom i Crnom Gorom.
Odgovor su dali ministar unutarnjih poslova Ivan
Jarnjak i ministar prometa i veza Ivica Mudrinić.
Zastupnik Niko Popov ić postavio je zastupničko pitanje
zašto se područje Zupanjske Posavine više ne smatra kriznim
područjem, pitanje o isplati regresa kamata poljoprivredi te kada
će se dostaviti Saboru na raspravu Zakon o zadrugama.
Odgovor je dao ministar obrane Gojko Sušak i ministar
financija dr. Zoran Jašić.
Zastupnik Tomo Jelić postavio je zastupničko pitanje
0 mogućnosti poboljšanja uvjeta putovanja na relaciji Zagreb Osijek i pitanje o registraciji poljoprivrednih traktora.
Odgovore su dali ministar prometa i veza Ivica Mudrinić
1 ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak.
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Zastupnik Zvonimir
JuriC postavio
je zastupničko
pitanje u svezi obavljanja dopunske, djelatnosti službenicima
organa državne uprave te pitanje o starim oznakama na pištoljima
koje nose policajci.
Odgovor su dali ministar uprave Jurica MalCiC i
ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak.
Zastupnik Goran Granić postavio je zastupničko pitanje
glede rezultata istrage o financijskom inž injeringu te Sto Vlada
poduzima za zaštitu hrvatskih građana oštećenih u aferi Trend.
Odgovor je dao ministar pravosuđa Ivica CrniC.
Zastupnik Slavko Meštrović postavio je zastupničko
pitanje o naftnoj mrlji u Kvarneru i mjerama koje se poduzimaju
na sprijeCavanju posljedica.
Odgovor je dao ministar graditeljstva i zaštite okoliša
Zlatko TomCić.
Zastupnik Dražen BudiSa postavio je zastupničko pitanje
koliko je sredstava prikupljeno kroz Hrvatski nacionalni fond te
tko raspolaže tim sredstvima odnosno nadzire raspolaganje.
Pismeni odgovor najavio je
ministar financija đr.
Zoran JaSić.

1.

KONAČNI
PRIJEDLOG
ZAKONA
O
ODREĐIVANJU
POSLOVA
IZ
SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
I
UPRAVE, - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje, P .Z . br.
204:

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka
kod donošenja ovoga zakona.
Prijedlog akta zastupnici su primili postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za prostorno
uređenje
i zaštitu okoliša i Odbor za naobrazbu, znanost,
kulturu i Sport. Izvješća radnih tijela i prethodno mišljenje
Županijskog doma zastupnici su primili na sjednici.
U raspravi su sudjelovali: zastupnici Elio MartinCić,
Ante Miko Tripalo, dr. Zlatko Kramar iC , Anđelko Gabrić, Velimir
Terzić, Luka Bebić, dr. Petar Bosnić, m r . Mato Ariović, Josip
Pankret ić, d r . Mira Ljubić Lorger, Dino Debeljuh, Perica Jurić,
Anto Lovrić, d r . Savka DabCević-KuCar i ministar uprave Jurica
Ma 1C iC .
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane na
Članak 7., 22., 25. i 35.
Predlagatelj je prihvatio amandmane koje su podnijeli
Odbor za zakonodavstvo na Cl. 1., 33., 43., na podnaslov iza Cl.
36., Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša na Cl. 4.,
18., novi Cl. 18a., 23.,
Kluba zastupnika IDSa novi Cl. 13a. i
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zastupnika Velimira Terzića i Anđelka Gabrića na cl. 40.
Predlagatelj, a ni Dom, nije prihvatio amandmane
zastupnika Zlatka Kramar ića na Cl. 1. /14 "za"/, Cl. 39. /19
"za"/, Kluba zastupnika IDS-a novi Cl. 2a i 2b., /2 "za"/., novi
Cl. 3a. /22 "za"/, Cl. 7. /13 "za"/, novi Članak 7a. i 7b. /24
"za"/, 8a. /29 "za"/, novi Cl. 10a /30 "za"/, novi podnaslov i
Cl. 14a. /27 "za"/, Cl. 15 /14 "za"/, novi Cl. 35. /14 "za"/,
nova glava VIII /19 "za"/, zastupnika Velimira Terzića i Anđelka
Gabrića novi Cl. 10a., /19 "za"/, Cl. 39. /23 "za"/, Odbora za
zakonodavstvo na C 1. 40.
Zastupnički dom je većinom glasova, /84 "za", 22
"protiv"/, donio Zakon o određivanju poslova iz samoupravnog
djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave, u tekstu kako
ga je predložila Vlada zajedno s usvojenim amandmanima.

2.

KONAČNI
PRIJEDLOG
ZAKONA O POREZNOJ
UPRAVI
postupak, prvo i drugo Čitanje, P .Z . br. 213

-

hitni

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka
kod donošenja ovoga zakona.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
financije i državni proračun
i Odbor za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost, Čija izvješća su zastupnici primili na
sjednici.

zastupnici

Županijski dom dostavio je prethodno mišljenje koje su
primili na sjednici.

Predstavnik predlagatelja, dr. Zoran Jaš ića, ministar
f inane i j a dodatno je obrazložio prijedlog.
Zastupnički dom je, većinom glasova /2 "suzdržana"/
donio Zakon o poreznoj upravi, u tekstu
kako ga je predložila
Vlada Republike Hrvatske.

3.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ
KREDITNOJ BANCI ZA OBNOVU - hitni postupak, prvo i drugo
Čitanje, P.Z. br. 212

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka
kod donošenja ovoga zakona.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.
financije

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
i državni proračun i Odbor za gospodarstvo razvoj i
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obnovu.
Izvješća su zastupnici
mišljenje Županijskog doma.

primili

na

sjednici,

kao

i

Zastupnički dom je, većinom glasova /l "suzdržan"/,
donio Zakon o dopuni Zakona o Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu
u tekstu kako ga je predložila Vlada.

4.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI HRVATSKOG FONDA ZA
PRIVATIZACIJU DA PREUZME I PODMIRI DIO DUGA REPUBLIČKOGA
FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE - hitni
postupak, prvo i drugo Čitanje, P ,Z . b r . 200

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka
kod donošenja ovoga zakona.
Prijedlog akta zastupnici su primili postom.
Raspravu su proveli
financije i državni proračun i
zdravstvo, obitelj i mladež,
su primili na sjednici, kao i

Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
Odbor za rad, socijalnu politiku,
Izvješća radnih tijela zastupnici
mišljenje Županijskog doma.

Predlagatelj, a ni Zastupnički dom nije prihvatio
amandman Odbora za financije i državni proračun na Članak 3.
Zastupnički dom je većinom glasova /5 "protiv” , 4
"suzdržana"/,
donio
Zakon
o
ovlasti
Hrvatskog
fonda
za
privatizaciju da preuzme i podmiri dio duga Republičkoga fonda
zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, u tekstu kako ga
je predložila Vlada Republike Hrvatske.
5.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PRIVREMENOM KORIŠTENJU STANOVA - hitni postupak, prvo i
drugo Čitanje, P.Z. 210

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka
kod donošenja ovoga zakona.
Prijedlog akta zastupnici su primili postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež. IzvjeSća
radnih tijela zastupnici su primili na sjednici, kao i mišljenje
Županijskog doma.
Predlagatelj, a ni Dom nije prihvatio amandman Odbora
za zakonodavstvo na Cl.l. /22 ’za"/
Zastupnički dom je većinom glasova /2 "protiv", 6
"suzdržanih"/ donio Zakon o izmjenama i dopunama zakona o
privremenom korištenju stanova , u tekstu kako ga je predložila
Vlada Republike Hrvatske.
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6.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
DOPUNE MONTREALSKOG PROTOKOLA O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU
OZONSKI OMOTAČ - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje, P.Z.
br. 197

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka
kod donošenja ovoga zakona.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za vanjsku politiku, Odbor
za financije i državni proračun i Odbor za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša. Izvješća radnih tijela i mišljenje Županijskog
doma zastupnici su primili na sjednici,
U raspravi je sudjelovao d r . Žarko Đomljan.
Predlagatelj je prihvatio amandmane Odbora za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša na Cl.3. i novi čl.3a.
Zastupnički
dom
je,
jednoglasno,
donio
Zakon
o
potvrđivanju /ratifikaciji/ dopune Montrealskog protokola o
tvarima koje oštećuju ozonski omotač, u tekstu kako ga je
predložila Vlada
Republike
Hrvatske,
zajedno
s usvojenim
amandmanima,

7.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE AUSTRIJE O
SOCIJALNOM OSIGURANJU - hitni postupak, prvo i drugo
Čitanje, P.Z. br. 196

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka
kod donošenja ovoga zakona.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za vanjsku politiku i Odbor
za rad socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež. Izvješća
radnih tijela, kao i mišljenje Županijskog doma zastupnici su
primili na sjednici.
Zastupnički
dom
je,
jednoglasno,
donio
Zakon
o
potvrđivanju /ratifikaciji/ Ugovora između Republike Hrvatske i
Republike Austrije o socijalnom osiguranju, u tekstu kako ga je
predložila Vlada Republike Hrvatske.
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8,

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "SPASITE
DJECU HRVATSKE" U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU - hitni
postupak, prvo i drugo Čitanje, P.Z. b r . 199

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka
kod donošenja ovoga zakona.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
pomorstvo, promet i veze i Odbor za rad, socijalnu politiku,
zdravstvo, obitelj i mladež.
Izvješća radnih tijela, kao i
mišljenje Županijskog doma, zastupnici su primili na sjednici.
U raspravi su sudjelovali; zastupmici Zeljko Hitrec,
izvjestitelj Odbora za pomorstvo, promet i veze, Srećko Bijelić
i m r . Mi 1 ivoj Kujundžić.
Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o plaćanju
doplatne marke "Spasite djecu Hrvatske" u unutarnjem poštanskom
prometu, u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.
Zastupnički dom je, jednoglasno, sukladno prijedlogu
Odbora za pomorstvo, promet i veze donio slijedeći:
Z A K L J U Č A K
1. Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, poslije
1. kolovoza 1993. godine, neće donositi zakone o plaćanju
doplatnih maraka, dok Vlada Republike Hrvatske ne donese toCno
utvrđen plan mogućnosti i kriterija za doplatne marke.
2. Obvezuju se svi korisnici sredstava po osnovi
donesenih zakona o doplatnim markama u 1993. godini, da do 31.
prosinca 1993,
godine,
Zastupničkom domu Sabora Republike
Hrvatske dostave izvješća o visini prikupljenih sredstava i
njihovom utrošku.

9.

KONAČNI
PRIJEDLOG
ZAKONA
O
PLAĆANJU
DOPLATNE
MARKE
"HRVATSKA LIGA PROTIV RAKA” U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU
- hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. b r . 209

Predlagatelj zakona je je dr. Ante Kutle, a kod
utvrđ ivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka
kod donošenja ovoga zakona.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom,
Raspravu su prove 1 i Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
pomorstvo, promet i veze i Odbor za rad, socijalnu politiku,
zdravstvo, obitelj i mladež.
Izvješća radnih tijela, kao i
mišljenje Župani jskog doma zastupnici su primili na sjednici.
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Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o plaćanju
doplatne marke
"Hrvatska
liga
protiv
raka" u
unutarnjem
poštanskom prometu, u tekstu kako ga je predlože predlagatelj.

10.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOM FONDU
ZA PRIVATIZACIJU - hitni postupak, prvo i drugo čitanje,
P.Z. br. 216

Pređi agate 1j zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka
kod donošenja ovoga zakona.
Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.

Zastupnički dom je većinom glasova /"I "protiv"/ donio
Zakon o Hrvatskom fondu za privatizaciju u tekstu kako ga je
predložila Vlada Republike Hrvatske.

11.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE - drugo
čitanje, P.Z. br. 100
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za ljudska
prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, čija
su izvješča zastupnici primili na sjednici.
Zastupnici su također
mišljenje Županijskog doma.

primili na

sjednici

prethodno

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora
za zakonodavstvo na članak 15., 22., podnaslov ispred čl 34. i
članak 34., 38., 43. i 45.
Predstavnik predlagatelja, a ni Dom nije prihvatio
amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 56. /38 "za"/, Odbora
za ljudska prava i prava etničkih zajednica ili manjina na čl.
22. /38 "za"/, zastupnika Elia Martinčića u ime IDS-a na čl. 8.
/39 "za"/ i 22. stavak 3. /49 "za", 60 "protiv"/.
U raspravi su sudjelovali: zastupnici Elio Martinčić,
Ivan Milas i Luka Bebić, te ministar uprave Jurica Malčić.
Zastupnički dom je, većinom glasova /72 "za", 38
"protiv" i 2 "suzdržana"/ donio Zakon o sustavu državne uprave,
u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske, zajedno
s usvojenim amandmanima.
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12.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
čitanje, P.Z. br. 105

TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

drugo

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
gospodarstvo, razvoj i obnovu. Izvješća radnih tijela, kao i
mišljenje Županijskog doma zastupnici su primili na sjednici.

pravosuđa,

Preds tavn ik predlagatelja,
Ivica
dodatno je obrazložio prijedlog.

Crn ić ,

ministar

U raspra, vi su sudjelovali: zastupnici Elio Mar t inč ić ,
Boris TepSić, Goranko FiZuliC, Josip Pankretić, Jakob grof Eltz
Vukovarski, d r . Savka Dabčević Kučar, Milo® Petrović. Jurica
Pavelić, dr. Petar Bosnić, d r . Goran Granić i m r . Ivo Škrabalo.
Kako se do kraja 11. izvanredne sjednice predlagatelj
nije izjasnio o podnesenim amandmanima, Zastupnički dom nije
odlučivao o amandmanima i zakonu u cjelini na ovoj sjednici.
13.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
čitanje, P.Z. br. 106

O

JAVNOM

BILJEŽNIŠTVU

-

drugo

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Izvješća radnih
tijela, kao i mišljenje Županijskog doma zastupnici su primili
na sjednici.
Predstavnik
predlagatelja,
Ivica
pravosuđa, dodatno je obrazložio prijedlog.

Crnič,

ministar

U raspravi su sudjelovali: zastupnici Elio Martinčić,
Juraj Buzolić i ministar pravosuđa Ivica Crnić.
Predlagatelj, a ni Zastupnički dom, nije prihvatio
amandman zastupnika Elia Martinčića na članak 19. /6 "za"/) na
članak 34. /14 "za"/, članak 65. /8"za"/, članak 162. /4"za"/,
zastupnik je odustao od amandmana na članak 170., te amandmane
zastupnika Juraja Buzolića na članak 13. /2"za"/> članak 170. /5
"za"/.
Na Konačni prijedlog zakona Vlada je podnijela i svoje
amandmane, i to na članak 169., te amandman kojim se umjesto
riječi "prvostepeni" stavlja riječ "prvostupanjski". U raspravi
o tom prijedlogu sudjelovao je Krunislav Olujić.
Predlagatelj
je
djelomično
prihvatio
amandman
zastupnika Elia Martinčića na članak 16. te podnio svoj amandman
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na isti članak. Također prihvatio je amandman zastupnika Elia
Mart inč ića na članak 13., te djelomično prihvaćajući amandman
zastupnika Elia Mart inč ića, podnio svoj amandman na članak 21.
Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o javnom
bilježništvu, u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike
Hrvatske zajedno s usvojenim amandmanima.

14.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBRTU - drugo čitanje, P.Z. br.
107
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
gospodarstvo razvoj i obnovu.
Izvješća radnih tijela kao i
mišljenje Županijskog doma zastupnici su primili na sjednici.
Preds tavn ik predlagatelja,
obrazložio prijedlog.
U raspravi
Dabčević-Kučar, Jozo
Kujundžić.

amandmane,

Petar

su sudjelovali:
Topic,
Muhamed

Sale,

dodatno

je

zastupnici
d r . Savka
Zulić
i m r , Milivoj

Predlagatelj, a ni Zastupnički dom nije prihvatio
zastupnika Joze Topića na čl. 42., i čl .91 .

Zastupnički dom je prihvatio amandman zastupnika Joze
Topića na članak 20. st. 1., koga predlagatelj nije prihvatio.
Zastupnik Drago Ereš odustao je od amandmana podnesenih
na č 1 .3 . , č 1.8. , č 1 .13 . , č 1 .15 , i čl. 85.
amandmane
Predstavnik
pređi agate 1ja pr ihvat io
je
"nadležni
zastupnika Milivoja Kujunđžića da se uz
riječi
Zagreba"
u
županijski ured" dodaju riječi "odnosno ured građa
Odbora
za
svim člancima,
amandman
na Glavu
IV,
na
čl.
zakonodavstvo na čl.l, stavak 2., čl. 1., stavak 5. i č 1. 13 . ,
zastupnika Joze Topiča na č 1.20. st.l.,
čl. 85., čl. 88. st .1 .i
novi st.2. i č 1.91 . , zastupnika Drage EreSa na čl. 38. s t . 1 . ,
Županijskog doma na č i .28. st.2.
Zastupnički dom je večinom glasova /3 suzdržana/ donio
Zakon o obrtu, u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike
Hrvatske zajedno s usvojenim amandmanima.
15.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O BANKAMA I ŠTEDIONICAMA - drugo
čitanje, P.Z. br. 108
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.
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Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
financije i državni proračun. Izvješća radnih tijela, kao i
mišljenje Županijskog doma zastupnici su primili na sjednici.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mladen Vilfan,
Josip Pankretić, Muhamed Zulič, Goranko Fižulić, tnr. Ivan Matija,
guverner
Narodne
banke
dr.Pero
Jurković
i
predstavnik
predlagatelja Jure Brajković.
Zastupnički dom je većinom glasova /22 "protiv", 3
"suzdržana"/, prihvatio prijedlog zastupnika Mladena Vilfana i
donio odluku da se o Zakonu o bankama i štedionicama provede
treče čitanje.

16.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NARODNOJ
BANCI HRVATSKE /predlagatelj: Ante Klarić/ - drugo čitanje,
P.Z. hr. 146
Predlagatelj zakona je zastupnik Ante Klarić.
Prijedlog akta zastupnici su primili

poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
financije i državni proračun.
Izvješća radnih tijela kao i
mišljenje Županijskog doma zastupnici su primili na sjednici.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: mr . Ivo Škrabalo,
Ante Klarić, Vice Vukojević, Milivoj Kujundžić, d r . Boris Segota,
Pavao Tomislav Duka, akademik Dalibor Brozovič, Goranko Fižulić,
Božo Kovačević, d r . Sime Dodan, Josip Pankretić, Elio Mart inč ić,
Velimir Terzić, Antun Vrdoljak, Furio Radin, Kazimir Sviben, m r .
Mato Arlović i Jakob grof Eltz Vukovarski.
Zastupnički dom je većinom glasova /21 "protiv", 10
"suzdržana"/ donio Zakon o izmjenama Zakona o Narodnoj banci
Hrvatske, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

17.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA ODOKAPITALIZACI.il INA -INDUSTRIJA
NAFTE D.D. - drugo čitanje, P.Z. b r . 184
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
gospodarstvo, razvoj i obnovu. Izvješća radnih tijela i mišljenje
Županijskog doma zastupnici su primili na sjednici.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. Goran Granić,
Ivan Milas,
dr,
Franjo
Gregurič,
Goranko
Fižulić,
Josip
Pankretić, Slavko Degoricija, Adam Meštrović, m r . Mato Arlović,
Velimir Terzić, Srećko Bijelić, m r . Petar Kriste i Milan Ujević,
predstojnik Ureda za ekonomiku i rekonstruiran je javnih poduzeća.
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Predlagatelj, a ni Zastupnički dom nije prihvatio
amandman koji je podnio zastupnik dr. Goran Granić u ime Kluba
HSLS na čl.l. /24 "za"/ a od amandmana na čl. 2. zastupnik je
odus ta o ,
Zastupnički dom je većinom glasova /17 "protiv", 4
"suzdržana"/ donio Zakon o dokapi talizaciji INA -Industrija nafte
d .d .,u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.
18.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
SUMAMA - drugo čitanje, P.Z. br. 145
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
poljodjelstvo, selo i seljaštvo i Odbor za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša. Izvješća radnih tijela i mišljenje Županijskog
doma zastupnici su primili na sjednici.
U raspravi su
Lorger, Dino Debeljuh,
PocrniC, Boris Tepšić,
ministar poljoprivrede

sudjelovali zastupnici: d r . Mira Ljubić
Josip PankretiC, Martin Sagner, Davorin
dr. Savka Dabčević KuCar i Ivan Tarnaj
i šumarstva.

Predlagatelj, a ni Zastupnički dom, nije prihvatio
amandman zastupnice d r . Mire Ljubić Lorger na Cl. 17. /20 "za"/
Predlagatelj nije prihvatio a Zastupnički dom je
prihvatio amandman zastupnika Davorina Pocrnića, novi Cl. 70a.
/45 "za"/.
Zastupnički dom je većinom glasova /13 "protiv", 1
"suzdržan"/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama
u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske, zajedno
s usvojenim amandmanom.
19.

KONAČNI PRIJEDLOG
P.Z. br. 40

ZAKONA O

IZVLAŠTENJU - drugo

Čitanje,

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša. Izvješća radnih tijela i mišljenje
Županijskog doma zastupnici su primili na sjednici.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. Petar Bosnić,
Elio MartinCiC,
d r . Goran Granić i Ivica Crnić ministar
pravosuđ a .
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Predlagatalj
a
ni
Dom
nije
prihvatio
amandman
zastupni ka E 1 ia MartinCiCa na Cl. 46. st.2. /25 "za"/, zastupnika
dr. Gorana Granića na Cl.2. st.l. /22 "za"/? Cl.9. st.l. /30
"za"/, Cl.45. st.l. /29 "za"/

Cl.

Zastupnik d r . Goran Granić odustao je od amandmana na
1. st, 2,

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora
za zakonodavstvo na čl.l. s t . 1. i 2. i Cl. 14. st.2.
Zastupnički dom donio je većinom glasova /6 "protiv",
5 "suzdržanih"/ slijedeći
z a k 1 j u č a k
Sukladno Članku 126. Poslovnika utvrđuje se da postoje
osobito opravdani razlozi za povratno djelovanje Članka 46. i 47.
Zakona.
Zastupnički dom donio je većinom glasova /12 "protiv",
1 "suzdržan"/ Zakon o izvlaštenju, u tekstu kako ga je predložila
Vlada Republike Hrvatske zajedno s usvojenim amandmanima.
20.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O FONDOVIMA U
STAMBENOM I KOMUNALNOM GOSPODARSTVU - drugo čitanje, P.Z.
br. 160
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež. Izvješća
radnih tijela i mišljenje Županijskog doma zastupnici su primili
na s jedn ic i ,
U raspravi su sudjelovali zastupnik dr. Goran Granić
i Zlatko TomCić ministar graditeljstva i zaštite okoliša.
Predlagatelj,
a ni Dom nije
prihvatio
zastupnika dr. Gorana Granića na čl.l. /21 "za"/.

amandmane

Zastupnički dom je većinom glasova /16 "protiv", 1
"suzdržan"/ donio Zakon o dopunama Zakona o fondovima u stambenom
i komunalnom gospodarstvu u tekstu kako ga je predložila Vlada
Republike Hrvatske.
21.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O USTANOVAMA - drugo čitanje, P.Z.
br. 62
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili postom.
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Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
rad, socijalnu po 1itiku,zdravstvo, obitelj i mladež i Odbor za
naobrazbu, znanost, kulturu i Sport. Izvješća radnih tijela i
mišljenje Županijskog doma zastupnici su primili na sjednici.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Elio MartinCić,
Furio Radin, Veselin Pejnović, Davorin Pocrnić i Marijan Prus.
predstojnik Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane na Cl.
1. , 18. , 35. , 37. , 44. , 74. , 78. ,
Zastupnik Ivan Hranjec odustao je od amandmana na Cl.
1., Odbor za naobrazbu, znanost, kulturu i šport na Cl. 1.
zastupnik Elio MartinCiC na č 1. 37., 38., 55., Veselin Pejnović
na C 1. 18.,
Pređiagata1j a
ni
Dom
nije
prihvatio
amandman
zastupnika Furia Radina na Cl. 7. /33 "za"/) 78 /20 "za"/, Cl.
22. / 22 "za"/) zastupnika Elia Mart inč ića, brisanje stavka 2. Cl.
42. /8 "za"/, 45. /22 "za”/, 79. /22 "za"/, Davor ina Pocrnića na
Cl 57. /27 "za"/, Vladimira BebiCa na Cl. 78./3 "za”/, Veselina
Pejnovića na Cl. na Cl. 7. /15 "za"/,
Predlagatelj je prihvatio amandman zastupnika Elia
MartinCića na Cl. 22., djelomično na Cl. 42., zastupnika Ivana
Hranjeca na Cl. 74.,
Zastupnički dom je većinom glasova /l "protiv", 1
"suzdržan"/, donesen Zakon o ustanovama u tekstu kako ga je
predložila
Vlada Republike Hrvatske zajedno
s usvojenim
amandmanima.
22.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
Čitanje, P.Z. b r . 140

O ZDRAVSTVENOJ

ZAŠTITI

-

drugo

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
rad, socijalnu politiku,zdravstvo, obitelj i mladež. Izvješća
radnih tijela i mišljenje Županijskog doma zastupnici su primili
na sjednici.
U raspravi su sudjelovali m r . Ivan Matija izvjestitelj
Odbora za rad, socijalnu politiku,zdravstvo, obitelj i mladež,
Srećko Bi je 1 ić, dr . Krešimir Glavina, dr . Ivan Mesić, đr. Andrija
Hebrang, Snj ežana
Bi ga
Friganović,
Božo
Kovačevih, Josip
Pankretić, Anton KovaCev, Vi 1 im Herman, m r . Mato Arlović, d r .
Vladimir Cvitanović i ministar zdravstva dr. Juraj Njavro.
Predlagatelj
a ni
Dom nije
prihvatio
amandmane
zastupnika Srećka Bijelića i Bože KovaCevića na Cl. 9. do 14. /21
"za"/, na č 1. 17. /9 "za"/, 23. /20 "za"/, Cl. 31. /24 "za"/, 32.
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/ 22 "za"/; 39. /20 "za"/, Cl. 47. /17 "za"/, 54. /10 "za"/, Cl.
57 . , 100 . /i5 "za"/ , 114. /21 "za"/; 121. /9 "za"/, 125. /18
"za"/, dr Vi lima Hermana u ime Kluba HSLS na Cl. 10. , 11. i 12.
/33 "za"/, na C l . 20. /17 "za"/, 26. i 27. /10 "za"/, na Cl. 83.
84. i 89. /li "za"/', 116. /\1 "za"/; 125. /2 5 "za"/, 126. /8
"za"/, 135
/12 "za”/, Anđelka Gabrića na Cl. 21. /7 "za"/, 23.
/1 5 "za" / , Cl. 58. /14 "za"/
85. /S "za"/, zastupnika V e 1imi ra
Terzića na Cl. 31. /26 "za"/, na Cl. 180 /17 "za"/, Cl
181 . /15
"za"/,
zastupnika Elia Mart inC ića na C l . 58. /16 "za"/, 69. /2
"za"/, na Cl. 91., 93., zastupnika SreCka BijeiiCa novi Članak
58. /16 "za"/, 93a. ,
/9 "za"/, 105 / U "za"/, 122. /16 "za"/,
128. /5 "za"/, 140. /2 "za"/, 164. /2 ’za"/, 166. /I "za"/, i na
Cl. 192., Odbora za zakonodavstvo na Cl.
100. /24 "za"/,
zastupnika Antona Kovačeva na Cl. 100. /17 "za"/,
zastupnice Snježane Biga-Fr iganović na Cl. 74. /22 ’za”/, novi
Članci 87a, 87b, /19 "za"/, 106. /14 "za"/ i na Članak 121. /13
"za"/,
Odbora za rad, socijalnu politiku,zdravstvo, obitelj
mladež
na
Cl.
100.
/19 "za"/,
zastupnika dr.
Vladimira
Cvitanovića na Cl. 116. /16 "za”/,
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane
15.
45., 46., C 1 . 97. , 1 16.,
121., 132., zastupnika Srećka BijeiiCa
i Bože KovaCevića, novo poglavlje iza Članka 45., Cl. 116.,
zastupnika Anđelka Gabrića na Cl. 86.,
Od podnesenih amandmana odustali su zastupnik Anđelko
Gabrić, na Cl. 17., Vi 1im Herman na ,C 1 . 25., Odbor za r ad,
socijalnu po 1 itiku,zdravstvo, obitelj i mladež i zastupnik mr .
Mate Arlovića u ime Kluba SDP-a, na Cl. 127.
Zastupnički dom je većinom glasova /5 "suzdržanih"/
donio Zakon o zdravstvenoj zaštiti u tekstu kako ga je predložila
Vlada Republike Hrvatske zajedno s usvojenim amandmanima.

23.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU - drugo
Čitanje, P .Z . br. 142
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
rad, socijalnu politiku,zdravstvo, obitelj i mladež. Izvješća
radnih tijela i mišljenje Županijskog doma zastupnici su primili
na sjednici.
Predlagatelj a ni Dom nije prihvatio amandmane
m r . Mate Arlovića u ime Kluba zastupnika SDPa na Cl. 5. /10
"za"/, 8. /8 "za"/, 19. /3 "za"/, 22. /I "za"/, 25. /2 "za"/, 26.
/II "za"/, 33., 39. /2 "za”/; 40. /7 "za”/, 59. /II "za”/, 77.
/7 "za"/, zastupnika d r . Vladimira Cv it anovića na Cl. 69. /8
"za"/.
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w
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane
Odbora za zakonodavstvo na Cl. 5., 112., m r . Mate Arlovića u ime
Kluba zastupnika SDPa na Cl. 23., 45., te amandmane Odbora za
rad, socijalnu po 1 itiku,zdravstvo, obitelj i mladež na Cl. 41,,
44., 59., 66., 95., 108., /modificiran/.
Zastupnički dom je većinom glasova /3 suzdržana/ donio
Zakon o zdravstvenom osiguranju u tekstu kako ga je predložila
Vlada Republike Hrvatske zajedno s usvojenim amandmanima.

24.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PRAVIMA BIVSIH POLITIČKIH ZATVORENIKA
drugo Čitanje,
P.Z. br. 138
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
rad, socijalnu politiku,zdravstvo, obitelj i mladež i Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu s igurnost. Izvješća radnih tijela
i mišljenje Županijskog doma zastupnici su primili na sjednici.
U raspravi
Furio Radin.

su sudjelovali

zastupnici Dino Debeljuh

i

Predlagatelj a ni Zastupnički dom nije prihvatio
amandmane Odbora za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj
i mladež na Cl. 4. /9 "za"/, zastupnika Dine Debe1 juha na C 1. 2.
/15 "za"/, zastupnika Furia Radina na Cl. 2. /24 "za"/,
Predlagatelj je dao svoj amandman umjesto amandmana
Odbora za izbor, imenovanja i administrativne poslove na č 1 . 2.,
Predlagatelj
DeCaka na Cl. 2. ,

je

prihvatio

amandman

zastupnika

Đure

Zastupnički dom je većinom glasova /2 "protiv", 1
"suzdržan"/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima
bivših političkih zatvorenika, u tekstu kako ga je predložila
Vlada Republike Hrvatske zajedno s usvojenim amandmanima.

25.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 ZAŠTITI ZNAKA I NAZIVA CRVENOG
KRIŽA - drugo Čitanje, P.Z. b r . 91
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
rad, socijalnu po 1itiku,zdravstvo, obitelj i mladež. Izvješća
radnih tijela, kao i mišljenje Županijskog doma zastupnici su
primili na sjednici.
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U
Vukovarski

raspravi su uCestovali zastupnik grof
i dr. Juraj Njavro, ministar zdravstva.

Jakov

Eltz

Predlagatelj nije, a Zastupnički dom je prihvatio
amandmane koje je podnio zastupnik grof Jakov Eltz Vukovarski na
Cl.8. st.l. i Cl. 11. st.2. prihvatio većinom glasova /50 "za"/.
Zastupnički dom je jednoglasno donio Zakon o zaštiti
znaka i naziva Crvenog križa u tekstu kako ga je predložila
Vlada Republike Hrvatske, zajedno s usvojenim amandmanima.

26.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NADZORU PREDMETA OD PLEMENITIH
KOVINA - drugo Čitanje, P.Z. br. 121
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
gospodarstvo, razvoj i obnovu i Odbor za financije i državni
proračun. IzvjeSCa radnih tijela i mišljenje Županijskog doma
zastupnici su primili na sjednici.
Odbor za zakonodavstvo podnio je amandmane na Cl. 35.
st.l. točku 4. i Cl. 36. st. 1. toCku 4. koje je predlagatelj
pr ihvat io .
Zastupnički dom je jednoglasno donio Zakon o nadzoru
predmeta od plemenitih kovina u tekstu kako ga je predložila
Vlada Republike Hrvatske, zajedno s usvojenim amandmanima.

27.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA G IZMJENI ZAKONA O GRADU ZAGREBU
/Predlagatelj: m r . Milivoj Kujundžić/ - drugo Čitanje, P.Z.
br. 189
Predlagatelj zakona je zastupnik mr. Milivoj Kujundžić,
Prijedlog akta zastupnici su primili postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. IzvjeSCa radnih tijela
i prethodno mišljenje Županijskog doma zastupnici su primili na
s jedn ic i .
Zastupnički dom je jednoglasno donio Zakon o izmjeni
Zakona o Gradu
Zagrebu,
u
tekstu kako
ga je
predložio
pređi agate 1j .
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28.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA
FINANCIJSKOM POSLOVANJU - drugo čitanje, P.Z. b r . 175

0

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
financije i državni proračun. Izvješća radnih tijela i mišljenje
Županijskog doma zastupnici su primili na sjednici.
Odbor za zakonodavstvo podnio je amandman na čl.l. koji
je predlagatelj prihvatio.
Zastupnički dom je jednoglasno donio Zakon o prestanku
važenja Zakona o financijskom poslovanju, u tekstu kako ga je
predložila Vlada
Republike
Hrvatske,
zajedno
s usvojenim
amandmanom.

29.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
čitanje, P.Z. br. 139

O POLITIČKIM

STRANKAMA -

treće

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske
Raspravu je proveo Odbor za ljudska
etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.

prava

i prava

Izvješće Odbora zastupnici su primili na sjednici.
U raspravi su sudjelovali zastupnici Mira Ljubić-Lorger
i d r , Franjo Ženko.
Zastupnički dom nije prihvatio amandmane koje su
podnijeli zastupnik Elio Martinčić na članak 2. /6 "za"/, čl. 19.
/25 "za"/,
zastupnik Mladen Vilfan na čl. 2. /24 "za"/, Odbora
za zakonodavstvo na čl. 10., Odbora za Ustav, poslovnik i
politički sustav na čl. 10. /8 "za"/, ćl. 22. /5 "za"/, 26. /16
"za"/,
zastupnica Mira Ljubić-Lorger na čl. 12. /3 "za"/, novi
čl. 27a. /13 "za"/;
zastupnik Veselin Pejnović u ime Kluba SNSa
nasčl. 12. /2 "za"/, zastupnik Milan Đukić na čl. 12. /12 "za"/,
m r . Ivan Mati ja u ime Kluba SDPa na čl. 17. /26 "za”/, Odbor za
izbor, imenovanja i administrativne poslove na č 1 . 20., 21. i 22,
/18 "za"/, čl. 26. /8 "za"/, 31 /33 "za"/,
zastupnik Mladen
Vilfan u ime Kluba HSLS, novo poglavlje Ilia, /19 "za"/;
Zastupnik m r . Mil ivoj Kujundžić povukao je amandman na
č 1. 8 .
Zastupnički dom je većinom glasova / 21 "protiv", 1
"suzdržan"/, donio Zakon o političkim strankama, u tekstu kako
ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.
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30.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU - treće Čitanje, P.Z. b r . 141
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske

Raspravu
se 1jaStvo.

je

proveo

Odbor

za

poljodjelstvo,

selo

i

Izvješće Odbora zastupnici su primili na sjednici.
U raspravi su sudjelovali zastupnici Marin Mileta, Dino
Debeljuh, Anto Lovrić, Ivan Hranjec i Srećko Bijelić.
Predlagatelj je prihvatio amandmane koje su podnijeli
zastupnik Marin Mileta na Članak 2., Ivan Hranjec na Cl. 5.,
Predlagatelj
a ni
Dom nije
prihvatio
amandmane
zastupnika Mirka Mađora u ime Kluba HSSa na C 1. 1. /26 "za"/, 8.
/25 "za"/, Kluba zastupnika IDSa na Cl. 4. /12 "za"/, Cl. 8 /12
"za"/, Cl. 15. /21 "za"/, zastupnik Zelimir Hitrec na Cl. 7. /21
"za"/, Odbora za zakonodavstvo na Cl. 8. /7 "za"/.
Zastupnički dom je većinom glasova /23 "protiv"/, donio
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu,
u tekstu kako ga je predložila Vlada republike Hrvatske, zajedno
s prihvaćenim amandmanima.

31.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
Čitanje, P.Z. br. 63

O

TEHNIČKOJ

KULTURI

-

treće

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske

i šport.

Raspravu je proveo Odbor za naobrazbu, znanost, kulturu
Izvješće Odbora primili su zastupnici na sjednici.

U raspravi
i Mirko Tankosić.

su sudjelovali zastupnici Borislav Bešlić

Predlagatelj
a ni
Dom nije
prihvatio
amandmane
zastupnika Borislava Bešlića o izmjeni rijeci "građana" u rijeC
"puk" /14 "za"/, zastupnika Vladimira Bebić a n a Cl. 25., 28., 29.
i 30. /u dijelu koji nije prihvatio predlagatelj/, 44. /4 "za"/.

Cl.

Zastupnik Borislav Bešlić odustao
1., 5., 11. i 30.

je od amandmana na

Predlagatelj je prihvatio amandman zastupnika Borislava
Bešlića
na
Članak
6.
/djelomično/,
18.
/djelomično/,
te
djelomično amandmane zastupnika Vladimira Bebićana Cl. 25., 26.,
28., 29., 30.
Zastupnički dom je donio Zakon o tehničkoj kulturi, u
tekstu kako ga je predložila Vlada republike Hrvatske, zajedno
s prihvaćenim amandmanima.
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32.

IZVJEŠĆE
POLITIKE

VLADE

REPUBLIKE

HRVATSKE

0

PROVEDBI

VANJSKE

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar
vanjskih poslova, d r . Mate Granića dao je uvodno izlaganje.

U Komisiju za zaključke određeni su: D r . Žarko Domljan
za predsjednika Komisije, dr. Franjo Gregurić, Jakob Grof Eltz
Vukovarski, Furio Radin, Petar Kriste, mr. Ivo Škrabalo i m r .
Ivan Matija. Tijekom sjednice umjesto dr. Žarka Domljana za
predsjednika Komisije određen je dr. Franjo Gregurić odnosno
Božidar Petrač, a umjesto članova Komisije m r . Ive Škrabala i d r .
Žarka Domljana, određeni su dr. Franjo Ženko i Ante Klarić.
U raspravi su sudjelovali: Stjepan Sulimanac, Niko
Popović, Marijan Jurić, Veselin Pejnovič, Mladen Vilfan, Anto
Lovrić, Anto Đapić, Muhamed Zulić, BoZidar Petrač, dr. Savka
Dabčević-Kučar, Vera Stanić, Mirko Mađ o r , Velimir Terzić, Ante
Miko Tripalo, dr. Mira Ljubić-Lorger, Vice Vukojević, Vladimir
Bebić, Ivan To Ij , d r , Franjo Ženko, Luka Bebić, Goranko Fižulič,
dr. Ljubomir Antić, Đuro Brodarac, dr. Zlatko Kramar ić, Marko
Kvesić, Srećko Bjelić, Joso Skaro, Zivko Juzbašić, Milan Kovač,
Ivica Račan, d r . Petar Bosnić, dr. Goran Granić, Milan Đukić,
Kazimir Sviben, Đuro Perica, Tomo Jelić i ministar vanjskih
poslova d r . Mate Granić.
U raspravi o prijedlogu zaključaka koje je predložila
Komisija sudjelovali su: Dražen BudiSa, Ante Klarić, Vice
Vukojević, m r . Ivo Škrabalo, Ivan To 1j , dr. Savka Dabčević Kučar,
dr. Žarko Domljan, Ivica Račan, m r . Mato Arlović, Đuro Perica,
Jakob Grof Eltz Vukovarski, mr. Miroslav KiS, Drago Krpina,
Mladen Vilfan, Luka Bebić, Furio Radin, m r . Milivoj Kujundžič,
Marin Mileta, Perica Jurič, dr. Franjo Ženko, m r . Ivan Matija,
Goranko FiZulić, Ante Prkačin, Veselin Pejnovič, Dragan Hinič,
Marijan Jurić, Milan Đukić, i Tomislav Sutalo.
Tijekom rasprave predsjednik je zastupniku Vladimiru
Bebiću izrekao opomenu s unošenjem u zapisnik i opomenu s
oduzimanjem riječi.
Zastupnički dom je većinom glasova (48 za) prihvatio
amandman koji su zastupnici dr. Franjo Ženko i m r . Ivan Matija
podnijeli na toćku 4. stavak 4. Prijedloga zaključaka.
9
Zastupnički dom je većinom glasova (1 protiv,
u
svojoj
suzdržanih), potvrđujući načela i stavove izražene
Deklaraciji o vanjskoj politici Republike Hrvatske od 30. lipnja
1993. donio slijedeće
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ZAKLJUČKE
0 VANJSKOJ POLITICI

1.

Zastupnički, dom Sabora Republike Hrvatske prihvaća izvješće Vlade Republike

Hrvatske o provedbi vanjske politike, koje je pred Zastupničkim domom izložio potpredsjednik
Vlade i ministar vanjskih poslova dr. Mate Granić, kao opredjeljenje hrvatske vanjske politike
da se državni i nacionalni interesi Hrvatske ostvare pregovorima na temelju Povelje UN,
načela KESS-a, Londonske konferencije i svih relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti UN.

2. Zastupnički dom utvrđuje da je prva i osnovna zadaća hrvatske vanjske politike
osigurati međunarodnu potporu za reintegriranje okupiranih područja (tzv. UNPA zona) u
ustavno-pravni i prometno-gospodarski sustav Republike Hrvatske u njenim međunarodno
priznatim granicama. Svjestan težine političkog trenutka i sudbonosnosti sadašnjeg razvoja,
Zastupnički dom daje potporu nastavku pregovora da bi se ovaj prioritetni cilj hrvatske
vanjske politike postigao poglavito mirnim putem. Međutim, Zastupnički dom upozorava na
potrebu opreza u pregovorima sa srpskom stranom koja očigledno ne odustaje od plana
stvaranja Velike Srbije i na hrvatskom državnom teritoriju. Stoga, Zastupnički dom upozorava
na činjenicu da se agresija na Republiku Hrvatsku nastavlja naoružavanjem sipskih
pobunjenika na okupiranim područjima Hrvatske kao i slanjem vojnih postrojbi, što ima jasan
cilj daljnjeg destabiliziranja Hrvatske i otežavanja pregovora o uspostavi hrvatskog
suvereniteta na cijelom državnom području.

3. Zastupnički dom s ogorčenjem utvrđuje da je mandat UNPROFOR-a produljen do
30. rujna 1993. a da nisu uvaženi zahtjevi sadržani u Deklaraciji Zastupničkog doma. Uoči
novog roka za odlučivanje o mandatu UNPROFOR-a, a u svjetlu njegove dosadašnje
neučinkovitosti, Zastupnički dom daje potporu stavu Vlade da se, kao uvjet produljenja
mandata:

-

osigura globalni sporazum o prekidu vatre i neprijateljstava,

- da se daju jamstva o provedbi svih rezolucija Vijeća sigurnosti UN,
- da se mandat UNPROFOR-a za Hrvatsku odvoji od mandata za ostala područja
bivše Jugoslavije.
Pod tim uvjetima UNPROFOR bi mogao pozitivno djelovati na postizanje političkog
sporazuma o modalitetima integriranja UNPA zona u ustavno-pravni sustav Republike
Hrvatske. U protivnom, daljnji ostanak UNPROFOR-a na području Republike Hr\>atske
bez njene privole značio bi bitnu povredu njenoga suvereniteta.

4. Zastupnički dom izražava zabrinutost zbog razvoja situacije u Bosni i Hercegovini
nakon neuspjeha i prekida sadašnjeg pregovaračkog kruga u Ženevi, što prijeti nastavkom
ratnih sukoba, nepodnosivih stradanja stanovništva i povećanjem broja prognanika.
Osuđuje se agresija Srba i Muslimana na hrvatsko pučanstvo i njegove prostore u
Bosni i Hercegovini. Zahtijeva se od svih zaraćenih strana da odmah prekinu sukobe i
neprijateljstva i u zajedničkom dogovoru uspostave trajan i pravedan mir.
Republika Hrvatska pružati će političku i drugu pomoć hrvatskom narodu u Bosni i
Hercegovini.
U tom smislu, uspostavu Hrvatske Republike Herceg-Bosne, koja je sukladna
predloženim rješenjima o stvaranju Unije Republika BiH, ocjenjujemo kao politički čin koji
predstavlja jedan od oblika za ostvarivanje suverenih prava hrvatskog naroda, kao jedan od
tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine.

5. Zastupnički dom Sabora traži od Vlade da i dalje izvješćuje Sabor o provedbi
vanjske politike i stavova izraženim u Deklaraciji i ovim Zaključcima.

33.

IZVJEŠĆE
PODUZEĆA

O

TIJEKU

I

REZULTATIMA

Izvješće je dostavila Vlada
materijal su zastupnici dobili poštom.

PRETVORBE

Republike

DRUŠTVENIH

Hrvatske,

a

Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo, razvoj i
obnovu, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Izvješća odbora zastupnici su primili na sjednici.
Predsjednik Hrvatskog fonda
Pen ić , dao je uvodno obrazloženje.

za

privatizaciju

Ivan

U raspravi su sudjelovali: zastupnici Mladen Vilfan,
d r . Savka Dabćević-Kućar, Josip Vusić, Goranko Fižulić, Milan
Stojanović, Milanka Opačić, D r . Goran Granić, Slavko Meštrović,
Marijan Jurić, Jurica Pave 1 ić, Mirko Tankosić, Vladimir Bebić,
Miloš Petrović, m r . Mato Arlović, dr. Petar Bosnić i predsjednik
Hrvatskog fonda za privatizaciju Ivan Penić.
Zastupnički dom donio je većinom glasova, /i "protiv"
i 2 "suzdržana"/, slijedeće
z a k l

j u č k e

1. Prihvaća
se
Izvješće o tijeku
i rezultatima
pretvorbe društvenih poduzeća, koje je podnijela Vlada Republike
Hrvatske aktom br.5030112-93-21 od 15.lipnja 1993.
2. Primjedbe i prijedloge iznesene u raspravi, upućuju
se Vladi Republike Hrvatske da ih ima u vidu zbog poduzimanja
daljnjih mjera i postupaka u pretvorbi društvenih poduzeća.
3. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da do slijedeće
sjednice podnese pismeno izvješće o realizaciji svih zaključaka
koje je Zastupnički dom do sada donio o tijeku i rezultatima
pretvorbe društvenih poduzeća.
34.

RASPRAVA O PRONALAŽENJU I OSLOBAĐANJU
ZAROBLJENIH U DOMOVINSKOM RATU

SVIH

NESTALIH

I

Uvodno izlaganje dali su zastupnica Vera Stanić i član
Komisije za zatočene i nestale prof.d r . Ivica Kostovič.
U
raspravi
su
sudjelovali
dr.
Ljubomir
Antić,
predsjednik Odbora za ljudska prava i prava etničkih zajednica
ili manjina, Jakob grof Eltz Vukovarski, dr. Savka DabčevićKuč a r , Borislav Bešlić, Perica Jurič, Drago Krpina, m r . Miroslav
Kiš, m r .
Mato
Arlović,
Vera
Stanić,
Srećko
Bjelić
i
potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova dr . Mate Granić.
U ime Udruge
Jozefina Varga.

"Vukovarske majke"

30

govorila je gospođa

Zastupnički dom jednoglasno je donio slijedeće
z a k l

j u C k e

1.
Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da
dodatni diplomatski pritisak, te putem međunarođn ih humanitarnih
organizacija, a s gledišta međunarodnog ratnog i humanitarnog
prava, Sto prije oslobodi građane Republike Hrvatske, koji se
prisilno zadržavaju po znanim i neznanim logorima u Srbiji i
drugdje .
2. Sabor Republike Hrvatske obratit će se parlamentima
zemalja svijeta i zatražiti podršku u poduzimanju mjera za
pronalaženje
i oslobađanje
svih nestalih
i zarobljenih u
Domovinskom ratu.
3. Sabor Republike Hrvatske osigurat če sredstva i
poduzeti
druge
aktivnosti
kako
bi
delegacija
Udruženja
"Vukovarske majke" mogla otputovati u SAD i biti primljena u
odgovarajućim tijelima Organizacije Ujedinjenih Naroda.
35.

IZVJEŠĆE O STANJU I PODUZETIM MJERAMA TE MJERAMA KOJE ĆE SE
PODUZETI NA NORMALIZACIJI GOSPODARSKOG STANJA I ŽIVOTA
PUČANSTVA NA PODRUČJU JUŽNE HRVATSKE
Materijal su zastupnici primili na sjednici.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Nikica Valent ić
uvodno je obrazložio Izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Jozo Topic,
Anđelko Gabrić, Josip Andrić, Mirko Mađor, Bolta Jalošovec,
Velimir Terzić, dr. Mira Ljubić-Lorger, Vera Stanić, Goranko
Fižulić, Miloš Pe trov iC , Marin Mi leta, dr. Goran GraniC, dr .
Petar Bosnić, Drago Krpina, Joso Škara, Želimir Hitrec, m r . Mato
Arlović, Snježana Biga-FriganoviC.
Zastupnički dom donio je jednoglasno slijedeći
z a k l

j u C a k

1. Prihvaća se Izvješće i podržavaju mjere koje Vlada
Republike Hrvatske poduzima na norma 1 izaciji gospodarskog stanja
i života pučanstva na području južne Hrvatske.
2. Sva pitanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja
iznesena u raspravi dostavit će se Vladi Republike Hrvatske kako
bi do slijedeće sjednice Zastupničkog doma dostavila Izvješće o
stanju s prijedlogom mjera i akcija za normalizaciju stanja na
području južne Hrvatske.
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36.

IZVJEŠĆE 0 RADU VI JECA HRVATSKE RADIO TELEVIZIJE

IzvjeSće je dostavilo Vijeće Hrvatske radio televizije,
a materijal su zastupnici primili postom.
Raspravu su proveli: Odbor za naobrazbu, znanost,
kulturu i Sport,
Odbor za zaštitu ljudskih prava i prava
nacionalnih zajednica ili manjina i Odbor za Ustav, poslovnik i
politički sustav.
Izvješća su zastupnici primili
mišljenje Vlade Republike Hrvatske.

na

sjednici,

Predstavnik predlagatelja prof.dr. Marijan
predsjednik Vijeća HRT uvodno je obrazložio IzvjeSće.

kao

i

Šunjić,

U raspravi su sudjelovali: Ante Miko Tripalo, Ivan
Milas, Snježana Biga-Fri ganov ić , Vladimir Bebić, đr. Andrija
Hebrang, Furio Radin, Kazimir Sviben, Boris Tepšić, Goranko
Fižulić, dr. Petar Bosnić, Božo Kovaćević, dr, Savka DabćevićKućar, Milan Duki ć , dr . Mira Lj ub ić-Lorger, m r . Ivo Škrabalo,
Martin Sagner, Antun Vrdoljak, m r . Mi 1 ivoj Kujunđžić, m r . Mato
Arlović i dr. Marijan Sunjić.
Zastupnički dom nije prihvatio prijedlog zastupnika
Ante Mike Tripala i Ive Srkabala o vraćanju Izvješća Vijeću
Hrvatske radio-te1evizi je na dopunu.
Zastupnički dom je većinom glasova donio slijedeći
z a k 1 j u ć a k
1. Prihvaća se IzvjeSće o radu Vijeća Hrvatske radiotelevizije u razdoblju od 17. 6. 1992. do 26. 5. 1993.
godine,
koje je dostavilo Vijeće Hrvatske radio-televizi je.
2. Sugerira se Vijeću Hrvatske rad io-1e1evizije da
prigodom utvrđivanja programske orijentacije Hrvatske radio
televizije obrati pažnju i na potrebu boljeg informiranja o
manjinama i za manjine.

37.

PONOVNO ODLUČIVANJE O ZAKONU O IZVLAŠTENJU

Županijski dom je, na temelju Članka 106. stavka 1.
Poslovnika Zastupničkog doma, uputio Odluku o vraćanju Zakona o
izvlaštenju na ponovno odlučivanje.
Materijal su zastupnici primili postom.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, te Vlada Republike
Hrvatske. Izvješća radnih tijela i mišljenje Vlade zastupnici su
primili na sjednici.
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Predstavnik Županijskog doma Đuro Panjan obrazložio je
pr i jedlog.
U raspravi su sudjelovali: Ante Klarić, izvjestitelj
Odbora za zakonodavstvo, Perica Jurič izvjestitelj Odbora za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Luka Bebić, Bolta
JalSovec, Krunislav Olujić, Ante Miko Tripalo, Ivan BedeniCić,
m r . Mi 1 ivoj Kujundžić, Nikola Bulat, Davorin Pocrni ć , Marin
Mileta, Velimir Terzić, Katarina FuCek, Slavko Canjuga, Kazimir
Sviben, Ivan Mesić, Josip Pankret iC, Ivan Vrkić i ministar
pravosuđa Ivica Crnić.
Zastupnički dom donio je jednoglasno slijedeći
z a k i

j u C a k

1. U Zakonu o izvlaštenju treba izvršiti izmjene i
dopune, a sa zahtjevom Županijskog doma postupit će se na naćin
određen za drugo Čitanje zakona.
2. Primjedbe,
prijedlozi
i mišljenja
iznesene u
raspravi, upućuju se Vladi Republike Hrvatske zbog pripreme
izmjena i dopuna Zakona.

38.

PRIJEDLOG ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU I OSNOVAMA DEVIZNOG
SUSTAVA - prvo Čitanje, P.Z. br. 207
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Materijal su zastupnici dob ili poštom.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
f inane ije i državni proračun.
Izvješća i mišljenje
primili na sjednici.

Županijskog doma

zastupnici

su

Potpredsjednik Vlade m r . Borislav Škegro, dao je uvodno
obrazloženj e .
U raspravi su sudjelovali zastupnici Goranko Fižulić,
d r . Goran Granić, Milan Stojanović i m r . Mato Arlović.
Zastupnički dom većinom glasova (7 suzdržanih)
je slijedeći
z a k i

donio

j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o deviznom poslovanju
i osnovama deviznog sustava,
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konačnog
prijedloga
zakona.
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39,

PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA O SUSTAVU KONTROLE CIJENA
- prvo čitanje, P.Z. b r . 211
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zastupnici dobili postom.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
gospodarstvo, razvoj i obnovu. Izvješća radnih tijela i mišljenje
Županijskog doma zastupnici su primili na sjednici.
U raspravi su sudjelovali zastupnici m r . Mato Arlović
i Goranko Fižulić.
Zastupnički dom donio je slijedeći
z a k 1 j u č a k
1. Prihvaća se Prijedlog
sustavu kontrole cijena.

zakona o

izmjeni

Zakona

o

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konaćnog
prijedloga
zakona.
40.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRISILNOJ
NAGODBI, STEČAJU I LIKVIDACIJI - prvo čitanje, P.Z. br. 214
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zastupnici dobili poštom.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za gospodarstvo,
razvoj i obnovu i Odbor za financije. Izvješća radnih tijela i
mišljenje Županijskog doma zastupnici su primili na sjednici.
U raspravi je sudjelovao Goranko Fižulič.
Zastupnički dom,
je slijedeći

većinom glasova /2 "protiv''/!

z a k l

donio

j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konačnog
prijedloga
zakona.
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41.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA
PROMET PROIZVODA I USLUGA - prvo čitanje, P.Z. br. 201
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zastupnici dobili postom.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
financije i državni proračun.
Izvješća radnih tijela kao i
mišljenje Županijskog doma zastupnici su primili na sjednici.

Fižulić,

U raspravi su sudjelovali dr.
Ivan Kolak i Željko Hitrec.
Zastupnički

Goran Granič,

Goranko

je jednoglasno donio slijedeći
z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konačnog
prijedloga
zakona.

42.

PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK - prvo čitanje,
br. 208

P.Z.

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zastupnici dobili poštom.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
financije i državni proračun. Izvješća radnih tijela i mišljenje
Županijskog doma zastupnici su primili na sjednici.
Dr.
Zoran
obrazložio prijedlog.

Jašič,

ministar

financija

uvodno

je

U raspravi je sudjelovao Goranko FiZulć,
Zastupnički dom jednoglasno je donio slijedeći
z a k l

j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o porezu na dohodak.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konačnog
prijedloga
zakona.

43.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 POREZU NA DOBIT - prvo Čitanje, P.Z. br.
206
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zastupnici dobili postom.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
financije i državni proračun. Izvješća radnih tijela i mišljenje
Županijskog doma zastupnici su primili na sjednici.
Zastupnički dom jednoglasno je donio slijedeći
z a k l

ju

č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o porezu na dobit.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konaćnog
prijedloga
zakona.
44.

PRIJEDLOG ZAKONA O PRETVARANJU DEVIZNIH DEPOZITA GRAĐANA U
JAVNI DUG REPUBLIKE HRVATSKE - prvo Čitanje, P.Z. br. 1S5
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zastupnici dobili poštom.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
financije i državni proračun. Izvješća radnih tijela i mišljenje
Županijskog doma zastupnici su primili na sjednici.
Ministar
financija
obrazložio prijedlog.

dr.

Zoran

Jašić

dodatno

je

U raspravi su sudjelovali zastupnici Goranko Fižulić,
Mirko Mađ o r , Mirko Tankos ić , mr . Mato Arlović, Josip Pankret ić,
Ivan Vrkić, Antun Kovačev, Jurica Pavelić, Veđran Sršen, Martin
Katićić i Boris Segota.
Zastupnički dom je većinom glasova (4 suzdržana) donio
slijedeći
z a k l

j u C a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o pretvaranju deviznih
depozita građana u javni dug Republike Hrvatske.
2 . Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
prijedloga
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konaćnog
zakona.
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45.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM
ODNOSIMA - prvo Čitanje, P.Z, b r . 183
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zastupnici dobili poštom.

Raspravu su proveli; Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
unutarnju politiku i naciona 1nu sigurnost. Izvješća radnih tijela
i mišljenje Županijskog doma zastupnici su primili na sjednici.
Zastupnički dom prihvatio je prijedlog Odbora za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o provođenju prethodne
rasprave o podnesenom prijedlogu.
Zastupnički dom donio je slijedeći
z a k l j u č a k
Primjedbe,
prijedlozi
i mišljenja uputit
predlagatelju koji je obvezan uzeti ih u obzir pri
Prijedloga zakona.
46.

će
se
izradi

PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PREUZIMANJU
ZAKONA O OSNOVNIM VLASNIČKO-PRAVNIM ODNOSIMA /Predlagatelj:
Županijski dom/ - prvo Čitanje, P.Z. br. 190

Zastupnički dom prihvatio je prijedlog predlagatelja
zakona, Županijskog doma i većinom glasova (1 protiv, 1 suzdržan)
donio zaključak o odgađanju raspravu o Prijedlogu zakona za
slijedeću sjednicu.
47.

PRIJEDLOG ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA - prvo Čitanje,
br. 202

P.Z.

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zatupnici dobili poštom.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća radnih tijela
i mišljenje Županijskog doma zastupnici su primili na sjednici.
U raspravi su sudjelovali: Kazimir Sviben, Kruniš lav
Olujić, mr. Milivoj Kujunđžić. Velimir Terzić. m r . Mato Arlović
i Boris Tepšić.
Zastupnički dom donio je jednoglasno slijedeći
z a k 1 j u C a k
1, Prihvaća se Prijedlog zakona o matičnim knjigama.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konačnog
prijedloga
zakona.
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48.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 ZAŠTITI BILJA - prvo Čitanje, P.Z.
20 5

br.

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zastupnici dobili postom.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
poljodjelstvo, selo i seljaštvo i Odbor za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša. Izvješća radnih tijela kao i prethodno mišljenje
Županijskog doma zastupnici su primili na sjednici.
Zastupnički dom donio je jednoglasno slijedeći
z a k l

j u C a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o zaštiti bilja.
2, Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit Ce se
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konačnog
prijedloga
zakona.

49.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA
TELEVIZIJI /predlagatelj: zastupnik
prvo Čitanje, P.Z. b r . 198

O HRVATSKOJ
m r . Miroslav

RADIO
Kiš/ -

Predlagatelj zakona je zastupnik m r . Miroslav KiS.
Materijal su zastupnici dobili poštom.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
naobrazbu, znanost, kulturu i šport, Odbor za ljudska prava i
prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina i Odbor za
Ustav, poslovnik i politički sustav.
Izvješća radnih tijela mišljenje Županijskog doma i
mišljenje Vlade Republike Hrvatske zastupnici su primili na
sjednici .
Zastupnik m r . Miroslav

Kiš

obrazložio

je

Prijedlog

zakona.
Zastupnički dom jednoglasno je donio slijedeći
z a k l

j u C a k

1. Prihvaća se Prijedlog
Hrvatskoj radio-televiziji .

zakona

o

dopuni

Zakona

o

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
predlagatelju, zbog pripreme Konačnog prijedloga zakona.
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50.

PRIJEDLOG
ZAKONA
O
PRAVIMA
HRVATSKIH
BRANITELJA
IZ
DOMOVINSKOG RATA /predlagatelj: zastupnica m r . Gordana
Tur i ć ) - prvo Čitanje P.Z. b r . 217
Predlagatelj zakona je zastupnica m r . Gordana Tur ić.
Materijal su zastupnici dobili na sjednici.

Raspravu je proveo Odbor za rad, socijalnu politiku,
zdravstvo, obitelj i mladež. Izvješće Odbora kao i mišljenje
Vlade zastupnici su primili na sjednici.
Zastupnica mr . Gordana Turić dodatno
Prijedlog zakona.

je obrazložila

U raspravi su sudjelovali: Josip Pankre ti ć , Marko
Kvesić, dr. Andrija Hebrang, Kazimir Sviben, m r . Mato Arlović,
Joso Škara, Ivan Kovaćić, Ivan Mesić, Katarina FuCek, Boris
Tepšić. Nikola Bulat, Borislav Bešlić, d r . Petar Bosnić i Ivan
Vrk i ć .
Zastupnički dom donio je jednoglasno slijedeći

z a k l j u č a k
1. Prihvaća se Prijedlog zakona
branitelja iz Domovinskog rata.

o pravima

hrvatskih

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
predlagatelju, zbog pripreme KonaCnog prijedloga zakona.
3. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da sukladno
predloženim rješenjima iz ovoga zakona uskladi
i definira
materijalne obveze pojedinih ministarstava potrebnih za njegovo
provođenje i da ga uskladi sa pravnim sustavom kojim se
reguliraju ova pitanja.

51.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNE KOMISIJE
a/

O
ZAHTJEVU
ZA
ODOBRENJE
POKRETANJA,
ODNOSNO
NASTAVLJANJA
KRIVIČNOG
POSTUPKA
PROTIV
GOSPODINA
DOBROSLAVA PARAGE, ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKOM DOMU

b/

0
ZAHTJEVU
ZA
ODOBRENJE
POKRETANJA,
ODNOSNO
NASTAVLJANJA KRIVIČNOG POSTUPKA PROTIV GOSPODINA NIKE
POPOVIĆA, ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKOM DOMU

Izvješća Mandatno-imun itetne
primili na sjednici.
Predsjednik
prijedloge Komisije.

Komisije,
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komisije

Nediljko

Matić

zastupnici

su

obrazložio

je

Zastupnički dom donio je jednoglasno

o d l u k u
o uskraćivanju odobrenja za vođenje krivičnog postupka
protiv Dobroslava Parage pred Općinskim sudom u Zagrebu zbog
krivičnog djela iz članka 75. stavak 1. i članka 76. stavak i.
Krivičnog zakona, a povodom privatne tužbe Ivana Starčeviča i dr.
podnesene
Općinskom
sudu
u Zagrebu
za vrijeme
trajanja
zastupničkog mandata.
Zastupnički dom donio je jednoglasno

od l u k u
o uskraćivanju odobrenja za vođenje krivičnog postupka
protiv Nike Popoviča pred Općinskim sudom u Županji u predmetu
broj K 91/92-9 zbog krivičnog djela iz članka 75. stavak 2. i 3.
Krivičnog zakona, a povodom privatne tužbe Ivana Zovka podnesene
Općinskom sudu u Županji
za vrijeme trajanja zastupničkog
mandat a .

52.

IZBORI,

IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove
dostavio je prijedloge odluka o izborima,
imenovanjima
i
razrješenjima,
koje
je obrazložio predsjednik Odbora Vice
Vukojević.
52. 1.

Prijedlog odluke o imenovanju Delegacije
Sabora Republike Hrvatske u Parlamentarnoj
skupštini
Konferencije
o
europskoj
sigurnosti i suradnji

Zastupnički
dom
donio
je , većinom
glasova
/I
"suzdržan"/ Odluku o izboru Božidara Petrača za šefa Delegacije,
d r . Zlatka Kramarića i Ivana Mi lasa za članove i Milovana
Petkovića za tajnika Delegacije Sabora Hrvatske u Parlamentarnoj
skupštini Konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji.
52. 2.

Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora
za Ustav, poslovnik i politički sustav iz
reda
javnih,
znanstvenih
i
stručnih
djelatnika

Zastupnički
dom
donio
je, većinom
glasova
/2
"suzdržana"/ Odluku o imenovanju đr. Veljka Mratoviča, prof.d r .
Branka Smerđe1a , prof, d r . Smiljka Sokola i d r . Josipa Vrbošića
za članove Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav iz reda
javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.
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52. 3.

Prijedlog odluke o izboru dopredsjednika
Odbora za ljudska prava i prava etničkih i
nacionalnih zajednica ili manj ina

Zastupnički
dom
donio
je,
većinom
glasova
/l
"suzdržan"/
Odluku o izboru Ivana Vrkiča za dopredsjednika
Odbora za ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica
ili m anj ina.

52. 4.

Prijedlog odluke o razrješenju i izboru
člana Odbora za pomorstvo, promet i veze

Zastupnički dom donio
je, jednoglasno,
Odluku o
razrješenju Antona Kovačeva, dužnosti člana Odbora za pomorstvo,
promet i veze
te izboru m r . Juraja Buzolića za člana Odbora za
pomorstvo, promet i veze.
5 2 , 5.

Prijedlog odluke o izboru suca Republičkog
vijeća za prekršaje

Zastupnički dom donio je, većinom glasova /6 "protiv",
2 "suzdržana"/,
Odluku o
izboru SiniSe
NikSića za
suca
Republičkog vijeća za prekršaje.
52. 6.

Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Okružnog privrednog suda u Osijeku

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, Odluku
o
razrješenju Viktorije Lovrić dužnosti suca Okružnog privrednog
suda u Osijeku.
52.7.

Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Okružnog suda u Zadru

Zastupnički dom donio je, većinom glasova /I "protiv",
1 "suzdržan"/ Odluku o razrješenju Jos ipa-Vladimira MikoIčevića
dužnosti suca Okružnog suda u Zadru.
52. 8.

Prijedlog odluke o razrješenju dužnost i suca
Općinskog suda u Bjelovaru

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, Odluku
o
razrješenju Vesne Vignjević - 2ak dužnosti suca Općinskog suda
u Bjelovaru.
52. 9.

Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Općinskog suda u Hrvatskoj Kostajnici

Zastupnički dom donio je,
razrješenju Mirka Antoni ća dužnosti
Hrvatskoj Kostajnici.
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jednoglasno, Odluku
suca Općinskog suda

o
u

52.

10.

Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Općinskog suda u Jastredarskom

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, Odluku
razrješenju Jagode KljuCarić dužnosti suca Općinskog suda
Jastrebarskom.
52.

11.

Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Općinskog suda u Metkoviću

Zastupnički dom donio je,
razrješenju Mate
Siljega dužnosti
Metkoviću.
52. 12.

o
u

jednoglasno, Odluku
suca
Općinskog suda

o
u

Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Općinskog suda u Rijeci

Zastupnički dom donio je, većinom glasova /2 "protiv” ,
1 "suzdržan”/, Odluku
o razrješenju Jadranke Borčić dužnosti
suca Općinskog suda u Rijeci.
52. 13.

Prijedlog
odluke
o
izboru
Općinskog suda u Klanjcu

predsjednika

Zastupnički
dom
donio
je,
većinom
glasova
/l
"suzdržan"/ Odluku o izboru Romea Hercega za suca Općinskog suda
u Klanjcu.
52.14.

Prijedlog
odluke
o
izboru
Općinskog suda u Županji

predsjednika

Zastupnički dom donio je, jednoglasno Odluku o izboru
Mladena Kaluđera za predsjednika Općinskog suda u Zupanj i.
52.15.

Prijedlog odluke
suda u Čakovcu

o

izboru

suca

Općinskog

Zastupnički dom donio je, jednoglasno Odluku o izboru
Spomenke Zanjko-Kolman za suca Općinskog suda u Čakovcu.
52.16.

Prijedlog odluke o
suda u Dubrovniku

izboru

suca

Općinskog

Zastupnički dom donio je, jednoglasno Odluku o izboru
Dubravka Arapovića za suca Općinskog suda u Dubrovniku,

52.17.

Prijedlog odluke
suda u Ivancu

o

izboru

suca

Općinskog

većinom
glasova
/l
Zastupnički
dom
donio
je,
"suzdržan"/ Odluku o izboru Nevenke Zver za suca Općinskog suda
u Ivancu.
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52.18.

Prijedlog odluke o izboru tri suca Općinskog
suda u Jas trebarskom

Zastupnički dom don io je, jednoglasno Odluku o izboru
Si Ivane Godrijan, Mladena Preprot ića i Damira Pr iš 1 in-Krbavski
za suce Općinskog suda u Jastrebarskom.

52.19.

Prijedlog odluke
suda u Kutini

o

izboru

suca

Općinskog

Zastupnički dom đonio je, jednoglasno Odluku o izboru
Jadranke Krbot za suca Općinskog suda u Kutini.

52.20.

Prijedlog odluke
suda u Našicama

o

izboru

suca

Općinskog

Zastupnički dom donio je, jednoglasno Odluku o izboru
Marine Godžirov za suca Općinskog suda u Našicama.

52.21.

Prijedlog odluke o izboru tri suca Općinskog
suda u Rijeci

Zastupnički dom donio je, jednoglasno Odluku o izboru
Darije Knez, Vasilije Perić i Vlade Skorupa za suce Općinskog
suda u Rijeci.

52.22.

Prijedlog odluke o izboru
Općinskog suda u Zagrebu

deset

sudaca

Zastupnički dom donio je, jednoglasno Odluku o izboru
Mere Habazin-Rađoš, Vesne Kresek, Sanje Krovinović, Branke Leš,
Jasminke Rešetar, Vande Senta, Renate S antek, Javorke Sikić,
Ejline Vukelić i Baniele LJkić za suce Općinskog suda u Zagrebu.
Istovremeno Zastupnički dom donio je, jednoglasno Odluku o
razrješenju Branke Leš dućnbosti suca Općinskog suda u Ivanić
Gradu i Jasminke Rešetar dužnosti suca Općinskog suda u Čakovcu.

52.23.

Prijedlog odluke
suda u Trogiru

o

izboru

suca

Općinskog

Zastupnički dom donio je, jednoglasno Odluku o izboru
Divne Ivanćev za suca Općinskog suda u Trogiru.
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52.24,

Prijedlog
zamjenika
Hrvatske

odluke o
Državnog

razrješenju dužnosti
odvjetnika
Republike

Zastupnički
dom
donio
je,
većinom
glasova
/3
"uzdržana"/ Odluku o razrješenju Zvonimira Delića dužnosti
zamjenika državnog odvjetnika Republike Hrvatske.

52.25,

Prijedlog odluke o imenovanju
zamjenika
državnog odvjetnika Republike Hrvatske

Zastupnički dom donio je, jednoglasno Odluku i za
zamjenika državnog odvjetnika Republike Hrvatske imenovan je
Pavao Vidić, koji se istovremeno razrješuje dosadašnje dužnosti
zamjenika državnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu
u Zagrebu.

52.26.

Prijedlog odluke o imenovanju
zamjenice
Okružnog državnog odvjetnika u Okružnom
državnom odvjetništvu Zagreb

Zastupnički
dom
donio
je,
jednoglasno
Odluku
o
imenovanju
Marije
Jambor
za
zamjenicu
Okružnog
državnog
odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Zagreb.

52.27.

Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika
Općinskog državnog odvjetnika u Općinskom
državnom odvjetništvu Daruvar

Zastupnički
dom
donio
je,
većinom
glasovu
/3
"suzdržana"/ Odluku o imenovanju Slobodana Stekovića zamjenikom
Općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu
Daruvar. Danom imenovanja razrješuje se dužnosti općinskog
državnog odvjetnika u općinskom državnom odvjetništvu Daruvar.

52.28.

Prijedlog odluke o imenovanju
Općinskog
državnog odvjetnika u Općinskom državnom
odvjetništvu Daruvar

Zastupnički
dom
donio
je,
većinom
glasova
/l
"suzdržan"/ Odluku o imenovanju Krunoslava Milaisa za općinskog
državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Daruvar.
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5 2 .2 9 .

Prijedlog odluke o imenovanju
Općinskog državnog odvjetnika u
državnom odvjetništvu Osijek

zamjenika
Općinskom

Zastupnički dom donio je,
jednoglasno Odluku
o
imenovanju Dražena
Križevca
zamjenikom
Općinskog
državnog
odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Osijek.

52.30.

Prijedlog odluke o imenovanju Šest zamjenika
općinskog državnog odvjetnika u općinskom
državnom odvjetništvu Zagreb

Zastupnički dom donio je,
jednoglasno Odluku
o
imenovanju Stipice Akrapa, Ivke Andrić, Zorke Despot, Jasminke
Đak-Horvatić, Marice Ivanjko-Benč ić i Hrvaja Pezelja za zamjenike
općinskog državnog odvjetnika u općinskom državnom odvjetništvu
Zagreb.
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