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SABOR REPUBLIKE HRVATSKE 
ZASTUPNIČKI DOM

Zapisnik

15., izvanredne, sjednice Zastupničkog doma 
održane 28., 29. i 30. prosinca 1993. godine

Sjednicu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, 
sazvanu na zahtjev Vlade Republike Hrvatske, otvorio je 28. 
prosinca 1993. godine u 15,20 sati predsjednik Zastupničkog doma, 
Stjepan Mesić.

Predsjednik je pozdravio predsjednika i nazočne Članove
V 1 ade.

Predsjednik je zastupnicima, svim hrvatskim 
braniteljima, iseljenoj Hrvatskoj, svim prognanim i izbjeglima 
sa njihovih ognjišta, invalidima Domovinskog rata, svoj djeci i 
njihovim obiteljima, svim ljudima dobre volje, zaželio Čestit 
Božić i sretnu Novu godinu.

Sjednici su bili nazočni i učenici gimnazije "Lucijan 
Vranjanin", koje je predsjednik, također, pozdravio.

Zastupnici su minutom Šutnje odali počast palim 
hrvatskim bran ite1jima, svim civi Inim žrtvama rata, dvanaestorici 
djelatnika "Hidroe1ektre" , koji su izgubili živote kao nedužne 
žrtve terorističkog Čina, te žrtvi napada na konvoj "Bijeli put".

Tijekom sjednice, 29. prosinca 1993. godine zastupnik 
Pavao Tomislav Duka, sudionik konvoja "Bijeli put", govorio je 
o putu i porukama konvoja.

Predsjednik je izvjestio da je na sjednici nazoCno 96 
zastupnika, Sto znaci da Zastupnički dom može donositi 
pravovaljane odluke.
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Izostanak sa sjednice 28. prosinca ispričali su: dr. 
S i me Dodan, ir. Ivo Škrabalo, Josip Vusić i Tomislav Pavao Duka.

Zapisnik četrnaeste sjednice usvojen je bez primjedbi.

AKTUALNI SAT

Na prijedlog Vlade, vrijeme za aktualni sat određeno 
je prije utvrđivanja dnevnog reda.

Zastupnica Vera Stanic postavila je zastupničko 
pitanje završetka postupka evidentiranja korisnika vojnih 
stanova, te broja predmeta riješenih prema članku 102. Zakona o 
stambenim odnosima. Također postavila je zastupničko pitanje 
vrednovanja rada financijske policije, te da li će se SDK također 
podvrgnuti kontroli financijske policije.

Odgovore su dali ministar pravosuđa Ivica Crnić i 
ministar financija dr. Zoran JaSić.

Zastupnik Marin Mileta postavio je pitanje da Ii Vlada 
razmišlja o ponovnoj uspostavi samostalnog Ministarstva 
pomorstva.

Odgovor su dali predsjednik Vlade Nikica Valentić i 
ministar pomorstva, prometa i veza Ivica Mudrinić.

Zastupnik Furio Radin postavio je pitanje kada će se 
donijeti zakon o nastavi na jezicima manjina ili zajednica i 
zakon koji će regulirati način organiziranja manjina. Također 
postavio je pitanje u svezi uvođenja talijanskog jezika sukladno 
Ustavnom zakonu.

Odgovor je dala ministrica kulture i prosvjete mr. 
Vesna Girardi-Jurkić.

Zastupnik dr. Ljubomir Antić postavio je pitanje o 
rješavanju prostornih problema Muzičke akademije u Zagrebu.

Odgovor je dao ministar znanosti dr. Branko Jeren.

Zastpnik Zvonimir Jurič postavio je pitanje u svezi 
naknada šteta od elementarnih nepogoda, te pitanje naplate 
prodatih poljoprivrednih proizvoda tvornicama koje tu robu nisu 
u mogućnosti platiti.

Odgovore su dali ministar poljoprivrede i .šumarstva 
Ivan Tarnaj, te ministar financija dr. Zoran Jašić.

Zastupnik dr. Franjo Gregurić zatražio je usmenu 
informaciju o navodima iznesenimu 1 istu "Globus" od 24. 12.1993. 
godine.
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Jarnj ak.
Odgovor je dao ministar unutarnjih poslova Ivan

Zastupnik Boris Segota postavio je pitanje kada će HKBO 
izvršiti preuzete obveze u svezi s isplatom preostalih sredstava 
namijenjenih kreditiranju obveze ratom oštećenih i razrušenih 
stambenih i gospodarskih objekata s područja Sisačko-Mos1avačke 
župan i j e .

Predsjednik Vlade Nikica Valentić najavio je pismeni
odgovor.

Zastupnik Dino Debeljuh postavio je pitanje da li je 
Vlada izradila novčanu kvantifikaciju posljedica nedostatka 
hrvatskih dinara u mjenjačnicama, odnosno bankama, kao i od 
velikih razlika u cijenama prehrambenih i drugih proizvoda u 
odnosu na iste u susjednim državama. Također, postavio je i 
pitanje koje su mjere poduzeti protiv odgovornih osoba koje su 
zbog loše procjene stanja u Alžiru dovela građane Hrvatske na 
radu u Alžiru u životnu opasnost, čija posljedica je i pogibija 
dvanaestorice djelatnika na gradilištu u Alžiru.

Odgovore su dale potpredsjednik Vlade mr. Borislav 
Skegro i potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova dr. 
Mate Granić.

Zastupnik Drago Ereš postavio je pitanje u svezi s 
isplatom minimalnih plaća za radnike ili poljoprivrednike, koji 
nemogu zbog agresije na Hrvatsku obavljati svoje poslove, pitanje 
u svezi s refundacijom plaća od Ministarstva obrane, te je 
izvestio o mjerama koje će županija Vukovarsko-Srijemska poduzeti 
za svoje građane glede odobrenja za izlazak iz zemlje.

Odgovore su dali ministar rada i socijalne skrbi Ivan 
Parač i ministar obrane Gojko Sušak.

Zastupnik Mar ijan Jurić postavio je pitanje pod kojima 
se uvjetima prodaje ili daje dizelsko gorivo za potrebe UNPROFOR- 
a, te kolike su njihove potrebe i koliko vozila imaju.

Odgovor je dao predsjednik Vlade Nikica Valentić, a 
najavio je i pismeni odgovor.

Zastupnik Milan Đukić postavio je pitanje kada će Vlada 
podnijeti prijedlog zakona o prodaji vojnih stanova i ostalih 
stanova koji su bili u vlasništvu federacije, te pitanje da li 
će se produžiti u kome građani mogu koristiti određene olakšice 
po otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Odgovor je dao predsjednik Vlade Nikica Valentić.

Zastupnik Ferenc Farago postavio je pitanje na koji 
način se može pomoći onoj grupi prognanika koji su stekli uvjete
za otkup staža do mirovine, ali nemaju sredstava da to svoje 
pravo ostvare.
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Parač.
Odgovor je dao ministgar rada i socijalne skrbi Ivan

Zastupnik Mirko Mađor postavio je pitanje kada će se 
hrvatski brodovi koji plove pod stranim zastavama vratiti pod 
hrvatsku zastavu.

Odgovor je dao ministar pomorstva, prometa i veza Ivica
Mudr in ić.

Zastupnik Mladen Vilfan postavio je pitanje kada će se
predložiti ukidanje uredbe o tzv. funkcionarskim stanovima, te 
izvršiti revizija izdatih rješenja. Također je postavio pitanje 
đa li su MUP-u poznate okolnosti umorstva Brune Bušića i njegovi 
počinitelji i kada će hrvatska javnost biti upoznata sa 
rezultatima istrage i imenima.

Odgovore su dali predsjednik Vlade Nikica Valentić i 
ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak.

Zastupnik Josip Pankretić postavio je pitanje o 
mogućnosti osiguranja sredstava za dodjelu kredita hrvatskim 
braniteljima za obnovu gospodarstava. Također postavio je i 
pitanje o mjerama koje se poduzimaju zbog pripreme protugradne 
obrane.

Odgovore su dali predsjednik Vlade Nikica Valentić i 
ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak.

Zastupnik Dobros1av Paraga postavio je pitanje u svezi 
s napadima na dužnosnike Hrvatske stranke prava.

Odgovor je dao predsjednik Vlade Nikica Valentić.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Na sjednici je podijeljen Konaćni prijedlog dnevnog 
reda, u kojem su u odnosu na, uz poziv, upućeni prijedlog dnevnog 
reda izvršene značajne izmjene i dopune kao rezultat dogovora s 
Vladom Republike Hrvatske.

V 1 ada Repub1 ike Hrvatske predložila je za 12 zakonskih 
prijedloga donošenje po hitnom postupku.

Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu predložio je 
redoviti postupak kod donošenja Zakona o Hrvatskom domovinskom 
fondu, a Vlada se suglasila.

U dnevni red, većinom glsova /2 protiv/, po hitnom 
postupku uvršteni su:
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1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH ORGANA 
DRŽAVNE UPRAVE - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje, 
/P.Z. b. 292/;

2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆANJU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO
I INVALIDSKO OSIGURANJE RADNIKA U GODINI 1994. - hitni
postupak, prvo i drugo čitanje, /P.Z. br. 287/;

3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆANJU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO 
I INVALIDSKO OSIGURANJE SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA U GODINI 
1994. - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje,
/P.Z. br. 289/;

4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆANJU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO 
I INVALIDSKO OSIGURANJE INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA U 
GODINI 1994. - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje,
/P.Z. br. 288/;

5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 PLAĆANJU DOPRINOSA ZA DOPLATAK
ZA DJECU U GODINI 1994. - hitni postupak, prvo i drugo
Čitanje, /P.Z. br. 290/;

6. PRIJEDLOG ZAKONA O STOPAMA DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO 
OSIGURANJE - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje,
/P.Z. br. 286/;

7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
ZAPOŠLJAVANJU- hitni postupak, prvo i drugo Čitanje,

/P.Z. br. 295/;

8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
LOKALNOJ SAMOUPRAVI I UPRAVI - hitni postupak, prvo i drugo 
Čitanje, /P.Z. br. 291/;

9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA -
hitni postupak, prvo i drugo Čitanje, /P.Z. br.296/;

10. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
PRETVORBI DRUŠTVENIH PODUZEĆA - hitni postupak, prvo i 
drugo Čitanje, /P.Z. br. 293/;

11. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA, - hitni postupak, 
prvo i drugo Čitanje, /P.Z. br. 297/;

Zastupnik dr. Goran Granić, obrazložio je prijedloge 
Kluba zastupnika HSLS za dopunu dnevnog reda točkama: Prijedlog 
rezolucije o slobodi medija u Hrvatskoj i Prijedlog rezolucije
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o mandatu UNPROFOR-a u okupiranim područjima. Također, predložio 
je da se dnevni red dopuni raspravom o vanjskoj politici.

Nakon obrazloženja predsjednika da je sjednica
izvanredna, sazvana na zahtjev Vlade i sa određenim dnevnim 
redom, te đa i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost 
smatra da se prijedlozi Kluba zastupnika HSLS mogu razmotriti na 
jednoj od slijedećih sjednica Zastupničkog doma, Klub zastupnika 
HSLS odustao je od prijedloga za dopunu dnevnog reda prijedlozima 
rezolucija.

Prijedlog za uvrštavanje u dnevni red rasprave o
vanjskoj politici podržala je đr. Savka Dabčević-Kučar u ime 
Kluba zastupnika HNS.

Zastupnički dom nije prihvatio ovaj prijedlog /33
"za"/.

Na prijedlog mr. Ivana Matije, predsjednika Odbora za 
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež, s kojim se 
suglasila Vlada, u dnevni red je uvršten KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 
O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA 0 PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI 
STANARSKO PRAVO, čiji je predlagatelj Odbor,

Tijekom sjednice, 29. prosinca 1993. godine, dnevni red
je dopunjen slijedećom točkom:

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU POMOĆI ŽUPANIJAMA ODNOSNO 
OPĆINAMA U SASTAVU ŽUPANIJA ZA DJELOMIČNO UBLAŽAVANJE POSLJEDICA 
ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA U 1993. GODINI

Materijal je podnijela Republička komisija za procjenu 
Štete od elementarnih nepogoda.

Za sjednicu je, većinom glasova /9 "protiv"/, utvrđen
slijedeći

DNEVNI RED

1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH ORGANA 
DRŽAVNE UPRAVE - hitni postupak, prvo i drugo čitanje, 
/P.Z. b. 292/;

2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 PLAĆANJU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO
I INVALIDSKO OSIGURANJE RADNIKA U GODINI 1994. - hitni
postupak, prvo i drugo čitanje, /P.Z. br. 287/;
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3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 PLAĆANJU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO
I INVALIDSKO OSIGURANJE SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA U GODINI 
1994. - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje,
/P.Z. br. 289/;

4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 PLAĆANJU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO 
I INVALIDSKO OSIGURANJE INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA U 
GODINI 1994. - hitni postupak, prvo i drugo čitanje,
/P.Z. br. 288/;

5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 PLAĆANJU DOPRINOSA ZA DOPLATAK
ZA DJECU U GODINI 1994, - hitni postupak, prvo i drugo
Čitanje, /P.Z. br. 290/;

6. PRIJEDLOG ZAKONA O STOPAMA DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE - hitni postupak, prvo i drugo čitanje,
/P.Z. br. 286/;

7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
ZAPOŠLJAVANJU- hitni postupak, prvo i drugo čitanje,

/P.Z. br. 295/;

8. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIVREMENOM FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA
I PRIVREMENOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1. 
TROMJESEČJE 1994.;

9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
LOKALNOJ SAMOUPRAVI I UPRAVI - hitni postupak, prvo i drugo 
čitanje, /P.Z. br. 291/;

10. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE 
SAMOUPRAVE I UPRAVE - drugo čitanje, /P.Z. br. 272/;

11. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 SUDOVIMA - drugo čitanje, /P.Z. 
br. 152/;

12. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA - 
hitni postupak, prvo i drugo čitanje, /P.Z, br.296/;

13. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
PRETVORBI DRUŠTVENIH PODUZEĆA - hitni postupak, prvo i 
drugo čitanje, /P.Z. br. 293/;

14. PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOM DOMOVINSKOM FONDU - prvo 
čitanje /P.Z. br. 294/;

15. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA, - hitni postupak, 
prvo i drugo čitanje, /P.Z. br. 297/;
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16. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ 
DOMOVINSKOG RATA - Predlagatelj: zastupnica mr. Gordana
Turić, drugo Čitanje, /P, Z. br. 217./;

17. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI I DOPUNI ZAKONA 0
PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO -
Predlagatelj: Odbor za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, 
obitelj i mladež, drugo čitanje / P. Z. br. 266./;

18. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
IGRAMA NA SREČU I ZABAVNIM IGRAMA - drugo Čitanje, /P.Z. 
br. 235/;

19. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NlSTAVOSTI ODREĐENIH VRSTA
UGOVORA 0 OSIGURANJU I UGOVORA O KREDITU - drugo Čitanje, 
/P.Z. br. 253/;*

20. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
OBVEZNIM ODNOSIMA - drugo Čitanje, /P.Z. br. 183/;

21. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRETVORBI JAVNOG PODUZEĆA
ZAGREBAČKI VELESAJAM - drugo čitanje, /P.Z. br. 271/;*

22. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOM AUTOKLUBU - drugo
Čitanje, /P.Z. br. 276/;

23. PRIJEDLOG ODLUKE 0 VALORIZACIJI KATASTARSKOG PRIHODA;

24. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU POMOČI ŽUPANIJAMA ODNOSNO
OPĆINAMA U SASTAVU ŽUPANIJA ZA DJELOMIČNO UBLAŽAVANJE 
POSLJEDICA ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA u 1993. GODINI
- Pred1agate1j: Republička komisija za procjenu štete od
elementarnih nepogoda;

25. PRIJEDLOG ZAKONA O PREMIJAMA ZA ODREĐENE PROIZVODE U
POLJOPRIVREDI I REGRESU ZA KVALITETNO POLJOPRIVREDNO SJEME 
I MINERALNA GNOJIVA, prvo Čitanje /P.Z. br. 282/;*

26. IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI NAKON 14. SJEDNICE
ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE;*

27. IZBORI, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA;

*ToCke 19., 21., 25. i 26. Zastupnički dom nije
raspravljao na 15. sjednici.
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1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH ORGANA 
DRŽAVNE UPRAVE - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje, P.Z.
br. 292

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod 
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka 
kod donošenja ovoga zakona..

Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za 
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća su zastupnici 
primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je prethodno mišljenje .

U raspravi su sudjelovali zastupnik dr. Goran Granić 
i ministar uprave Jurica Malčić.

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na 
Konaćni prijedlog zakona.

Predlagatelj se nije suglasio sa amandmanima koje je 
podnio zastupnik dr. Goran Granić, a zastupnik je odustao od 
amandmana.

Predlagatelj se suglasio sa amandmanima koje su 
podnijeli zastupnik Đuro Per i ca na članak 17. i Odbor za 
zakonodavstvo na Članak 19.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o 
izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu 
ministarstava i drugih organa državne uprave, u tekstu kako ga
je predložila Vlada, zajedno s usvojenim amandmanima.

2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆANJU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO 
I INVALIDSKO OSIGURANJE RADNIKA U GODINI 1994. - hitni
postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 287.

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod 
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka 
kod donošenja ovoga zakona.

Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za 
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež i Odbor za
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financije i državni proračun. Izvješća su zastupnici primili na 
s j edn i c i.

Županijski dom dostavio je mišljenje .

Predstavnik predlagatelja Ivan Parać, ministar rada i 
socijalne skrbi uvodno je obrazložio prijedlog.

U raspravi su sudjelovali zastupnici; Srećko Bijelić, 
mr. Mato Arlović, Josip Pankretić, Bolta Jalšovec, Joso Škara, 
Vera Stanić, Zvonim! Jurić, dr. Goran Granić, Jozo Topić i 
Krešimir Glavina.

Predlagatelj se suglasio sa amandmanima Odbora za 
zakonodavstvo na Članak 1., 2, i 3. i zastupnika Jose Škare na
Članak 2.

Predlagatelj se nije suglasio, a Zastupnički dom nije 
prihvatio amandmane zastupnika mr. Mate Arlovića podnesene u ime 
Kluba zastupnika SDP-a na Članak 3. i 4.

Zastupnički dom je, već inom g 1 asova, /6 "suzdržanih”/, 
donio Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko 
osiguranje radnika u godini 1994. u tekstu kako ga je predložila 
Vlada, zajedno s usvojenim amandmanima.

Sukladno prijedlogu Odbora za rad, socijalnu skrb,
zdravstvo, obitelj i mladež, Zastupnički dom donio je, 
jednoglasno, slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Vlada Republike Hrvatske i Republički fond 
mirovinskog i invalidskog osiguranja trebali bi, što hitnije, 
poduzeti radnje za osnivanje investicijskih fondova za sustav 
mirovinskog i invalidskog osiguranja u kojima će se efikasnije 
koristiti sredstva kojima raspolaže taj sustav, osiguravati 
realni izvori sredstava za potrebe tog sustava i odgovarajuća 
sredstva za održavanje socijalne sigurnosti umirovljenika.

2. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da ubrza 
aktivnosti u svezi s prethodnom raspravom o zakonima iz radno- 
socijalne oblasti, kao preduvjetu za cjelovito rješavanje 
socijalnog statusa umirovljenika.
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3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 PLAĆANJU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO 
I INVALIDSKO OSIGURANJE SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA U GODINI 
1994, -hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P,Z. br, 289.

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod 
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka 
kod donošenja ovoga zakona.

Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za 
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež, Odbor za 
financije i državni proračun. IzvjeSća su zastupnici primili na 
s j edn i c i.

Županijski dom dostavio je mišljenje .

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Jozo Topić i mr. 
Ivan Mat i ja.

Predlagatelj se nije suglasio, a Zastupnički dom nije 
prihvatio amandman koji je podnio mr, Mato Arlovič u ime Kluba 
zastupnika SDP-a na članak 2. /9 "za"/.

Zastupnički dom je, većinom glasova, /3 "suzdržana"/, 
don io Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko 
osiguranje samostalnih privrednika u godini 1994. u tekstu kako 
ga je predložila Vlada.

4, KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆANJU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO 
I INVALIDSKO OSIGURANJE INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA U 
GODINI 1994. - hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.
br. 288.

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod 
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka 
kod donošenja ovoga zakona.

Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za 
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež i Odbor za 
financije i državni proračun. Izvješća su zastupnici primili na 
sjednici.
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U raspravi su sudjelovali; zastupnici Josip Pankretić, 
tnr, Mato Arlović, Ante Klarić i ministar rada i socijalne skrbi 
Ivan ParaC.

Zastupnik mr. Mato Arlović, nakon obrazloženja 
predstavnika predlagatelja odustao je od amandmana podnesenog u 
ime Kluba zastupnika SDP-a na članak 2.

Zastupnički dom je, većinom glasova, /3 "protiv", 7 
"suzdržanih"/, donio Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko 
i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika u godini 
1994. u tekstu kako ga je predložila Vlada.

Županijski dom dostavio je mišljenje ,

5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆANJU DOPRINOSA ZA DOPLATAK 
ZA DJECU U GODINI 1994. - hitni postupak, prvo i drugo 
čitanje, P.Z. br. 290.

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod 
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka 
kod donošenja ovoga zakona.

Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za 
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež i Odbor za
financije i državni proračun. Izvješća su zastupnici primili na 
s j edn i c i.

Županijski dom dostavio je mišljenje .

U raspravi su sudjelovali; zastupnik mr. Mato Arlović 
i ministar rada i socijalne skrbi Ivan Parač,

Predlagatelj se suglasio sa amandmanom Odbora za 
zakonodavstvo na članak 2.

Predlagatelj se nije suglasio, a Zastupnički dom nije 
prihvatio amandman na članak 2. koji je podnio mr. Mato Arlović 
u ime Klube zastupnika SDP-a /10 "za"/. Od amandmana na članak
3. zastupnik je odustao.

Zastupnički dom je, većinom glasova, /2 "protiv”/, 
donio Zakon o plaćanju doprinosa za doplatak za djecu u godini 
1994. u tekstu kako ga je predložila Vlada, zajedno s usvojenim 
amandmanima.
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6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STOPAMA DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje, P.Z.
br. 286.

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod 
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka 
kod donošenja ovoga zakona.

Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za 
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež i Odbor za 
financije i državni proračun. Izvješća su zastupnici primili na 
sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje ,

U raspravi je sudjelovao ministar zdravstva dr . Andrija
Hebrang.

Predlagatelj se suglasio sa amandmanom Odbora za 
zakonodavstvo na Članak 3.

Predlagatelj se nije suglasio, a Zastupnički dom nije 
prihvatio amandman na članak 3. koji je podnio mr. Mato Arlović 
u ime Klube zastupnika SDP-a /13 "za"/.

Zastupnički dom je, već inom g 1 asova, /5 "suzdržanih"/, 
don i o Zakon o stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje u 
tekstu kako ga je predložila Vlada, zajedno s usvojenim 
amandmanima.

7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
ZAPOŠLJAVANJU - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje, P.Z. 
br. 295.

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod 
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka 
kod donošenja ovoga zakona.

Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za 
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež i Odbor za 
financije i državni proračun. Izvješća su zastupnici primili na
sjednici.
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Županijski dom dostavio je mišljenje .

U raspravi su sudjelovali: zastupnik Slavko Canjuga i 
ministar rada i socijalne skrbi Ivan Parač.

Predlagatelj se suglasio sa amandmanom Odbora za 
zakonodavstvo na Članak 1.

Predlagatelj se nije suglasio, a Zastupnički dom nije 
prihvatio amandman na Članak 1. i članak 2. koji je podnio mr. 
Mato Arlović u ime Kluba zastupnika SDP-a /9 "za"/-

Zastupnički dom je, već inom glasova, /6 " suzdržan ih"/, 
donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju u 
tekstu kako ga je predložila Vlada, zajedno s usvojenim
amandmanima.

8. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIVREMENOM FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA 
I PRIVREMENOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE U PRVOM 
TROM JE S J EČ JU 1994. GODINE

Prijedlog odluke dostavila je Vlada Republike
Hrvatske.

Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni 
proračun i Odbor za ljudska prava i prava etničkih i 
nacionalnih zajednica ili manjina. Izvješće su zastupnici primili 
na s j eđni c i,

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Predstavnik predlagatelja dodatno je obrazložio
pr i j edlog.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Milas, dr. 
Savka Dabčević-KuCar, dr. Goran GraniC, Božo Kovačević, Dino 
Debeljuh i dr. Petar Bosnič, te pomoćnik ministra financija Joško 
Zavoreo.

Zastupnički dom je, većinom glasova, /2 "protiv”, 12 
"suzdržanih"/, donio Odluku o privremenom financiranju javnih 
potreba i privremenom Proračunu Republike Hrvatske u prvom 
tromjesjeCju 1994. godine u tekstu kako ga je predložila Vlada.
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Sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni 
proračun Zastupnički dom, donio je i slijedeći

Z A K L J U Č A K
1. Preporuča se Vladi Republike Hrvatske da prilikom 

izrade Prijedloga proračuna Republike Hrvatske za 1994. godinu 
na prihodnoj strani posebno prikaže realizaciju naplate poreza 
s osnova potrošnje:

1. E 1ektroenergije
2. Nafte - domaće

- uvozne
3. Sirovi benzin za motore

- domaći
- uvozni

4. Sirovi benzin za petrokemiju
- domači
- uvozni

5. Dizel gorivo
- domaće
- uvozno

6. Petrolej za rasvjetu
7. Pr i rodn i plin

- domaći
- uvozni

8. Umjetnih gnojiva
- vapneni amonijev nitrat
- karbamid
- kompleksna

9. Etilnog alkohola
10. Alkoholnih pića 

/osim vina/
11. Piva
12. Bezalkoholnih pića /gaziranih/

/osim vode/
13. Sokova
14. Fermentiranog duhana

- domaćeg
- uvoznog

15. Cigareta
16. Kave /pržene/
17. PTT usluga

Vlada Republike Hvatske trebala bi predložiti da 
proizvođači navedenih proizvoda postanu porezni obveznici.
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9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
LOKALNOJ SAMOUPRAVI I UPRAVI - hitni postupak, prvo i
drugo čitanje, P.Z, br. 291.

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod 
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka 
kođ donošenja ovoga zakona.

Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za 
unutarnju politiku i nacionalnu sigxirnost. Izvješća su zastupnici 
primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je prethodno mišljenje .

U raspravi su sudjelovali: zastupnici Davor Pocrnić, 
Elio Martinč i ć , Ante Miko Tripalo, Velimir Terzić, mr. Mato 
Arlovič, Luka Bebić, Dino Debeljuh, Ante Klarić, dr. Žarko 
Domljan, dr. Petar Bosnić, Vedran Sršen i ministar uprave Jurica 
M a 1 č i ć .

Predlagatelj se suglasio sa amandmanima Odbora za 
zakonodavstvo na članak 2., 5., 7., 11. i 14.

PredlagaleIj se nije suglasio, a Zastupnički dom nije 
prihvatio amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 4. /27
"za"/) članak 12., 13., 14. i 15. /odustao/, zastupnika Elia
Martinčića u ime Kluba zastupnika IDS-a na članak 2. /odustao/, 
članak 9. /17"za"/, i amandman zastupnika Dina Debeljuha na
članak 7. /7 "za"/.

Predlagatelj se nije suglasio, a Zastupnički dom je 
prihvatio amandman zastupnika Davorina Pocrnića na članak 7.

Zastupnički dom je, većinom glasova, /4 "suzdržana"/, 
donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi 
i upravi u tekstu kako ga je predložila Vlada, zajedno s 
usvojenim amandmanima.

1 0 . KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O 
SAMOUPRAVE I UPRAVE - drugo

Predlagatelj zakona je

Prijedlog akta primili

FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE 
čitanje /P.Z. br. 272/;

Vlada Republike Hrvatske.

su zastupnici poštom.
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Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
financije i državni proračun. Izvješća su zastupnici primili na
sjednici .

Županijski dom dostavio je prethodno mišljenje.

U raspravi su sudjelovali: zastupnici Ivan Jakovčič, 
Elio Martinčić, Vice Vukojević, Anto Lovrić, mr. Milivoj 
Kujunđžić, dr. Petar Bosnić, Dino Debeljuh, mr. Mato Arlović, 
Jozo RadoS, dr. Vilim Herman, Ante Klarić, Vedran Sršen, zamjenik 
ministra financija Božo Prka i pomoćnik ministra financija Branko 
S t u 1 i ć .

Predlagatelj se suglasio sa amandmanima Odbora za 
zakonodavstvo na Članak 1., 2., 3., 5., 8., 12., 13., 15., 17.,
20., 24., 26., 27., 30., 39., 40., 42., 43., 47., 50., 51., 53.,
54., 55., 59. 60., 61., 62., 63., 64., 69., 71., 75./i zrnijenjen/,
77., 79., 83., 85., 87., 89,, 94., 95., 97., 98., 99., 100. i
101., zastupnika Elia Martinčića na Članak 8. i 13., zastupnika 
mr. Mate Arlovića u ime Kluba zastupnika SDP-a na Članak 34., 
zastupnika Ivana JakovCića u ime Kluba zastupnika IDS-a na Članak 
34. i zastupnika Vilima Hermana na članak 34., Odbora za 
financije i državni proračun na Članak 47. /djelomično uz 
suglasnost Odbora/, zastupnika Joze Radoša na Članak 49.

Predlagatelj se nije suglasio, a Zastupnički dom nije 
prihvatio amandman Odbora za zakonodavstvo na Članak 46. /28 
"za”/, Odbora za financije i državni proračun na Članak 6 /15 
"za”/ Članak 31 /16 "za"/, Članak 46. /15 "za"/, zastupnika Elia 
MartinCića na Članak 46. /17 "za”/, zastupnika Ivana JakovCića
u ime Kluba zastupnika IDS-a na Članak 32. /18 "za"/, Članak 46. 
/15"z a"/ , zastupnika mr . Mate Arlovića u ime Kluba zastupnika 
SDP-a na članak 6. /17 "za"/, članak 27 /16 "za"/, Članak 30, /14 
"za"/, Članak 31. /17 "za"/, Članak 32. /19 "za"/, Članak 46. /13 
"za"/, Članak 46. /novi stavak 9./ /28 "za"/, članak 49. 
/povučen/, članak 104. /povučen/., zastupnika Vilima Hermana na 
članak 6. /17 "za"/, članak 27. /16 "za"/, članak 30. /14 "za"/, 
članak 31. /17 "za"/, članak 32. /19 "za"/, članak 46. /15 "za"/, 
članak 47. /15 "za”/ i članak 49. /15 "za"/.

Tijekom rasprave od amandmana su odustali zastupnik 
Vedran SrSen na članak 22. i Odbor za zakonodavstvo na članak 49,

Zastupnički dom je, većinom glasova, /l "protiv", 8 
"suzdržanih"/, donio Zakon o financiranju jedinica lokalne 
samouprave i uprave, u tekstu kako ga je predložila Vlada, 
zajedno s usvojenim amandmanima.

Sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni 
proračun, Zastupnički dom donio je, jednoglasno, slijedeći
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Z A K L J U Č A K
1. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da pri 1 ikom 

izrade posebnog zakona o boravišnim pristojbama predloži da 
prihod od boravišne pristojbe ostvaren na području pojedine 
općine ili grada postane nj ihov izvorni prihod u visini od 50% 
ukupno ostvarenih sredstava s tog osnova.

11. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUDOVIMA - drugo Čitanje /P.Z.
br. 152/

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za 

unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća su zastupnici 
primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je prethodno mišljenje.
Predstavnik predlagatelja Ivica Crnić, ministar 

pravosuđa uvodno je obrazložio prijedlog.
U raspravi su sudjelovali: zastupnici Elio MartinCić, 

dr. Petar Bosnić, Srećko Bijelić, Boris TepSić, dr. Žarko 
Domljan, Ivan Milas i Miroslav Kiš, te ministar pravosuđa Ivica 
Crn i ć .

Predlagatelj se suglasio sa amandmanima Odbora za 
zakonodavstvo na Članak 1., 2., 4., 6., 7., 10., 11., 13., 14.,
15., 16., 17., 19., 23., 24., 25., 26., 29., 31., 32., 35,, 38.,
39., 40., 41., 42., 44., 45., 56., 57., 61., 62., 65., 66. 68.,
69., 73., 83., 86., 88., 94., 95., 96., 97., 100., 101., 104.,
106. i 107., zastupnika mr. Milivoja Kujundžića na Članak 19., 
71. i 72., zastupnika Želimira Hitreca na Članak 40., zastupnika 
Vice Vukojeviča na članak 14.

Zastupnik Elio MartinCić odustao je od amandmana na 
Članak 11. /Vlada je podnijela svoj amandman/, i 23. koje je 
podnio u ime Kluba zastupnika IDS-a,

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o 
sudovima, u tekstu kako ga je predložila Vlada, zajedno s 
usvojenim amandmanima.
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12. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA
- hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 296.

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod 
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka 
kod donošenja ovoga zakona.

Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za 
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća su zastupnici 
primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje .

Predstavnik predlagatelja Ivica Crnić, ministar 
pravosuđa uvodno je obrazložio prijedlog.

U raspravi su sudjelovali: zastupnici Elio Martinčić 
i đr, Savka Dabčević-Kučar.

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane na 
Konačni prijedlog zakona.

Predlagatelj se suglasio sa amandmanima Odbora za 
zakonodavstvo na članak 2., 3., 6., 7., 8., i 10., zastupnika
Vedrana SrSena na članak 2., zastupnika mr. Miiivoja Kujundžića 
na članak 2., /preformuliran/., zastupnika Elia Martinčića u ime 
Kluba zastupnika IDS-a na članak 2. , zastupnika Davorina Pocrnića 
na članak 2.

Od amandmana su odustali Ante Zarkov na članak 3. i 
Elio Martinčić u ime Kluba zastupnika IDS-a na članak 3.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o 
područjima i sjedištima sudova, u tekstu kako ga je predložila 
Vlada, zajedno s usvojenim amandmanima.

13. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
PRETVORBI DRUŠTVENIH PODUZEĆA - hitni postupak, prvo i 
drugo čitanje, P.Z. br. 293.

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod 
utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka 
kod donošenja ovoga zakona.

Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.
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Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
gospodartvo, razvoj i obnovu. Izvješća su zastupnici primili na
sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje .

Predstavnik predlagatelja Ivan Penič, predsjednik 
Hrvatskog fonda za privatizaciju uvodno je obrazložio prijedlog.

U raspravi su sudjelovali: zastupnici đr. Goran GraniC, 
Srećko Bijelić, Goranko FižuliC, Ivan Herak, mr. Milan 
Stojanović, Mirko Mađor, Mirko Tankosič, đr. S ime Dodan, Miloš 
Petrović, Ivan Ko1ak, đr. Petar Bosnić, Luka Bebić, Ivan Hranjec, 
dr . Savka Dabčević-Kučar, mr . Juraj Buzolić, Bolta Jalšovec, Ivan 
Milas, potpredsjednik Vlade mr. Borislav Skegro i Ivan Penić, 
predsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju.

Predlagatelj je prihvatio amandman Kluba zastupnika 
HDZ-a na Članak 20.

Predlagatelj se nije suglasio, a Zastupnički dom nije 
prihvatio amandmane dr. Gorana Granica na Članak 2. /15 "za"/, 
novi Članak 2a. /20 "za"/ i na Članak 3. /20 "za"/.

Zastupnički dom je, većinom glasova, /14 "protiv", 3 
"suzdržana"/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
pretvorbi društvenih poduzeća, u tekstu kako ga je predložila 
Vlada, zajedno s usvojenim amandmanima.

14. PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOM DOMOVINSKOM FONDU, prvo 
Čitanje /P.Z. br. 294/;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za 
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež i Odbor za 
gospodarstvo, razvoj i obnovu. Izvješća su zastupnici primili na 
s j edn i c i.

Županijski dom dostavio je mišljenje. 

Zastupnički dom donio je slijedeći
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z a k I j u C a k

f ondu.
1 . Prihvaća se Prijedlog zakona o Hrvatskom domovinskom

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

15. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA - hitni postupak, 
prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 297.

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod 
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka 
kod donošenja ovoga zakona,

Prijedlog akta primili ste na sjednici.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za 
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež. Izvješća 
su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje .

Predlagatelj se nije suglasio, a Zastupnički dom nije 
prihvatio amandman zastupnika Bor i s1ava BeSlića na članak 58. /8 
"za"/ i članak 75. /6 "za"/.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o 
izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida 
rata, u tekstu kako ga je predložila Vlada.

16. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ 
DOMOVINSKOG RATA - drugo čitanje / P.Z. br. 217/;

Predlagatelj zakona je zastupnica rnr. Gordana Turić.

Prijedlog akta zastupnici su dobili na sjednici.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za 
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež. Izvješća 
su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.
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Predlagatelj zakona zastupnica mr. Gordana Turić uvodno 
je obrazložila prijedlog.

U raspravi su sudjelovali: zastupnici Drago Krpina, mr, 
Božidar PetraC i Borislav BeSlić, te potpredsjednik Vlade dr. 
Ivica Kostović.

Mr, Gordana Turić, kao predlagatelj zakona podnijela 
je amandmane na Članak 15. i 33,

Predlagatelj se suglasio sa amandmanima Vlade Republike 
Hrvatske na Članak 10., 11., i 35,, 27., 41. i 42., amandmanom 
zastupnika Drage Krpine, novi članak 34a.

Vlada Republike Hrvatske odustala je od amandmana na 
Članak 15., 21., 32., 33,, 36.

Zastupnički dom je, većinom glasova, /l "potiv"/, donio 
Zakon o pravima Hrvatskih branitelja iz domovinskog rata u tekstu 
kako ga je predložila pređiagate1jica, zajedno s usvojenim 
amandmanima.

Sukladno prijedlogu Odbora za rad, socijalnu skrb, 
zdravstvo, obitelj i mladež, Zastupnički dom donio je,
jednoglasno, slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da, nakon 
utvrđivanja stvarnog stanja potreba i ocjene roka u kojemu je 
moguće izvršiti preuzete obveze, utvrdi izvore sredstava za 
odobravanje kredita hrvatskim ratnim vojnim invalidima 
domovinskog rata za nabavku strojeva i opreme za obavljanje 
gospodarskih djelatnosti, obnovu, izgradnju, kupnju stana ili 
poslovnog prostora.

17, KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRODAJI STANOVA 
NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO - drugo Čitanje / P.Z. 
br. 266/;

Predlagatelj zakona je Odbor za rad, socijalnu 
politiku, zdravstvo, obitelj i mladež.

Prijedlog akta zastupnici su dobili na sjednici.
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Županijski dom dostavio je mišljenje.

Zastupnički, dom je, jednoglasno, donio Zakon o dopuni 
Zakona o prodaji stanova na kojima postoj i stanarsko pravo, u 
tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno s prihvaćenim 
amandmanom,

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež. Izvješća
su zastupnici primili na sjednici.

18, KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
IGRAMA NA SREĆU I ZABAVNIM IGRAMA - drugo Čitanje / P.Z. 
br. 235/;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske,

Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo. Odbor za 
financije i državni proračun i Odbor za rad, socijalnu politiku, 
zdravstvo, obitelj i mladež. Izvješća su zastupnici primili na 
s j eđni c i.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

U raspravi su sudjelovali: zastupnici Adam Meštrović, 
Ivan Milas, mr. Mato Arlović, Ante Klarić i dr. Sime Dodan, te
zamjenik ministra financija Božo Prka.

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane na 
Konačni prijedlog zakona, time da je tijekom rasprave izmijenila 
amandman na ćla.nak 28.

Predlagatelj se suglasio sa amandmanima koje su 
podnijeli Odbor za zakonodavstvo na Članak 4., 7., 11., 19., 
zastupnik mr. Milivoj KujundžiC na Članak 7., 21.

Zastupnički dom je, većinom glasova, / 2 "protiv"/, 
donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću i 
zabavnim igrama, u tekstu kako ga je predložila Vlada, zajedno 
s usvojenim amandmanima.

Zastupnički dom 
"suzdržana"/, donio

je, većinom glasova, /2 "protiv", 3
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Z A K L J U Č A K

1. Vlada Republike Hrvatske ne može uredbom promj eni t i 
rok "31. ožujka 1994." sadržan u odredbama Članka 28. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama.

19. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
OBVEZNIM ODNOSIMA /P.Z . br. 183 /

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. 

Prijedlog akta dobili ste na sjednici.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća su zastupnici 
primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na 
Konaćni prijedlog zakona.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o 
izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, u tekstu kako 
ga je predložila Vlada, zajedno s usvojenim amandmanima.

20. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOM AUTOKLUBU , drugo
Čitanje /P.Z. br. 276/;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za 
pomorstvo, promet i veze. Izvješća su zastupnici primili na 
sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Zastupnik Marijan Jurić odustao je od amandmana na
Članak 12.

Predlagatelj se suglasio sa amandmanima Odbora za 
pomorstvo, promet i veze, novi Članak 6a. i amandmanom na članak 
12 .
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Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o 
Hrvatskom autoklubu, u tekstu kako ga je predložila Vlada, 
zajedno s usvojenim amandmanima.

21. PRIJEDLOG ODLUKE O VALORIZACIJI KATASTARSKOG PRIHODA;

Predlagatelj Odluke je Vlada Republike Hrvatske. 

Prijedlog akta primili su zastupnici postom.

Raspravu su proveli Odbor za poljodjelstvo, selo i 
seljaštvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća su 
zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Predlagatelj se suglasio sa amandmanima Odbora za 
financije i državni proračun, nove točke III i IV.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Odluku o 
valorizaciji katastarskog prihoda, u tekstu kako ju je predložila 
Vlada, zajedno s usvojenim amandmanima.

22. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU POMOĆI ŽUPANIJAMA ODNOSNO 
OPĆINAMA U SASTAVU ŽUPANIJA ZA DJELOMIČNO UBLAŽAVANJE 
POSLJEDICA ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA U 1993. GODINI

Predlagatelj Odluke je Republička komisija za procjenu 
štete od elementarnih nepogoda.

Prijedlog akta dobili su zastupnici na sjednici.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni 
proračun. Izvješće su zastupnici primili na sjednici.

U raspravi su sudjelovali: zastupnici rar. Mato Arlovič, 
Katarina Puče, Vedran Sršen, Jozo Topi ć, Drago Krpina i Marin 
Mi leta predsjednik Republičke komisije za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Odluku o davanju 
pomoći županijama odnosno općinama u sastavu županija za 
djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda 
u 1.993. godini u tekstu kako ju je predložila Komisija.
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Zastupnički dom donio je, jednoglasno, slijedeći 

Z A K L J U Č A K

1. Republička komisija za procjenu štete od 
elementarnih nepogoda dostavit će Saboru Republike Hrvatske, do 
1. lipnja 1994. godine, Izvješće o konačnom utrošku sredstava 
raspoređenih teme 1jem Odluke o davanju pomoći županijama, odnosno 
općinama u sastavu županija, za djelomično ublažavanje posljedica 
štete od elementarnih nepogoda u 1993. godini.

23. IZBORI, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA;

Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove 
dostavio je prijedloge odluka, koje su zastupnici primili na 
s j edni c i.

Predsjednik Odbora Vice Vukojević, obrazložio je 
prijedloge odluka.

23. 1. Prijedlog odluke o imenovanju dva ćlana
Odbora za Ustav, poslovnik i politički 
sustav iz reda javnih, znanstvenih i 
stručnih djelatnika

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor, 
imenovanja i administrativne poslove, donio je, jednoglasno 
Odluku o imenovanju prof, dr. Velimira Belajeca i prof.dr. Ive 
Petrinovića, za članove Odbora za Ustav, poslovnik i političkih 
sustav iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.

23. 2. Prijedlog odluke o izboru člana Odbora za
financije i državni proračun

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor, 
imenovanja i administrativne poslove, donio je, većinom glasova, 
/I "suzdržan"/* Odluku o izboru Ivana Mi lasa, za člana Odbora 
za f inane i je i državni proračun.
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23. 3. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika
i članova Odbora za dodjelu nagrade Faust 
Vrane i č

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor, 
imenovanja i administrativne poslove, donio je, jednoglasno 
Odluku o imenovanju prof, dr. Federico Dusmana za predsjednika 
i Branka Kralja, prof.dr. Ante Market ića, prof.dr. Stanislava 
Severa, prof.dr. Tugomira Sur ine i sur. Josipa Vus i ća, za Članove 
Odbora za dodjelu nagrade Faust Vrančić.

23. 4, Prijedlog odluke o imenovanju Članova
Upravnog vijeća Sveučilišta u Os i j eku

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor, 
imenovanja i administrativne poslove, donio je, većinom glasova 
/ 1 "suzdržan"/, Odluku o imenovanju đr. Radoslava Galića, đr. 
Marcela Me 1 era, dr. Tome Rastija i dr . SreCka Tomasa, s liste 
Sveučilišnog senata Sveučilišta u Osijeku i dr. Petra AraCića, 
Vladimira Kopfe, dr.Joze Metera i prof. dr. Antuna Tucaka s liste 
ministra znanosti i tehnologije, za Članove Upravnog vijeća 
Sveučilišta u Osijeku.

23. 5. Prijedlog odluke o imenovanju Članova
Upravnog vijeCa Sveučilišta u Rijeci

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor, 
imenovanja i administrativne poslove, donio je, većinom glasova 
/ 1 "suzdržan”/. Odluku o imenovanju prof, dr. Igora Rožanića, 
prof. dr. Beris lava Paviš ića, prof. dr. Antona Jurmana, prof.dr. 
Mihovila Vukelića i prof. đr. Marije Kopa 1, s liste Sveučilišnog 
senata Sveučilišta u Rijeci i doc.dr. Antu Bartol i ća, Ivana 
Perkovića, dr. Milu BogoviCa, Ivana Heraka i prof.dr. Andriju 
Pragera s liste ministra znanosti i tehnologije, za Članove 
Upravnog vijeća Sveučilišta u Rijeci.

23. 6. Pr i jedlog odluke o imenovanju Članova
Upravnog vijeća Sveučilišta u Splitu

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor, 
imenovanja i administrativne poslove, donio je, većinom glasova 
/ 1 "protiv"/, Odluku o imenovanju dr. Vjekoslava Ćosića, dr. 
Ivice Mandića, mr. Luke Mi 1 ića, i dr. Ivana PaviCa, s liste
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Sveučilišnog senata Sveučilišta u Splitu i dr, Mihovila Biočića, 
dr. Drage Simunđže, mr. Juraja Buzolića i mr, Nedjeljka Ercega 
s liste ministra znanosti i tehnologije, za Članove Upravnog 
vijeća Sveučilišta u Splitu,

23. 7. Prijedlog odluke o imenovanju Članova
Upravnog vijeća Sveučilišta u Zagrebu

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor, 
imenovanja i administrativne poslove, donio je, većinom glasova 
/ 3 "prot iv", 2 "suzdržana"/, Odluku o imenovanju prof„ dr. 
Hrvoja Babića, prof. dr. Željka Horvat ića, prof.dr. Đurđice 
Vasilj, prof. dr. Viktora Žmegača, preuzvišenog gosp.msgr. 
Že1imi ra Puljića i prof.dr. Žarka Do 1 inara, s liste Sveučilišnog 
senata Sveučilišta u Zagrebu i prof, dr. Slavena BariSića, prof. 
dr. Srećka Ciglara, Ivana Lackovića-Croatu, prof.dr. Zdravka 
SanCevića, akademika Dubravka JelCića i Martina KatiCića s liste 
ministra znanosti i tehnologije, za Članove Upravnog vijeća 
Sveučilišta u Zagrebu.

23. 8. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti
viceguvenera Narodne banke Hrvatske

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor, 
imenovanja i administrativne poslove, donio je, većinom glasova, 
/1 "prot iv"/, Odluku o razrješenju mr . Dragoslava Gecla, dužnosti 
viceguvernera Narodne banke Hrvatske.

23. 9. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti
državnog odvjetnika Republike Hrvatske

U raspravi je sudjelovao zastupnik Anto Đapić.

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor, 
imenovanja i administrativne poslove, donio je, većinom glasova, 
/2 "protiv", 5 "suzdržanih"/, Odluku o razrješenju Stjepana 
Hercega, dužnosti državnog odvjetnika Republike Hrvatske,
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23. 10. Prijedlog odluke o imenovanju državnog
odvjetnika Republike Hrvatske

Zastupnički dom, suk1adno prijedlogu Odbora za izbor, 
imenovanja i administrativne poslove, donio je, jednoglasno, 
Odluku o imenovanju dr. Krunislava Olujiča, za državnog 
odvjetnika Republike Hrvatske.

Predsjednik doma St j epan Mesić i ministar pravosuđ a 
Ivica Crnić, Čestitali su dr. Krunislavu Olujiću na imenovanju.

Dr. Krunislav Olujić govorio je zastupnicima.

23. 11. Prijedlog odluke o razrješenju dužnost i
zamjenika općinskog državnog odvjetnika

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor, 
imenovanja i administrativne poslove, donio je, jednoglasno, 
Odluku o razrješenju Zorana Mataića, dužnosti zamjenika općinskog 
državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Slavonski 
Brod.

23. 12. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika
općinskih državnih odvjetnika

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor, 
imenovanja i administrativne poslove, donio je, jednoglasno, 
Odluku o imenovanju Anice DumanCić, zamjenicom općinskog 
državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Osijek, 
Barbare Sandalj, zamjenicom općinskog državnog odvjetnika u 
Općinskom državnom odvjetništvu Rijeci.

23 . 13. Pri jedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Privrednog suda Hrvatske

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor, 
imenovanja i administrativne poslove, donio je, jednoglasno, 
Odluku o razrješenju Smiljka Radeja, dužnosti suca Privrednog 
suda Hrvatske.
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23. 14. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Upravnog suda Hrvatske

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor, 
imenovanja i administrativne poslove, donio je, jednoglasno, 
Odluku o razrješenju Dujana Smoljanovića, dužnosti suca Upravnog
suda Hrvatske.

23. 15. Prijedlozi odluka o razrješenju dužnosti
sudaca okružnih sudova

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor, 
imenovanja i administrativne poslove, donio je, jednoglasno 
Odluku o razrješenju Zeljka Barača, dužnosti suca Okružnog suda 
u Sisku, Odluku o razrješenju Ive Cipcia, dužnosti suca okružnog 
suda u Splitu, Odluku o razrješenju Ante Moroviča, dužnosti suca 
Okružnog suda u Zagrebu, Odluku o razrješenju Prerada Torre, 
dužnosti suca Okružnog suda u Zagrebu.

23. 16. Prijedlozi odluka o razrješenju dužnost i
sudaca okružnih privrednih sudova

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor,
imenovanja i administrativne poslove, donio je, većinom glasova 
/i. "suzdržan"/, Odluku o razrješenju Stjepana Jurasa, dužnosti 
suca Okružnog privrednog suda u Splitu, Odluku o razrješenju 
Ivana Perkoviča, dužnosti suca okružnog privrednog suda u 
Zagrebu.

23. 17, Prijedlozi odluka o razrješenju dužnost i
sudaca općinskih sudova

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor, 
imenovanja i administrativne poslove, donio je, jednoglasno 
Odluku o razrješenju Ane Hadžiselimović, dužnosti suca općinskog 
suda u Puli, većinom glasova /2 "suzdržana"/ Odluku o razrješenju 
Radovana Jakopeca, dužnosti suca općinskog suda u Samoboru, 
/većinom glasova /I "suzdržan"/, Odluku o razrješenju Liđije 
Kralj, dužnosti suca općinskog suda u Zaboku, /većinom glasova 
/I "suzdržan"/, Odluku o razrješenju Marijana Skrinjarića,
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dužnosti suca općinskog suda u Zagrebu, Odluku o razrješenju 
Tome Božića, dužnosti suca općinskog suda u Zlataru.

23. 18. Prijedlozi odluka o izboru sudaca okružnog
privrednog suda u Rijeci

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor, 
imenovanja i administrativne poslove, donio je, jednoglasno, 
Odluku o izboru Nade MaraS i Zeljke Strk-Vozilo, za suce Okružnog 
privrednog suda u Rijeci.

23. 19. Prijedlozi odluka o izboru sudaca općinskih
sudova

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor, 
imenovanja i administrativne poslove, donio je, jednoglasno, 
Odluku o izboru Marije Petrine, za suca općinskog suda u 
Bjelovaru, Odluku o izboru Renate MarciuS, za suca općinskog suda 
u Čakovcu, Odluku o izboru Petra Tadića, za suca općinskog suda 
u Donjoj Stubici, Odluku o izboru Gordane Držaić, za suca 
općinskog suda u Klanjcu, Odluku o izboru Ivice Stanića, za suca 
općinskog suda u Puli, Odluku o izboru Jasne GaleS ić, za suca 
općinskog suda u Sv.Ivanu Zelini, Odluku o izboru Tihom!ra 
Garvanovića, Si 1vie Gretschl-Kajba, Dinka KruneSa, Zeljka Marića 
i Ivana Vulića za suce općinskog suda u Vukovaru, i Odluku o 
izboru Zdenke Pavalić za suca općinskog suda u Zaboku.

23. 20. Prijedlog odluke o izboru suca Republičkog
vijeća za prekršaje

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor, 
imenovanja i administrativne poslove, donio je, jednoglasno, 
Odluku o izboru Emire Rotar, za suca Republičkog vijeća za 
prekršaje.
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23. 21. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti
zamjenika Javnog pravobranitelja Repub 1ike 
Hrvatske

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor, 
imenovanja i administrativne poslove, donio je, jednoglasno, 
Odluku o razrješenju Josipa Vreska, dužnosti zamjenika Javnog 
pravobranitelja Republike Hrvatske.

23. 22. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o
određivanju broja zamjenika javnog 
pravobranitelja Republike Hrvatske

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor, 
imenovanja i administrativne poslove, donio je, većinom glasova 
/2 "protiv"/, Odluku o izmjeni Odluke o određivanju broja 
zamjenika javnog pravobranitelja Republike Hrvatske.

Predsjednik Odbora, Vice Vukojević izvjestio je Dom da 
se iz procedure povlači Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika 
državnog odvjetnika Republike Hrvatske i Prijedlog odluke o 
imenovanju okružnog državnog odvjetnika u Okružnom državnom 
odvjetništvu Zagreb.

Sjednica je zavrSena 30. prosinca 1993. u 14,05 sati.
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