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SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
ZASTUPNIČKI DOM

Zapisni k

17. sjednice Zastupničkog doma 
održane 24., 25., 29. i 30. III. 1994. 

i 7. i 8. IV. 1994.

Sjednicu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, 
24. ožujka u 9,15 sati, otvorio je i predsjedao predsjednik
Zastupničkog doma, Stjepan Mesić.*

Predsjednik je pozdravio predsjednika Vlade Republike 
Hrvatske i nazoCne članove Vlade.

Predsjednik je pozdravio gosta iz Novog Zelanda, 
gospodina Clema Simicha, člana parlamentarnog Odbora za vanjske 
poslove i predsjednik vladinog Odbora za vanjske poslove, 
trgovinu, obranu, pravosuđe, zakon i poredak Novog Zelanda i u 
ime zastupnika i svoje ime zahvalio za sve Sto je učinio za 
Republiku Hrvatsku i Sto čini za njezinu afirmaciju u dalekom, 
ali prijateljskom Novom Zelandu.

Posebno je pozdravio gospodina SE.MA HANSONA, otpravnika 
poslova Kanadskog veleposlanstva u Zagrebu, nazočnog na
s j eđn i c i.

Predsjednik je pozdravio i učenike četvrtog razreda 
gimnazije iz Velike Gorice nazočne na sjednici.

Sjednici je, 7. travnja 1994. bila nazočna Misija 
Europske banke za obnovu i razvoj na čelu sa gospodinom Jan Lucas 
Van Hornom, političkim savjetnikom.

♦Sjednici je 24., 25,, 29.i 30. III. predsjedao predsjednik
Doma Stjepan Mesić, dijelom sjednice 24. III, predsjedala je 
potpredsjednica Doma Katarina Fuček, a dijelom sjednice 7. IV. 
1994. predsjedao je potpredsjednik Doma dr. Žarko Domljan.
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Izostanak sa sjednice ispričali su: za 24, III. 1994. 
zastupnici dr. Žarko Domijan, Milovan Šibi, Stjepan Suliraanac, 
Jakob grof Eltz Vukovarski, dr. Franjo Ženko, Ivica Račan, dr. 
Savka Dabčevič-Kučar, Milan Stojanović, akademik Dalibor Brozović 
i Dražen BudiSa, za 29. III. 1994. zastupnici Slavko Degoricija, 
Stjepan Sulimanac, Jakob grof Eltz Vukovarski, Josip Vusić, Ivica 
Račan i dr. Zeljko Bušić, za 30. III. Stjepan Sulimanac, Jakob 
grof Eltz Vukovarski, Josip Vusić, za 7. IV. 1994. Dražen BudiSa, 
Stjepan Sulimanac, Jakob grof Eltz Vukovarski, Josip Vusić, Boris 
Tepšić, Anto Lovrič, Zivko JuzbaSić, Zvonimir Jurić, Tomislav 
Šutalo i Perica Jurić, za 8. IV. 1994. Dražen BudiSa, Stjepan 
Sulimanac, Jakob grof Eltz Vukovarski, Boris Tepšić, Jurica 
Pavelič, Zivko JuzbaSić, Zvonimir Jurič, Tomislav šutalo, Jozo 
Radoš i Josip Gusić.

Predsjednik je izvjestio da je sjednici nazoCno 90
zastupnika, Sto znači da Zastupnički dom može donositi
pravovaljane odluke.

AKTUALNI SAT

Zastupnik Zvonimir Jurić postavio je zastupničko 
pitanje u svezi s mobiliziranjem vozila i pitanje glede donošenja 
Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom 
ispitu.

Odgovor su dali ministar obrane Gojko Šušak i ministar 
pravosuđa Ivica Crnić.

Zastupnik Niko Popov i ć postavio je zastupničko pitanje 
glede sastava Vladine komisije za zatočene i nestale, te pitanje
kako će se zakup i koncesija poljoprivrednog zemljišta 
raspored ivat i,

Odgovore su dali potpredsjednik Vlade dr. Ivica
Kos tov ić i ministar u Vladi dr. Ivan Majdak.

Zastupnik Ivan Vrkić postavio je zastupničko pitanje 
ima li Ministarstvo rada i socijalne skrbi informaciju u kakvom 
se stanju nalazi oko 5.000 Hrvata doseljenih iz Kosova u Zapadnu 
Slavoniju, Također, postavio je pitanje zašto Vlada Republike 
Hrvatske prilikom utvrđivanja prijedloga izabranika za članove 
Nacionalnog viječa za visoku naobrazbu nije vodila računa o 
regionalnoj zastupljenosti visokih učilišta, jer je to u obvezi 
prema članku 129. stavku 3. alineja 3. Zakona o visokim 
učilištima.

Odgovore su dali Ivan ParaC ministar rada i socijalne 
skrbi i dr. Branko Jeren ministar znanosti.
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Zastupnik Mar ijan Jurić postavio je zastupničko pitanje 
glede provođenja Zakona o grbu, zastavi i himni Republike 
Hrvatske.

Odgovor je dao predsjednik Vlade Nikica Valentić.

Zastupnik Drago EreS postavio je zastupničko pitanje 
glede prava osoba mobiliziranih po raznim osnovama, te pitanje 
glede položaja industrije građevinskog materijala u svezi s 
stabilizacijskim mjerama.

Odgovore su dali Ivan Parat, ministar rada i socijalne 
skrbi i predsjednik Vlade Nikica Valentić.

Zastupnik dr. Boris Kandare postavio je zastupničko 
pitanje Sto će Vlada učiniti da se izbrišu srbokomunistički 
simboli na istarskim lokalitetima, te pitanje što Hrvatska Vlada 
čini da onemogući antihrvatske provokacije u Rovinjskoj bolnici.

Na prvo pitanje najavljen je pismeni odgovor, a odgovor 
na drugo pitanje dao je ministar zdravstva đr. Andrija Hebrang.

Zastupnik Srećko Bijelič postavio je zastupničko 
pitanje glede prihvaćanja inicijative o organiziranju Ureda za 
mladež, te pitanje kako ide razganičenje pokretne i nepokretne 
imovine između bivših i novih općina i kako se reguliraju odnosi 
između gradova i općina.

Na prvo pitanje najavljen je pismeni odgovor, a na 
drugo pitanje odgovor je dao potpredsjednik Vlade Vladimir Seks.

Zastupnik dr. Ljubomir Antić postavio je zastupničko 
pitanje u kojoj je fazi postupak za utemeljenje Suda za ljudska 
prava, te pitanje u svezi s donošenjem zakona o
t e1ekomuni kaci j ama.

Odgovore su dali ministar pravosuđa Ivica Crnić i 
ministar pomorstva, prometa i veza Ivica Mudrinić.

Zastupnik Anto Lovrić postavio je zastupničko pitanje 
Sto Vlada misli poduzeti da bi materijalno opskrbila dobar dio 
svojih građana koji su prije izbijanja rata bili zaposleni u 
susjednoj Bosni, te pitanje ima li Vlada dugoročni program 
poljoprivrede u Hrvatskoj, da ii će se uspješno obaviti proljetna 
sjetva i hoće li Država organizirati otkup tržišnih viškova.

Odgovore su dali ministar rada i socijalne skrbi Ivan 
Parač i ministar poljoprivrede i šumarstva Ivan Tarnaj.

Zastupnik Đuro Vidmarović postavio je zastupničko 
pitanje o mjerama koje se poduzimaju kako bi se zaštitila 
kategorija stanovništva koja se bavi poljoprivredom i živi 
isključivo od poljoprivrede ili se zbog niskih primanja po osnovi 
mirovina bavi poljoprivredom kao dopunskom djelatnošću. Također 
postavio je pitanje glede malograničnog prijelaza između
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hrvatskog sela Mlinarci u Mađarskoj i Kotoribe u Hrvatskoj. 
Također, je postavio pitanje glede teškog položaja 
administrativnog aparata koje vodi Društvo književnika Hrvatske.

Odgovore su dali ministar rada i socijalne skrbi Ivan 
Parac i ministar pomorstva, prometa i veza Ivica Mudrinić. Na 
treCe pitanje najavljen je pismeni odgovor.

Zastupnik Josip Pankret ić postavio je zastupničko 
pitanje glede oporezivanja poljodjelaca, te pitanje u svezi s 
obranom protiv tuče.

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

Zastupnik dr. Vladimir Cvitanović postavio je 
zastupničko pitanje u svezi s željezničkom prugom između Karlovca 
i Slovenije, te pitanje u svezi s Karlovačkom industrijom 
mlijeka. Također, postavio je pitanje u svezi s otpremninom 
osobama koje dobivaju otkaz u Sloveniji.

Odgovor na prvo pitanje dao je ministar pomorstva, 
prometa i veze Ivica Mudrinić, a na druga pitanja najavljeni su 
pismeni odgovori.

Zastupnik Nedeljko Tomić postavio je zastupničko 
pitanje glede izgradnje auto-ceste Zagreb-Ri j eka kroz Karlovac, 
te pitanje jesu li domobranske postrojbe profesionalna vojska 
Republike Hrvatske bez ugovora.

Na prvo pitanje odgovor je dao ministar pomorstva, 
prometa i veza Ivica Mudrinić, a na drugo ministar obrane Gojko 
Sušak.

Zastupnik rnr. Furio Radin postavio je zastupničko 
pitanje o problemu izdavanja dokumenata koji su potrebni za 
povratak Talijanskog državljanstva, te pitanje kada če se 
pokrenuti postupak kojim će se omogućiti da nacionalne zajednice 
budu suosnivači svojih kulturnih ustanova.

Na prvo pitanje odgovor je dao ministar unutarnjih 
poslova Ivan Jarnjak, a na drugo predsjednik Vlade Nikica 
Va1ent ić.

Zastupnik Zivko Juzbašić postavio je zastupničko 
pitanje u svezi humanitarne pomoći upućene u Splitsku sjevernu 
luku za UNP-a zone.

Odgovor je dao potpredsjednik Vlade dr. Ivica Kostović.

Zastupnica dr. Mira Ljubić-Lorger postavila je 
zastupničko pitanje da li Vlada namjerava uputiti kao promatrača 
ministra pravosuđa u Split 28. ožujka 1994. godine.

Odgovor je dao predsjednik Vlade Nikica Valentić,
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Zastupnik Borislav BeSlić postavio je zastupničko 
pitanje u svezi s provođenjem Zakona o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata, te pitanje u svezi s uputama za 
uporabu uvoznih lijekova iz Slovenije gdje nije zastupljen 
hrvatski jezik.

Odgovore je dao predsjednik Vlade Nikica Valentić.

Zastupnik Vice VukojeviC postavio je zastupničko 
pitanje glede poduzeća koja su prodavala umjetno gnojivo s 
porezom, a koja bez poreza, te pitanje u svezi s prodajom duhana 
u Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu. Također, postavio je pitanje 
koliko je svježeg novca Država dobila u pretvorbi, a koliko su 
troškovi pretvorbe.

Na prvo i treće pitanje najavljen je pismeni odgovor, 
a na drugo pitanje je odgovorio predsjednik Vlade Nikica 
Valentić.

Zastupnik mr. Mato Arlović postavio je zastupničko 
pitanje kada će se krenuti u proces privatizacije državnog 
poljoprivrednog zemljišta i kada će se steći uvjeti da to 
zemljište ide u koncesije. Također, postavio je pitanje glede 
sustava obrane od tuče.

Na prvo pitanje najavljen je pismeni odgovor, a na
drugo pitanje odgovor je dao predsjednik Vlade Nikica Valentić.

Zastupnica Snježana Bioga-Friganović postavila je 
zast upnicko pitanje glede sudjelovanja djece iznad 15 godina i 
teških i neizlječivih bolesnika u troškovima zdravstva.

Odgovor je dao ministar zdravstva dr. Andrija Hebrang 
i ministar rada i socijalne skrbi Ivan Parač.

Zastupnica Milanka OpaCić postavila je zastupničko 
pitanje glede statusa prognaničkih vrtića i zaposlenih u njima, 
te pitanje što Vlada namjerava poduzeti, s obzirom da mnoga 
poduzeća i ustanove ne uplaćuju sredstva za uposlene radnjike u 
Fond mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

Odgovore su dali potpredsjednik Vlade dr, Ivica 
Kostović i predsjednik Vlade Nikica Valentić.

Zastupnik Ante Simara postavio je zastupničko pitanje 
hoće li Ministarstvo prosvjete i kulture iznaći sredstva za 
dovršetak osnovne škole u Slatini, te pitanje u svezi s 
izgradnjom prometne obilaznice grada Slatine.

Na prvo pitanje najavljen je pismeni odgovor, a na 
drugo pitanje odgovor je dao ministar pomorstva, prometa i veza 
Ivica Mudrinić.

Zastupnik Ml aden Vilfan postavio je zastupničko pitanje 
glede mogućnosti formiranja mješovite komisije Vlade i Parlamenta
koja bi proučila situaciju u vojnoj industriji i nabavci opreme
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za potrebe policije i vojske. Također postavio je pitanje sto 
Vlada poduzima da bi se poštivali standardi koji pripadaju 
prognanicima, te pitanje glede funkcionarskih stanova koji su 
podijeljeni preko javnih poduzeća.

Odgovore su dali predsjednik V 1 ade Ni kiča Valent ić j. 
potpredsjednik dr. Ivica Kos tović

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Uz poziv za sjednicu zastupnici su primili prijedlog 
dnevnog reda. Na sjednici je podijeljen Konačni prijedlog dnevnog 
reda, u kojem su sadržane i točke koje su na prijedlog ovlaštenih 
predlagatelja, nakon poziva, uvrštene u đnevni red.

Vlada Republike Hrvatske predložila je donošenje 
dvadeset zakona po hitnom postupku. U raspravi o tim prijedlozima 
Vlade sudjelovali su: zastupnici Goranko Fižulić, Ivan Milas,
Ivan Vrkić, Mladen- ViIfan, Srećko Bijelič, Anđelko Gabrić, Elio 
Mart inč ić, mr . Mato Arlovič » dr. Goran Granić, Antun Vrđoljak, i 
mr. Milivo.j KujundZić, Boris Tepšić, Ante Miko Tr i pala, Ivan j
Jakovč ić, Davorin Pocrnić, potpredsjednik Vlade Republike 
Hrvatske Vladimir Seks i.ministar rada i socijalne skrbi Ivan 
Parać, I

11Vlada Republike Hrvatske prihvatila je prijedloge iz 
rasprave da se o slijedećim zakonima, koji su predloženi po
hitnom postupku provede prvo čitanje: 11- f
1. PRIJEDLOG ZAKONA 0 AGENCIJI REPUBLIKE HRVATSKE ZA

OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA - prvo čitanje
/P.Z, br. 337/; ii

I2. PRIJEDLOG ZAKONA O SANACIJI I RESTRUKTURIRANJU BANAKA
prvo / P . Z . b r . 338/; Ij

3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 SPORTU, -
prvo čitanje, /P.Z. br, 343/: J

I4. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 TEHNIČKOJ
KULTURI, - prvo čitanje, /P.Z. br.344/; I

Zastupnički dom prihvatio je ostale prijedloge Vlade 
i po hitnom postupku u dnevni red su uvršteni:

1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/ 
KONVENCIJE O KONTROLI PREKOGRANIČNOG PROMETA OPASNOG OTPADA
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I NJEGOVU ODLAGANJU - hitni postupak, prvo i drugo čitanje,
/P. Z . br. 319/; /jednoglasno/

2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
UGOVORA O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE 
UKRAJINE U BORBI PROTIV TERORIZMA, KRIJUMČARENJA I 
ZLOUPOTREBE DROGA KAO I PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA - 
hitni postupak, prvo i drugo čitanje /P. Z. br.312/;
/j ednog1asno/

3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE O MORSKOM RIBOLOVU - hitni postupak, prvo i drugo
čitanje. /P.Z. br. 327/; /jednoglasno/

4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE 0 
MEĐUSOBNOM IZVRŠAVANJU SUDSKIH ODLUKA U KAZNENIM STVARIMA -
hitni postupak., prvo i drugo čitanje, / P.Z. br. 325/;
/j ednog1asno/

5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE O 
PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KAZNENIM STVARIMA - hitni 
postupak, prvo i drugo čitanje, /P.Z. br. 326/;
/j ednog1asno/

6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 0 OSNIVANJU I NADLEŽNOSTI ZAJEDNIČKIH TIJELA ZA 
IDENTIFICIRANJE I OZNAČAVANJE DRŽAVNE GRANICE - hitni 
postupak, prvo i drugo čitanje, /P.Z. br. 318/;
/jednog 1asno/

7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 0 TRGOVINSKO-GOSPODARSKIM ODNOSIMA I SURADNJI - 
hitni postupak, prvo i drugo čitanje. /P.Z. br. 328/; 
/j ednog1asno/

8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE O ZAPOŠLJAVANJU - hitni postupak, prvo i drugo 
čitanje, /P.Z. br. 329/; /jednoglasno/

9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
SPORAZUMA O KULTURNOJ I PROSVJETNOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE 
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE - hitni 
postupak, prvo i drugo čitanje, /P.Z. br. 330/;
/jednog 1asno/
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10. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA 
ŽUPANIJA, GRADOVA I OPČINA U REPUBLICI HRVATSKOJ - hitni 
postupak, prvo i drugo čitanje /P. Z. br. 311/; /većinom
glasova, 17 "protiv"/

11 . KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA O 
HRVATSKE - hitni postupak, prvo i drugo 
br.313/; /većinom glasova, 3 "protiv”/

VLADI REPUBLIKE 
čitanje /P. Z.

12. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
FINANCIJSKOJ POLICIJI - hitni postupak, prvo i drugo
čitanje /P. Z. br. 315/; /jednoglasno/

13. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
INSPEKCIJI RADA - hitni postupak, prvo i drugo čitanje, 
/P.Z. br. 317/; /većinom glasova, 1 "protiv”/

14. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA 0 JAVNOM
BILJEŽNIŠTVU - hitni postupak, prvo i drugo čitanje, /P.Z. 
br. 324/; /većinom glasova, 1 "protiv"/

15. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA 0 RADNIM
ODNOSIMA, - hitni postupak, prvo i drugo čitanje, /P.Z. br. 
341/; /većinom glasova, 20 "protiv"/

16. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
ZAPOŠLJAVANJU, - hitni postupak, prvo i drugo čitanje, 
/P.Z. br.342/; /većinom glasova, 21 "protiv"/

Zastupnik mr, Mato Arlović predložio je,
zastupnika, donošenje po hitnom postupku Zakona 
doplatne marke "Hrvatska liga protiv raka" u 
poštanskom prometu.

u ime deset
o plaćanju 
unutarnjem

Zastupnik Arlović i usmeno je obrazložio razloge
hitnosti kod donošenja ovog zakona.

Predstavnik Vlade predložio je da se o ovom zakonu
provede prvo čitanje, a predstavnik predlagatelja suglasio se sa 
tim pr i j edlogom.

Zastupnik mr. Ivo Škrabalo predložio je da se u dnevni 
red uvrsti prijedlog za osnivanje Komisije za izradu etičkog 
kodeksa nositelja javnih funkcija. Potpredsjednica Doma, Katarina 
FuCek, predsjedatelj tom dijelu sjednice, izvjestila je o pismu 
predsjednika Doma kojim je zatražio od predsjednika Odbora za 
izbor, imenovanja i administrativne poslove da predloži sastav 
Komisije. Potpredsjednica je, također, upozorila zastupnika na 
odredbe Poslovnika o predlaganju dnevnog reda sjednice.

8



U raspravi o ovom prijedlogu sudjelovao je Luka Bebić, 
te predložio da se u okviru točke dnevnog reda Izbori, imenovanja 
i razrješenja, ukoliko matični Odbor dostavi Prijedlog, može 
raspravljati o tom prijedlogu.

Kako Odbor za izbor, imenovanja i administrativne 
poslove nije dostavio Prijedlog odluke do kraja sjednice. 
Zastupnički dom je donio slijedeći

z a k l j u č a k
1. Obvezuje se Odbor za izbor, imenovanja i 

administrativne poslove da predloži predsjednika i članove 
Komisije za izradu etičkog kodeksa nositelja javnih funkcija.

Zastupnik Dobroslav Paraga predložio je dopunu dnevnog 
točkom Stanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.

Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava etničkih 
i nacionalnih zajednica ili manjina, dr Ljubomir Antic izvjestio 
je Dom o prijedlogu Odbora da se najmanje jedanput godišnje na 
sjednici Doma raspravlja o stanju ljudskih prava u Republici 
Hrvat sko j.

Potpredsjednik Vlade Vladimir Seks, u ime Vlade 
Republike Hrvatske, suglasio se sa ovim prijedlogom, time da 
Vlada jedanput godišnje podnosi Zastupničkom domu IzvjeSće o 
provođenju Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o 
pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici 
Hrvatskoj.

Zastupnik Dobros1av Paraga predložio je dopunu dnevnog 
reda Prijedlogom za izmjenu Ustava Republike Hrvatske. O ovom 
prijedlogu Dom se nije izjašnjavao, s obzirom na odredbe Ustava 
i Poslovnika o ovlaštenim predlagateljima promjena Ustava 
Republike Hrvatske.

Za sjednicu je, većinom glasova /16 "protiv"/? utvrđen
slijedeći

DNEVNI RED

1. INFORMACIJA 0 WASHINGTONSKOM SPORAZUMU;

2. ODLUKA 0 ISKAZIVANJU POVJERENJA MINISTRU UPRAVE DAVORINU 
MLAKARU
- IZVJESĆE PREDSJEDNIKA VLADE O RAZRJEŠENJU JURICE MALĆIĆA 

DUŽNOSTI MINISTRA UPRAVE, RADI ODLASKA NA NOVU DUŽNOST;
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PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE 
GODINU;

ZA 1994.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1994. GODINU - drugo čitanje. /P. Z.
br. 323/;

5. INTEGRALNI KONCEPT REFORME U PODRUČJU STANOVANJA;*

6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/ 
KONVENCIJE O KONTROLI PREKOGRANIČNOG PROMETA OPASNOG OTPADA 
I NJEGOVU ODLAGANJU - hitni postupak, prvo i drugo čitanje, 
/P.Z. br. 319/;

7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
UGOVORA O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE 
UKRAJINE U BORBI PROTIV TERORIZMA, KRIJUMČARENJA I 
ZLOUPOTREBE DROGA KAO I PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA - 
hitni postupak, prvo i drugo čitanje /P. Z. br.312/;

8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE O MORSKOM RIBOLOVU - hitni postupak, prvo i drugo 
čitanje, /P.Z. br. 327/;

9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE 0 
MEĐUSOBNOM IZVRŠAVANJU SUDSKIH ODLUKA U KAZNENIM STVARIMA - 
hitni postupak, prvo i drugo čitanje, /P.Z. br. 325/;

10. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/ 
UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE O 
PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KAZNENIM STVARIMA - hitni 
postupak, prvo i drugo čitanje, /P.Z. br, 326/;

11. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 0 OSNIVANJU I NADLEŽNOSTI ZAJEDNIČKIH TIJELA ZA 
IDENTIFICIRANJE I OZNAČAVANJE DRŽAVNE GRANICE - hitni 
postupak, prvo i drugo čitanje, /P.Z. br. 318/;

12. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 0 TRGOVINSKO-GOSPODARSKIM ODNOSIMA I SURADNJI -
hitni postupak, prvo i drugo čitanje, /P.Z. br. 328/;

13. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 0 ZAPOŠLJAVANJU - hitni postupak, prvo i drugo 
čitanje, /P.Z. br. 329/;
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14. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
SPORAZUMA O KULTURNOJ I PROSVJETNOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE 
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE - hitni 
postupak, prvo i drugo čitanje, /P.Z. br, 330/;

15. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA 
ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ - hitni 
postupak, prvo i drugo čitanje /P. Z. br. 311/;

16. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE 
HRVATSKE - hitni postupak, prvo i drugo čitanje /P. Z. 
br.313/;

17. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
FINANCIJSKOJ POLICIJI - hitni postupak, prvo i drugo 
čitanje /P. Z. br. 315/;

18. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
INSPEKCIJI RADA - hitni postupak, prvo i drugo čitanje, 
/P.Z. br. 317/;

19. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O JAVNOM 
BILJEŽNIŠTVU - hitni postupak, prvo i drugo čitanje, /P.Z. 
br. 324/;

20. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADNIM 
ODNOSIMA - hitni postupak, prvo i drugo čitanje, /P.Z. br. 
341/;**

21. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
ZAPOŠLJAVANJU - hitni postupak, prvo i drugo čitanje, /P.Z. 
br.342/;**

22. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NOVČANIM POTICAJIMA I NAKNADAMA 
U POLJOPRIVREDI - drugo čitanje, /P.Z. br. 282/;

23. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 HRVATSKOJ GARANCIJSKOJ AGENCIJI 
- drugo čitanje, /P.Z. br. 306/;

24. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 ZABRANI RASPOLAGANJA I 
PREUZIMANJU SREDSTAVA ODREĐENIH PRAVNIH OSOBA NA TERITORIJU 
REPUBLIKE HRVATSKE - drugo čitanje /P. Z. br. 241/;

25. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 DOPUNAMA ZAKONA O IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA KOJIMA SU ODREĐENE NOVĆANE KAZNE ZA 
PRIVREDNE PRIJESTUPE I PREKRŠAJE - drugo čitanje, /P.Z. br.
304/;

26. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 PROSTORNOM UREĐENJU, - drugo 
čitanje, /P.Z. br. 270/;
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27. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE - drugo Čitanje 
/P. Z. br. 246/;

28. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I
PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA - drugo Čitanje, /P.Z. br, 
28 3/;

29. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
BORAVIŠNOJ PRISTOJBI - drugo Čitanje, /P.Z. br. 285/;

30. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA - drugo Čitanje,
/P.Z. br. 284/;

31. AKTI DRŽAVNOG RAVNATELJSTVA ZA ROBNE REZERVE
POTVRĐIVANJE, /OBRANA, SLUŽBENA TAJNA, STROGO POVJERLJIVO/

a/ Godišnji obračun Državnog ravnateljstva za robne rezerve
za 1993. godinu, s Izvješćem o poslovanju i izvršenju 
Programa državnih robnih rezervi u 1993. godini,

b/ Financijski plan Državnog ravnateljstva za robne rezerve 
za 1994. godinu;

32. PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "HRVATSKA LIGA
PROTIV RAKA" U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU
/Predlagatelj: zastupnik mr. Mato Arlović/ - prvo
Čitanje, /P.Z. br. 320/;

33. PRIJEDLOG ZAKONA O AGENCIJI REPUBLIKE HRVATSKE ZA 
OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA - prvo Čitanje 
/P.Z. br. 337/;

34. PRIJEDLOG ZAKONA 0 SANACIJI I RESTRUKTURIRANJU BANAKA
prvo čitanje / P.Z. br. 338/;

35. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU - 
prvo Čitanje, /P.Z. br. 343/;

36. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 TEHNIČKOJ 
KULTURI - prvo Čitanje, /P.Z. br.344/;

37. PRIJEDLOG ZAKONA 0 OSIGURANJU IZVOZNIH POSLOVA OD
NEKOMERCIJALNIH RIZIKA - prvo čitanje /P. Z. br. 316/;

38. PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNE UTAKMICE ~ prvo 
čitanje, /P.Z. br. 321/;

39. PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE - 
prvo Čitanje, /P.Z. br. 331/;
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40. PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA PIVO - prvo Čitanje,
/P.Z. br. 332/;

41. PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA DUHANSKE PRERAĐEVINE 
- prvo čitanje, /P.Z. br. 333/;

42. PRIJEDLOG ZAKONA 0 POSEBNOM POREZU NA ALKOHOL - prvo 
čitanje, /P.Z. br. 334/;

43. PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA BEZALKOHOLNA PIĆA - 
prvo čitanje, /P.Z. br. 336/;

44. PRIJEDLOG ZAKONA 0 POSEBNOM POREZU NA UVOZ OSOBNIH
AUTOMOBILA - prvo čitanje, /P.Z. br. 335/;

45. PRIJEDLOG ZAKONA 0 DRŽAVNOJ STATISTICI - prvo čitanje,
/P.Z. br. 322/;

46. PRIJEDLOG ODLUKE 0 UTVRĐIVANJU PROGRAMA STATISTIČKIH 
ISTRAŽIVANJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1994. GODINU;

47. PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA 0 RADU ORGANA
KOJI POSTUPAJU PO PREDSTAVKAMA I PRIJEDLOZIMA - prvo 
čitanje /P, Z. br. 314/;

48. INTERPELACIJA GRUPE ZASTUPNIKA HSLS VLADI REPUBLIKE
HRVATSKE U SVEZI ODLUKE O ZADOVOLJAVANJU STAMBENIH POTREBA 
REPUBLIČKIH FUNKCIONARA I NJENOM ODSTUPANJU OD USTAVNOG 
NAČELA JEDNAKOSTI I VLADAVINE PRAVA NA PODRUČJU STAMBENE 
POLITIKE ;

49. IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNE KOMISIJE 0 ZAHTJEVU ZA
ODOBRENJE POKRETANJA, ODNOSNO NASTAVLJANJA KRIVIČNOG 
POSTUPKA PROTIV ZASTUPNIKA VICE VUKOJEVIĆA

50. IZVJESE 0 UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI NAKON 3. VELJAČE 1994. 
GODINE.

51. IZBORI, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

* Tijekom sjednice Vlada je zatražila odgodu rasprave o ovoj 
točki.
** Tijekom rasprave provedeno je prvo čitanje zakona.
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******

Na početku sjednice 30. ožujka 1994. godine, Slavko 
Degoricija upoznao je Dom sa tijekom pregovora i potpisivanju 
Sporazuma a prekidu neprijateljstava i oružanih djelovanja, 
zaključenog sa predstavnicima pobunjenih Srba uz sudjelovanje 
predstavnika UNPROFOR-a,

Zastupnik Srećko Bijelič predložio je ponovno otvaranje 
rasprave o vanjskoj politici glede donošenja Rezolucije Vijeća 
sigurnosti UN, i događanjima u Sarajevu.Također je predložio 
dopunu dnevnog reda raspravom o pitanjima pokrenutim na II. 
Konvenciji prognanika Hrvatske. Ove prijedloge podržao je 
zastupnik Velimir Terzić.

Zastupnički dom se nije izjašnjavao glede ovih
prijedloga.

Tijekom sjednice 7 travnja 1994. godine, predsjednik
Vlade Republike Hrvatske izvjestio je Dom o situaciji nastaloj 
nakon požara i eksplozije u skladištu streljiva kraj Sesveta.

Na početku sjednice 8. travnja 1994. godine, zastupnik 
mr. Milivoj Kujunđžić zatražio je da Vlada izvjesti Dom tijekom 
zasjedanja o rezultatima istrage u svezi s nesrećom u Sesvetama.

Zastupnik dr. Goran Granić, u ime Kluba zastupnika 
HSLS, Kluba zastupnika SDP i Kluba zastupnika HNS, predložio je 
dopunu dnevnog reda točkom "Izglasavanje nepovjerenja ministru 
obrane Gojku Šušku".

U ime Kluba SDP-a, mr. Mato Arlović dodatno je
obrazložio prijedlog.

U raspravi su sudjelovali: zastupnici Luka Bebić, mr. 
Milivoj Kujunđžić, mr. Mato Arlović, Vlado Gotovac, dr. Žarko 
Domljan, mr. Ivo Škrabalo, Elio Martinčić, Đuro Petica, Božo 
Kovačević, Ivan Milas i Stjepan Herceg,

Nakon obrazloženja predsjednika Doma, glede odredaba 
Poslovnika o predlaganju dopuna dnevnog reda, te Ustavnih 
odredaba o postupku i rokovima za pokretanje pitanja povjerenja
predsjedniku Vlade, pojedinom njenom članu ili Vladi u cjelini 
glasovanje, održani su klubovi zastupnika.

Dr. Goran Granić izvjestio je o stajalištima klubova 
zastupnika HSLS-a i SDP-a.
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HDZ-a.
Adam Meštrović iznio je stajališta Kluba zastupnika

U ime Kluba zastupnika HSLS-a i Kluba zastupnika SDP-a 
stajališta glede prijedloga Kluba zastupnika HDZ~a. iznio je rar. 
Mato Arlović,

U raspravi su sudjelovali Vlado Gotovac, Josip 
Pankretić i Dino Debeljuh.

O stajalištu Kluba zastupnika HNS-a Dom je izvjestila 
dr. Savka Dabćević-Kućar.

Potpredsjednik Vlade Vladimir Seks iznio je stajališta 
Vlade, o podnesenim prijedlozima.

Zastupnički dom nije prihvatio prijedlog o formiranju
posebne Komisije Doma koja bi ispitala okolnosti nesreće u 
skladištu u Sesvetama /37 "za"/.

Zastupnički dom je, većinom glasova /50 "za", 31
"protiv", 1 "suzdržan"/, donio slijedeći

z a k l j u č a k

Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu 
sigurnost Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske sazvat će 
odmah sjednicu Odbora kako bi se istražile sve okolnosti u svezi 
s događanjima u Dubokom jarku, te o nalazima izvjesti Zastupnički 
dom Sabora Republike Hrvatske.

1. INFORMACIJA O WASHINGTONSKOM SPORAZUMU

Uvodno izlaganje dao je potpredsjednik Vlade i ministar 
vanjskih poslova dr. Mate Granić.

U raspravi su sudjelovali: Nedeljko Tomić, Anto Lovrić, 
Joso Medved, Dragan Hinić, Ferenc Farago, Elio Martinčić, dr. 
S ime Dodan, Milan Đukić, Drago Krpina, dr . Žarko Domljan, 
Vladimir Bebić, Marijan Jurić, mr. Ivo Škrabalo, Veiimir Terzić, 
dr. Savka DabCević-Kučar, Veđran Sršen, Ante Miko Tripalo, dr. 
Franjo Ženko, Anto Đapić, Perica Jurić, dr. Petar Bosnić, Vice 
Vukojević, Vlado Gotovac, mr. Mate Arlović, dr. Zlatko Kramarić, 
Živko Juzbašić, mr. Milivoj Kujundžić, Mirko Tankosić, Danko 
Pavlak, dr. Ante Kutle, Mirko Mađor, Marijan Jurić, Dobroslav

15



Paraga, Nikola Bulat, Josip Pankretić, Boris Tepšič, Marin 
Mileta, rnr. Ivan Matija, Luka Bebić, Milan Kovač, Tomislav 
Sutalo, dr. Franjo Gregurić, dr. Ivić PaSilić, Dino Debeljuh, te 
potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova dr. Mate Granić.

Tijekom rasprave zastupniku Vladimiru Bebiču izrečena 
je opomena s oduzimanjem riječi i isključenjem sa sjednice za 
vrijeme rasprave i odlučivanja o ovoj točki dnevnog reda.

Zastupnički dom je većinom glasova /I "protiv", 10 
"suzdržanih"/, đonio slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaćaše Informacija o Washingtonskom sporazumu koju 
je Zastupničkom domu podnio potpredsjednik Vlade Republike 
Hrvatske i ministar vanjskih poslova dr. Mate Granić.

2. ODLUKA O ISKAZIVANJU POVJERENJA MINISTRU UPRAVE DAVORU 
MLAKARU

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske obavijestio je Dom 
da je razrjeSen dužnosti ministar uprave Jurica Malčić, radi 
odlaska na novu dužnost.

Potpredsjednik Vlade Vladimir Seks predstavio je novog 
ministra uprave Davora M 1akara.

U raspravi su sudjelovali; zastupnici Dobroslav Paraga, 
Anto Đapić, Luka Bebić, mr. Mato Arlovič, BoZo Kovaćević, dr. 
Boris Kandare i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Vladimir 
8 eks .

Zastupnički dom donio je, većinom glasova /l "protiv", 
2 "suzdržana"

o d l u k u

o iskazivanju povjerenja ministru uprave Davoru Mlakaru

Sukladno članku 93. Poslovnika, a nakon Sto je 
Zastupnički dom iskazao povjerenje, ministar uprave dao je 
svečanu prisegu.

Predsjednik Doma. čestitao je na iskazanom povjerenju 
koje je gospodinu Davoru Mlakaru dao Zastupnički dom i u ime svih 
zastupnika i svoje osobno, zaželio mu puno uspjeha u radu.

16



3. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1994.
GODINU;

Prijedlog državnog proračuna dostavila je Vlada 
Republike Hrvatske.

Materijal su zastupnici primili postom.

Raspravu su proveli Odbor za financije i državni 
proračun, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, 
Odbor rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež, Odbor 
za ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili 
manjina i Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove.

IzvjeSće su zastupnici primili na sjednici.

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

Uvodno obrazloženje dali su predsjednik Vlade Nikica 
Valentić, ministar financija dr. Zoran JaSić i guverner Narodne 
banke Hrvatske dr. Pero Jurković.

Predsjednik Odbora za financije i državni proračun 
Boris Segota i predsjednik Odbora za unutarnju politiku i 
nacionalnu sigurnost Luka Bebić iznijeli su stajališta tih radnih
tijela.

U raspravi su sudjelovali: zastupnici Mladen Vilfan, 
Veselio Pejnović, Vlado Gotovac, Furio Radin, Ivan Jakovčić, dr. 
Mira Ljubić-Lorger, Ivan Herak, Drago EreS, Stjepan Herceg, dr. 
Petar Bosnić, Joso Medved, mr. Ivo Škrabalo, Mirko Mađor, dr. 
Goran Granić, Mirko Tankosić, dr . Boris Kandare, Vera Stanić, mr. 
Mato Arlović, Slavko Canjuga, Josip Pankretić, Anton Kovačev, 
Drago Krpina, dr. Šime Dodan, Ivan Hranjec, Goranko FiZulić, 
Vlatko Pavletić, mr. Gordana Turić, Ivan Kolak, Ivan Hodalić, 
Ivić PaSalić, Bolta JalSovec, Anto Lovrić, Narubi Golob, Ivan 
Herak i Tomo Jelić.

Stajalište Vlade o primjedbama iznesenim u raspravi 
iznio je predsjednik Vlade Nikica Valentić.

Predstavnik predlagatelja suglasio se sa amandmanima 
koje su podnijeli zastupnik: Furio Radin /djelomično, Anton 
Kovačev /modificiran/, mr. Ivo Škrabalo, Odbor za financije i 
državni proračun na članak 4. razdjel 14., Ivan Herak na razdjel 
15. /modificiran/, dr, Ivić PaSaiič na čl. 4. razdjel 20., na 
članak 4.
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Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Dom nije 
prihvatio amandmane koje su podnijeli zastupnica dr. Mira Ljubić- 
Lorger /6 "za"/, Antun Lovrić u ime Kluba zastupnika HSS na cla.
4. pozicija Ili /17 "za"/ i 112- /14 "za"/, Josip PankretiC, 
Antun Lovrić na Cl. 4. razdjel 14 /19 "za"/, Ivan Hodalić Cl. 4. 
pozicija 115 /21 "za",/, akademik Vlatko Paveltić na Članak 4
razdjel 35 /16 "za"/, Vlado Gotovac na Članak 4. razdjel 36, /22 
"za"/, Drago Krpina /8 "za"/.

Zastupnik mr. Furio Radin je nakon obrazloženja 
predstavnika predlagatelja odustao od amandmana na Članak 4. 
razdjel 13. Amandmane su također povukli zastupnik Marino Goiob 
na Članak 4. razdjel 15., zastupnik Toma Jelić na Članak 4. 
razdj e1 23.

Zastupnički dom je većinom glasova /12 "protiv”, 6 
"suzdržanih”/ donio Državni proračun Republike Hrvatske za 1994.
godinu u tekstu kako ga je predložila Vlada, zajedno s usvojenim 
amandmanima.

4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOGA PRORAČUNA 
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1994. GODINU - drugo Čitanje, P.Z. 
br. 323

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili postom.

Raspravu su proveli Odbor za financije i državni 
proračun, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, 
Odbor rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež, Odbor 
za ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili 
manjina i Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove.

IzvjeSća radnih tijela kao i mišljenje Županijskog doma 
zastupnici su primili na sjednici.

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman suglasno
prihvaćenim amandmanima na Proračun.

Predstavnik predlagatelja suglasio se sa amandmanima 
koje su poodnijeli mr. Mato Arlović na Članak 4. st.2. i dr.
Goran Granić na članak 4. st.2.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Dom nije 
prihvatio amandmane koje su podnijeli zastupnici dr. Zlatko 
Kramarić na Cl. 16. /14 "za"/ mr. Mato Arlović u ime Kluba
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zastupnika SDP-a na članak 20. /II "za"/, na članak 22. /12 
"za"/, na članak 29., 30., 31. i 32., na članak 38. /7 "za"/, 39. 
/8 "za"/, Odbor za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj 
i mladež na članak 29., 30., 31. i 32.

Zastupnički dom je većinom glasova /4 "protiv", 2
"suzdržana"/ donio Zakon o izvršenju državnoga proračuna 
Republike Hrvatske za 1994. godinu, u tekstu kako ga je 
predložila Vlada, zajedno s usvojenim amandmanima.

Zastupnički dom donio je, sukladno prijedlogu Odbora 
za ljudska prava, i prava etničkih zajednica ili manjina, 
si i j eđeć i

Z A K L J U Č A K

1. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da Zastupničkom 
domu Sabora Republike Hrvatske podnese izvješće na temelju kojih 
kriterija su raspoređena sredstva za ostvarivanje prava etničkih 
i nacionalnih zajednica ili manjina, na koji su način utrošena 
ta sredstva u 1993. godini, te na temelju kojih kriterija su 
raspoređena sredstva iz Državnog proračuna za 1994. godinu.

5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/ 
KONVENCIJE O KONTROLI PREKOGRANIČNOG PROMETA OPASNOG OTPADA
I NJEGOVU ODLAGANJU - hitni postupak, prvo i drugo čitanje, 
P.Z. br. 319

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 prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje .

U raspravi je sudjelovao mr. Mil ivoj Kujundžić.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o 
potvrđivanju /ratifikaciji/ Konvencije o kontroli prekograničnog
prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, u tekstu kako ga je 
predložila Vlada.
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6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
UGOVORA 0 SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE 
UKRAJINE U BORBI PROTIV TERORIZMA, KRIJUMČARENJA I 
ZLOUPOTREBE DROGA KAO I PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA - 
hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 312

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

Raspravu su proveli Odbor za vanjsku politiku i Odbor 
za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na
sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje .

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, Zakon o 
potvrđivanju /ratifikaciji/ Ugovora o suradnji između Vlade
Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine u borbi protiv terorizma, 
krijumčarenja i zloupotrebe droga kao i protiv organiziranog 
kriminala, u tekstu kako ga je predložila Vlada.

7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/ 
UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE O MORSKOM RIBOLOVU - hitni postupak, prvo i drugo 
čitanje, P.Z. br, 327

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 je proveo Odbor za vanjsku politiku, a 
zastupnici su izvješće primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje .

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o 
potvrđivanju /ratifikaciji/ Ugovora između Vlade Republike
Hrvatske i Vlade Repub I i ke Slovenije o morskom ribolovu, u tekstu 
kako ga je predložila Vlada.
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8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE 0 
MEĐUSOBNOM IZVRŠAVANJU SUDSKIH ODLUKA U KAZNENIM STVARIMA - 
hitni postupak, prvo i drugo Čitanje, /P.Z . br. 325/;

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 vanjsku
za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, 
tijela zastupnici su primili na sjednici.

politiku i Odbor 
Izvješća radnih

Županijski dom dostavio je mišljenje .

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio 
potvrđivanju /ratifikaciji/ Ugovora između Republike 
i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih
kaznenim stvarima, u tekstu kako ga je predložila Vlaci

Zakon o 
Hrvatske 
odluka u 
a .

9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/ 
UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE O 
PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KAZNENIM STVARIMA - hitni
postupak, prvo i drugo Čitanje, /P.Z, br. 326/;

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 poš t om.

Raspravu su proveli Odbor za vanjsku
za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, 
tijela zastupnici su primili na sjednici.

politiku
Izvješća

Odbor
radni h

županijski dom dostavio je mišljenje .

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o 
potvrđivanju /ratifikaciji/ Ugovora između Republike Hrvatske i 
Republike Slovenije o pravnoj pomoć i u građanskim i kaznenim 
stvarima, u tekstu kako ga je predložila Vlada.
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10, KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/ 
SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 0 OSNIVANJU I NADLEŽNOSTI ZAJEDNIČKIH TIJELA ZA 
IDENTIFICIRANJE I OZNAČAVANJE DRŽAVNE GRANICE - hitni 
postupak, prvo i drugo Čitanje, /P. Z . br. 318/;

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 je proveo Odbor za vanjsku politiku a izvješće 
su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje .

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o 
potvrđivanju /ratifikaciji/ Sporazuma između Vlade Republike
Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o osnivanju i nadležnosti 
zajedničkih tijela za identificiranje i označavanje državne 
granice, u tekstu kako ga je predložila Vlada.

11. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE O TRGOVINSKO-GOSPODARSKIM ODNOSIMA I SURADNJI -
hitni postupak, prvo i drugo čitanje, /P.Z. br. 328/;

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 je proveo Odbor za vanjsku politiku, a 
izvješće su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje .

Zastupnički dom je, jednoglasno, đonio Zakon o 
potvrđ ivanju /rat i f ikac i j i/ Sporazuma između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o trgovinsko - gospodarskim 
odnosima i suradnji, u tekstu kako ga je predložila Vlada.
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12. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/ 
SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 0 ZAPOŠLJAVANJU - hitni postupak, prvo i drugo 
Čitanje, /P.Z. br. 329/;

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 vanjsku politiku i Odbor 
za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež. Izvješća 
radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje .

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o
potvrđivanju /ratifikaciji/ Sporazuma između Vlade Republike 
Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju, u tekstu
kako ga je predložila Vlada.

13. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
SPORAZUMA 0 KULTURNOJ I PROSVJETNOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE 
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE - hitni 
postupak, prvo i drugo Čitanje, /P.Z. br. 330/;

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 je proveo Odbor za vanjsku politiku, a
izvješće su zas t upn i c i primili na sjednici.

županijski dom dostavio je mišljenje .

Zastupnički dom je, većinom glasova /3 "protiv", 9 
"suzdržanih"/, don io Zakon o potvrđ ivan ju /ratifikaciji/ 
Sporazuma o ku1turnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade 
Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije, u tekstu kako ga 
je predložila Vlada.

23



14. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA 
ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ - hitni 
postupak, prvo i drugo Čitanje /P. Z. br. 311/;

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

Županijski dom dostavio je pređhodno mišljenje.

U raspravi su sudjelovali: Boris Tepšić i
potpredsjednik Vlade Vladimir Seks.

Predstavnik predlagatelja se suglasio s amandmanima 
Odbora za zakonodavstvo.

Zastupnički dom je, većinom glasova /IO "protiv", 4 
"suzdržana"/, don i o Zakon o dopuni Zakona o područjima županija, 
gradova i općina u Republici Hrvatskoj, u tekstu kako ga je
predložila Vlada, zajedno s usvojenim amandmanima.

Glede glasovanja o Konačnom prijedlogu zakona, 
poslovničku primjedbu su imali Jozo Radoš, Srećko Bijelić i Luka 
Beb i č .

15. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE 
HRVATSKE - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje /P. Z. 
br.313/;

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 i Odbor za 
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća radnih tijela 
zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je pređhodno mišljenje.
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Pot predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Vladimir Seks, 
suglasio se sa amandmanima koje su podnijeli Odbor za 
zakonodavstvo i zastupnik mr. Mato Arlović,

U raspravi je sudjelovao predsjednik Odbora za
zakonodavstvo Ante Klarić.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o izmjeni 
Zakona o Vladi Republike Hrvatske, u tekstu kako ga je predložila
Vlada, zajedno s usvojenim amandmanima.

16. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
FINANCIJSKOJ POLICIJI - hitni postupak, prvo i drugo 
čitanje /P. Z. br. 315/;

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 i Odbor za financije 
i državni proračun. Izvješća radnih tijela zastupnici su primili 
na sjednici,

Županijski dom dostavio je predhodno mišljenje.

Predlagatelj se suglasio s amandmanima koje je podnio 
Odbor za zakonodavstvo. -

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

17. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
INSPEKCIJI RADA - hitni postupak, prvo i drugo čitanje, 
/P.Z. br. 317/;

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.
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Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je predhodno mišljenje.

Predlagatelj se suglasio s amandmanima koje je podnio 
Odbor za zakonodavstvo.

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

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za rad,
socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež.

18. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O JAVNOM 
BILJEŽNIŠTVU - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje, /P.Z. 
br. 324/;

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 i Odbor za 
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća radnih tijela 
zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o izmjeni 
Zakona o javnom bilježništvu, u tekstu kako ga je predložila
Vlada.

19. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADNIM 
ODNOSIMA - hitni postupak, prvo i drugo čitanje, /P.Z. br. 
341/

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

Županijski dom dostavio je mišljenje.

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

Mr. Ivan Mat i j a upoznao je Dom sa stajalištima Odbora 
za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež..

U raspravi su sudjelovali zastupnici mr. Mato Arlović, 
dr. Goran Granić, Ivan Milas, Ante Klarić, Milan Stojanovič, Elio 
MartinCić, Srećko Bijelić, dr. Krešimir Glavina, Boris Tepšić, 
Marijan Jurić, Vera Stanić.

Ministar rada i socijalne skrbi Ivan Parać izjasnio se 
glede primjedbi i znesenih u raspravi.

Potpredsjednik V 1 ade Vladimir Seks prihvatio je 
prijedloge iznesene u raspravi da se o zakonu provede prvo 
Čitanje.

Zastupnički dom je, većinom glasova /I "protiv'*, 1 
"suzdržan"/, donio slijedeći

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o 
radnim odnosima.

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

20. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
ZAPOŠLJAVANJU - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje, /P.Z. 
br. 342/

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 na sjednici.

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

Županijski dom dostavio je mišljenje.

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

U raspravi su sudjelovali zastupnici Ante Klarić, 
izvjestitelj Odbora za zakonodavstvo, mr. Ivan Mati ja, 
izvjestitelj Odbora za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, 
obitelj i mladež i Ivan Milas,

Zastupnički dom je, većinom glasova /1 "protiv"/ donio
slijedeći

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o zapošljavanju.

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

21. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NOVČANIM POTICAJIMA I NAKNADAMA 
U POLJOPRIVREDI - drugo Čitanje, /P.Z. br. 282/;

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 financije i državni 
proračun. Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na
sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

U raspravi su sudjelovali Dino Debeijuh, Josip 
Pankretić, Ivan Hoda 1 i ć , Ivan Herak, Ivan KovaCić, dr. Ante 
Kutle, Bolta Jalošovec, Elio MartinCić, Luka Bebić, Zvonimir 
Jurić, dr. Petar Bosnić.

Predstavnik predlagatelja suglasio se sa amandmanima 
koje su podnijeli Odbor za zakonodavstvo, zastupnik dr. Ante
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Kut  1e na  C l .  6 . ,
Cl. 6 .

zastupnik Elio Martinčić i Slavko Canjuga na

Predlagatelj se nije 
prihvatio amandman zastupnika 
"protiv", 6 "suzdržanih"/.

suglasio, a Zastupnički dom
Dina Bebe 1 juha na Cl. 6.

je
/ 2

pri hvat o
Predlagatelj se nije suglasio, a Zastupnički
amandman zastupnika Ivana Heraka /26 "za"/.

dom nije

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o novčanim 
poticajima i naknadama u poljoprivredi, u tekstu kako ga je 
predložila Vlada, zajedno s usvojenim amandmanima.

22. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ GARANCIJSKOJ AGENCIJI 
- drugo Čitanje, /P.Z . br. 306/;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. 

Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za 
gospodarstvo, razvoj i obnovu i Odbor za financije i državni
proračun. Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na 
s j edn i c i.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

U raspravi su sudjelovali zastupnik Marijan JuriC i 
zamjenica ministra gospodarstva Jasna Borić.

Predstavnik predlagatelja suglasio se s amandmanima 
Odbora za. zakonodavstvo i Odbora za gospodarstvo, razvoj i 
obnovu.

Zastupnički dom je, većinom glasova /l 
"suzdržan"/, donio Zakon o Hrvatskoj garancijskoj
tekstu kako ga je predložila Vlada, zajedno 
amandman ima.

"protiv", 1 
agenciji, u 
s usvojenim

23. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI RASPOLAGANJA I 
PREUZIMANJU SREDSTAVA ODREĐENIH PRAVNIH OSOBA NA TERITORIJU 
REPUBLIKE HRVATSKE - drugo Čitanje /P. Z. br. 241/;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
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Prijedlog akta zastupnici su dobili postom.

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

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Predstavnik predlagatelja suglasio se s amandmanima 
Odbora za zakonodavstvo.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio a 
Zastupnički dom nije prihvatio amandmane koje su podnijeli 
zastupnik Zivko Juzašić na Cl. 3. /2 "za"/) zastupnik mr. Mato 
Arlović u ime Kluba zastupnika SDP-a na Cl. 5. /11 "za"/.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o zabrani 
raspolaganja i preuzimanja sredstava određenih pravnih osoba na 
teritoriju Republike Hrvatske, u tekstu kako ga je predložila 
Vlada, zajedno s usvojenim amandmanima.

24. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 DOPUNAMA ZAKONA O IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA KOJIMA SU ODREĐENE NOVČANE KAZNE ZA 
PRIVREDNE PRIJESTUPE I PREKRŠAJE - drugo čitanje, /P.Z. br.
304/;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.

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

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Predstavnik predlagatelja suglasio se s amandmanima 
koje je podnio Odbor za zakonodavstvo.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Dom je 
prihvatio amandman koji je podnio zastupnik Ivan Hranjec.

Zastupnik mr, Mil ivoj Kujundžić odustao je od
podnesenog amandmana.

Zastupnički dom je, većinom glasova /2 "protiv"/, donio 
Zakon o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su
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određene kazne za privredne prijestupe i prekršaje, u tekstu kako 
ga je predložila Vlada, zajedno s usvojenim amandmanima.

25. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 PROSTORNOM UREĐENJU - drugo 
C itanje, /P.Z. br. 270/;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, 

Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Izvješća radnih tijela 
zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je predhodno mišljenje.

Predstavnik predlagatelja Zlatko Tomčić, ministar
graditeljstva i zaštite okoliša uvodno je obrazložio prijedlog.

U raspravi su sudjelovali: Ante Kiarić, mr. Mato
Arlović, dr. Goran Granić, Velimir Terzić i predstojnik Ureda za 
zakonodavstvo Marijan Prus.

Predlagatelj se suglasio s amandmanima koje su 
podnjeli: Odbor za zakonodavstvo na Cl. 1. i naredne /djelomično/ 
Članke 3., 4., 5., 6., 9,, 10., 12., 14., 15., 16., 17., 19.,
21., 35., i 45, Članak 6., Članak 7. /modefici ran/, Članak 45.,
na naslov glave VI., Članke 5 3., 54. i 55. članak 62. te
amandmane podnesene radi jezickog uređenja teksta na članak 2. 
i naredne, 8., 31., 34. i 45., članke 19., 24., 38., 39., 50.,
56. i 60., članke 20., 31. i 36., Članak 22., članak 42., Članak 
50. i članak 58. Odbor za prostorno uređenje na. Članak 1. st. 1., 
članak 2., st. 2., Članak 5., članak 9., članak 42., na članak
57. zastupnik mr. Mato Arlović u ime Kluba zastupnika SDP-a na 
članak 3., članak 45, /modificiran/, zastupnik Ivan Jakovčić na 
članak 7,, Članak 22. /modificiran/, zastupnik Davorin Pocrnić 
na Clanak 27.

Predlagatelj se nije suglasio, a Dom nije prihvatio 
amandman koji je podnio zastupnik mr. Mato Arlović u ime Kluba 
zastupnika SDP-a.

Predlagatelj se nije suglasio, a Dom nije prihvatio 
amandmane koje su podnijeli Odbor za zakonodavstvo na Članak 1.
/djelomično/ 7 "za", Članak 5., 7., 11., 18., 19., 22., 23., 24,,
28., 29., 35., 36., 37., 38., 41,, 42., 44., 45., 48., 53., 54. 
i 57. /3 "za”, na Članak 17. /26 "za"/ na naslov glave IV /6
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"za”/ na članak 51. /18 "za"/, zastupnik Ivan Jakovčić na članak 
1. /I /"za"/ članak 4. /nitko "za"/, na članak 16. /6 "za"/, 
članak 17. /nitko "za"/, na članak 19. /14 "za"/, na članak 24. 
/6 "za"/, članak 34 /l "za”/, članak 38. /I "za"/, članak 42. /2 
"za"/, članak 47. /I "za"/, članak 48. /nitko "za"/, članak 50. 
/nitko "za"/, članak 54. /I "za"/, članak 60. /I "za"/, zastupnik 
mr. Mato Arlovič u ime Kluba zastupnika SDP-a na članak 7. /9 
"za"/, zastupnik Velimir Terzić na članak 35. /39 "za”/.

Zastupnik Torao Jelić odustao je od amandmana na članak 
7. nakon obrazloženja predlagatelja. Zastupnik Adam Meštrović 
odustao je od amandmana na članak 7., a zastupnik mr, Mil ivoj 
Kujundžić od amandmana na članak 10.

Zastupnički dom je, većinom glasova /61 "za”, 2 
"protiv", 7 "suzdržanih"/, donio Zakon o prostornom uređenju, u 
tekstu kako ga je predložila Vlada, zajedno s usvojenim 
amandmanima.

26. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE - drugo čitanje 
/P. Z. br, 246/;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Izvješća radnih tijela 
zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je predhođno mišljenje.

Dr. Goran Granić, izvjestitelj Odbora za prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša obrazložio je stajalište Odbora.

U raspravi su sudjelovali: Elio Mart inčić, Ivan
Rabuzin, dr. Ante Kutle, Kazimir Sviben, Jozo Topić, Ante Klarić, 
Ivan Milas, Vera Stanić, Adam Meštrović, Dino Đebeljuh, dr. Žarko 
Đomljan, dr. Petar Bosnić, te ministar graditeljstva i zaštite 
okoliša Zlatko Tomčić.

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na
članak 24.

Predlagatelj se suglasio sa amandmanima koje su 
podnijeli Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša na članak
2., novi članci 23a. i 23b. /u izmijenjenom tekstu/, na članak
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53., Odbor za zakonodavstvo na Članak 2., Članak 3., Članak 7.
12. st. 2. i 3., 13., st.3., Članak 13. i naredne Članke, 15.
stavak 1. i 2., 17. st.3. i 4., , članak 17. i naredne Članke,
20. st. 1. i 2., 21. st. 1. 2. i 3., 23. st. 1., 24. st. 1., 26. 
st.2., 27. st . 1 . , 28. st. 2. 4. i 5 . , 29. st. 6., 33. s t . 1 . i 2.,
37. st. 2., 39. st. 1., 3., 5. i 6., 40. st.l. i 2., 49. st. 1. 
alineja 5. i 6., 50. alineja 2., 53. st. 3. i 56., na Članak 14., 
Članak 49., članak 50., članak 51., Članak 53., Članak 57. i 
zastupnik mr. Milivoj Kujundžić na Članak 4. st. 1., 14. st.2.
3. i 4., članak 39. st.7. i Članak 56. st. 1.

Predlagatelj se nije suglasio, a Dom je prihvatio 
amandman koji je podnio zastupnik dr. Ante Kutle na članak 1,

Predlagatelj se nije suglasio, a Dom nije prihvatio 
amandmane koje su podnijeli zastupnik Elio MartinCić na Članak
4., /27 "za”/, zastupnik dr. Ante Kutle na Članak 17. /25 "za"/, 
na Članak 18. /I "za"/- Zastupnik dr. Ante Kutle odustao je od 
ostalih podnesenih amandmana.

Zastupnički dom je, većinom glasova /5 "suzdržanih"/, 
donio Zakon o zaštiti prirode, u tekstu kako ga je predložila 
Vlada, zajedno s usvojenim amandmanima.

27. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I
PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA - drugo Čitanje, /P.Z. br . 
283/;

28. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
BORAVIŠNOJ PRISTOJBI - drugo Čitanje, /P.Z. br. 285/;

29. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA - drugo Čitanje,
/P.Z. br. 284/;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. 

Prijedloge akata zastupnici su dobili postom. 

Zastupnički dom je o zakonima proveo jedinstvenu
raspravu,

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za 
gospodarstvo, razvoj i obnovu. Odbor za financije i državni 
proračun proveo je raspravu o zakonima pod rednim brojem 28. i 
29. IzvjeSCa radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.
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Županijski dom dostavio je mišljenje.

U raspravi su sudjelovali: Dino Deheljuh, Ivan Herak, 
Milanka Opačić, Jozo Topic, dr. Petar Bosnić, Marino Golob i mr. 
Mato Arlović.

Ministar turizma, mr. Niko Bulić izjasnio se o 
primjedbama iznesenim u raspravi i podnesenim amandmanima.

Predlagatelj se suglasio sa amandmanima koje su na 
Konačni prijedlog zakona o turističkim zajednicama i promicanju 
hrvatskog turizma podnijeli Odbor za zakonodavstvo na članak 3.,
4., 5., 6., 15., 16., 22. do 31., 33., 37., 39., 45., 55., 56.,
57., 58., 59., 61., 62., 64., 66. i 67., te naslov glave II,
članak 11., članak 20., članak 26. točka 1., članak 32. stavak
1., članak 39. točka 1., 4., i 6., članak 49. točka 3., članak
52. stavak 2., članak 55, stavak 1., članak 67, stavak 1,, članak
38. , članak 49. , članak 40. , članak 48. i članak 62. , zastupnik 
mr. Mil ivoj Kujundžić na članak 4. st. 1., članak 7. točka
1., članak 14.točka 2. i 8., članak 26. točke 1., 2.,3., 4., 7.,
8. i 13., točku 9., 11., i 12., članak 29., članak 30. stavakl.
i staak 2., članak 39. točku 1. točku 2., točku 5., točku 6., 
točku 7. i točku 9., članak 44. staak 1., članak 46. stavak 1. 
članak 49. točku 2. i 3., točku 4., točku 5 . , točku 6., točku 8., 
točku 12. i točku 14., članak 53. stavak 1. točka 2., stavak 2., 
članak 54. stavak 1. stavak 2. i stavak 3.i stavak 4., članak 55. 
stavak 1., članak 60. stavak 2., članak 65. i članak 66. i 
zastupnik Dino Debeljuh na članak 15. stavak 2.

Predlagatelj se nije suglasio a Dom nije prihvatio 
amandman koji je podnio zastupnik mr. Mato Arlović u ime Kluba 
zastupnika SDP-a na članak 12. /4 "za"/. Zastupnik mr. Mato
Arlović u ime Kluba zastupnika SDP-a odustao je od amandmana 
podnesenog na članak 15,

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o 
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, u tekstu 
kako ga je predložila Vlada, zajedno s usvojenim amandmanima.

Predlagatelj se suglasio sa amandmanima koje su na 
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
boravišnoj pristojbi koje su podnijeli Odbor za zakonodavstvo 
na č 1anak 4., članak 11., te amandmane na č 1anak 1., 2., 8., 11. 
stavak 4., 15. i 18. na članak 5., na članak 9., na članke 12. 
i 13., na članak 14. i članak 16., zastupnik mr. Milivoj 
Kujundžić na članak 3. i 9., zastupnik Marino Golob na članak 2., 
na članak. 3. i zastupnik Dino Debeljuh na članak 8.
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Predlagatelj se nije suglasio a Dom nije prihvatio 
amandmane koje je podnio zastupnik mr. Mato Arlović na članak 1. 
/2 "za"/, članak 2. /4 "za"/, članak 3, /8 "za"/, članak 5. /7 
"za"/ i članak 11. /5 "za"/.

Zastupnik želimir Hitrec povukao je podneseni amandman.

Zastupnički dom je, većinom glasova /6 "protiv"/, donio 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi, u 
tekstu kako ga je predložila Vlada, zajedno s usvojenim 
amandmanima.

Predlagatelj se 
Konačni prijedlog zakona
članarinama u turističkim 
zakonodavstvo.

suglasio sa amandmanima koje su 
o izmjenama i dopunama Zakona
zajednicama koje je podnio Odbor

na
o
za

Predlagatelj se nije suglasio a Dom nije prihvatio 
amandman koji je podnio zastupnik mr. Mato Arlović u ime Kluba 
zastupnika SDP-a na članak 8 /15 "za"/ i članak 8. stavak 4. /IO 
"za"/.

Zastupnički dom je, većinom glasova /3 "protiv"/, donio 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim 
zajednicama, u tekstu kako ga je predložila Vlada, zajedno s 
usvojenim amandmanima.

30. AKTI DRŽAVNOG RAVNATELJSTVA ZA ROBNE REZERVE
POTVRĐIVANJE, /OBRANA, SLUŽBENA TAJNA, STROGO POVJERLJIVO/ 
a/ Godišnji obračun Državnog ravnateljstva za robne rezerve 

za 1993. godinu, s Izvješćem o poslovanju i izvršenju 
Programa državnih robnih rezervi u 1993. godini,

b/ Financijski plan Državnog ravnateljstva za robne rezerve 
za 1994. godinu;

Predsjednik je izvjestio da se, sukladno članku 257. 
Poslovnika Zastupničkog doma, ovi akti izuzimaju od dostupnosti 
javnosti jer nose oznaku obrana, službena tajna, strogo 
povjerljivo, ali izvjestitelji tiska i drugih sredstava javnog 
priopćavanja, mogu prisustvovati sjednici.

Akte Državnog ravnateljstva za robne rezerve dostavila 
je Vlada Republike Hrvatske, a zastupnici su ih primili na 
s j eđn i c i.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni
proračun.
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U raspravi su sudjelovali: zastupnici dr. Savka 
Dabčević-Kučar, Srećko Bijelić, Goranko Fižulić, Ivan Milas, mr. 
Mato Arlović, dr, Goran Granić, Anto Lovrić i Ante GrubiSić, 
ravnatelj Državnog ravnateljstva za robne rezerve.

Zastupnički dom donio je, većinom glasova /16 
"suzdržanih"/, sljedeću

O d l u k u

o odobrenju Godišnjeg obračuna Državnog ravnateljstva za robne 
rezerve za 1993. godinu.

Zastupnički dom donio je, većinom glasova /19
"suzdržanih"/, sljedeću

O d  l u k u

o odobrenju Financijskog plana Državnog ravnateljstva za robne 
rezerve za 1994, godinu

Zastupnički dom donio je, većinom glasova /17
"suzdržanih"/, sljedeći

z a  k l  j u č a k

1. Prihvaća se Izvjeće o poslovanju i izvršenju 
Programa državnih robnih rezervi u 1993. godini.

31. PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "HRVATSKA LIGA 
PROTIV RAKA" U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU 
/Predlagatelj: zastupnik mr. Mato Arlović/ - prvo čitanje, 
/P.Z. br. 320/;

Predlagatelj zakona je zastupnik mr. Mato Arlović.

Prijedlog akta zastupnici su primili postom.

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

Vlada je dostavila mišljenje u kojem predlaže da se
na ovoj sjednici ne razmatra Prijedlog zakona.

Županijski dom dostavio je mišljenje.
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1

z a k l j u č a k

1- Prihvaća se Prijedlog zakona o plaćanju doplatne 
marke "Hrvatska liga protiv raka" u unutarnjem poštanskom 
promet u .

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

Zastupnički dom je, većinom glasova /I "protiv”,
"suzdržan"/, donio sljedeći

32. P R IJ E D L O G  ZAKONA G A G E N C IJ I  R E P U B L IK E  H RVATSKE ZA
O S IG U R A N J E  Š T E D N IH  ULOGA I S A N A C IJ U  BANAKA -  p r v o  č i t a n j e ,  
/ P . Z .  b r .  3 3 7 /

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.

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

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Predsjednik Vlade Nikica Valentić uvodno je obrazložio
pr i jedlog.

U raspravi su sudjelovali: Srećko Bijelić, Ivan Milas, 
Mladen Vilfan, rar. Mato Arlović, Goranko Fižulić, dr. Boris 
Segota, dr . Goran Granić, dr. Savka Dabćević-Kućar, Slavko 
Canjuga, Ivan Herak, Milan Stojanovič i guverner Narodne banke 
Hrvatske đr. Pero Jurković.

Zastupnički dom je većinom glasova /I "suzdržan"/ donio
slijedeći

z a k 1 j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o Agenciji Republike 
Hrvatske za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se 
predlagatelju, zbog pripreme Konačnog prijedloga zakona.
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PRIJEDLOG ZAKONA O SANACIJI I RESTRUKTURIRANJU BANAKA - prvo 
Čitanje, /P.Z. br. 338/

33 .

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.

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

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Zastupnički dom je, većinom glasova /l "suzdržan”/ 
donio slijedeći

z a k 1 j u C a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o sanaciji i 
restrukturiranju banaka.

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

34. P R IJ E D L O G  ZAKONA O IZM JEN A M A  I  DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU  -  
p r v o  Č i t a n j e ,  / P . Z .  b r .  3 4 3 /

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za 
naobrazbu, znanost, kulturu i šport. Izvješća radnih tijela 
zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, Mirko Novosel, pomoćnik 
ministrice kulture i prosvjete uvodno je obrazložio prijedlog.

U raspravi su sudjelovali: Mladen Vilfan, Velimir
Terzić, Elio Martinćić, Anđelko Gabrić, Srećko Bijelić, Vice 
Profaca, Zdenko Matešić, Mirko Tankos ić, Jozo Radoš, dr. V i 1 im 
Herman, đr. Zlatko Kramarič i Antun Vrdoljak.
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Zastupnički dom je većinom glasova /li "suzdržanih”/
don io slijedeći

z a k 1 j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o Sportu,

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

35. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TEHNIČKOJ 
KULTURI - prvo čitanje, /P.Z.br.344/

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za 
naobrazbu, znanost, kulturu i Sport. Izvješća radnih tijela 
zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Predstavnik predlagatelja Nikola JakSić, pomoćnik 
ministrice kulture i prosvjete uvodno je obrazložio prijedlog.

U raspravi su sudjelovali Borislav Bešlić i Vice
Profaca.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio slijedeći 

z a k 1 j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o tehničkoj kulturi.

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

36. PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURANJU IZVOZNIH POSLOVA OD 
NEKOMERCIJALNIH RIZIKA - prvo čitanje /P. Z. br. 316/;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. 

Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.
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Predstavnik predlagatelja dr. Zoran Jašić, ministar 
financija uvodno je obrazložio prijedlog.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio slijedeći 

z a k i  j u C a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o osiguranju izvoznih 
poslova od nekomercijalnih rizika.

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

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

37. PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNE UTAKMICE - prvo 
Čitanje, /P.Z . b r . 321/;

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 zastupnici 
su primili na sjednici.

Predstavnik predlagatelja. Jasna Borić, zamjenica 
ministra gospodarstva, uvodno je obrazložila prijedlog.

AnteKiarić, izvjestitelj Odbora za zakonodavstvo iznio 
je stajalište Odbora.

U raspravi su sudjelovali: Ivan Milas, Elio Martinčić, 
Goranko Fižulić, Milanka Opaćić i Slavko Canjuga.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio slijedeći 

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o zaštiti tržišne
ut akmi ce.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se 
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konačnog prijedloga 
zakona.
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38. PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE - 
prvo Čitanje. /P.Z. br. 331/;

39. PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA PIVO - prvo Čitanje, 
/P.Z. br. 332/;

40. PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA DUHANSKE PRERAĐEVINE 
- prvo Čitanje, /P.Z. br. 333/;

41. PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA ALKOHOL - prvo 
Čitanje, /P.Z. br. 334/;

42. PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA BEZALKOHOLNA PIĆA - 
prvo Čitanje, /P.Z. br. 336/;

43. PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA UVOZ OSOBNIH 
AUTOMOBILA - prvo Čitanje, /P.Z. br. 335/;

Pređi agate Ij zakona je Vlada Republike Hrvatske, 

Prijedloge akata zastupnici su dobili poštom.

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

'Zastupnički dom je o prijedlozima zakona proveo
jedinstvenu raspravu.

Potpredsjednik Vlade tnr. Borislav Skegro uvodno je
obrazložio prijedloge.

U raspravi su sudjelovali: Ante Klarić, izvjestitelj
Odbora za zakonodavstvo, Mladen Vilfan, Srećko Bijelić, Ivan 
Kolak, Ivan Hranjec, Elio MartinCić, Ivan Milas, mr. Mato Arlović 
i Goranko Fižulić.

Zastupnički dom je, većinom glasova /l "suzdržan"/, 
donio slijedeći

z a k i  j u C a k
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o posebnom porezu na

naftne derivate.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se 
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konačnog prijedloga
zakona.
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Zastupnički, dom je, većinom glasova /3 "suzdržana"/,
donio slijedeći

z a k 1 j u C a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o posebnom porezu na
pivo.

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

Zastupnički dom je, većinom glasova /1 "suzdržan"/, 
donio slijedeći

z a k 1 j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o posebnom porezu na 
duhanske prerađevine.

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

Zastupnički dom je, većinom glasova /1 "protiv"/, donio
s l i j e d e ć i

z a k 1 j u ć a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o posebnom porezu na
alkohol.

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

Zastupnički dom je, većinom glasova /9 "protiv"/, 1 
"suzdržan”/, donio slij edeći

z a k 1 j u ć a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o posebnom porezu na 
bezalkoholna pića.

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

pr i j edloga

Zastupnički dom je, većinom glasova /4 "protiv", 1 
"suzdržan"/, donio slijedeći

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o posebnom porezu na
uvoz osobnih automobila.

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

44. PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ STATISTICI - prvo čitanje, 
/P.Z. br. 322/;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su dobili postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za 
financije i državni proračun i Odbor za gospodarstvo, razvoj i 
obnovu. Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.

Predstavnik predlagatelja, dr. Jakov Gelo, ravnatelj 
Državnog zavoda za statistiku, uvodno je obrazložio prijedlog.

U raspravi je sudjelovao Tamo Jelić.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio slijedeći

z a k 1 j u c a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o državnoj statistici.

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

45. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STATISTIČKIH 
ISTRAŽIVANJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1994. GODINU;

Predlagatelj Odluke je Vlada Republike Hrvatske.
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Prijedlog Odluke zastupnici su primili na sjednici.

Raspravu su proveli Odbor za financije i državni 
proračun i Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu.

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na
sjednici.

U raspravi sudjelovao je mr. Mil ivoj Kujundžić.

Zastupnički dom je, većinom glasova /I "suzdržan"/; 
donio Odluku o utvrđivanju Programa statističkih istraživanja, 
u tekstu kako ga je predložila Vlada, zajedno s prihvaćenim 
amandman i ma.

46. PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O RADU ORGANA 
KOJI POSTUPAJU PO PREDSTAVKAMA I PRIJEDLOZIMA - prvo 
čitanje /P. Z. br. 314/;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za 
predstavke i prijedloge i Odbor za unutarnju politiku i 
nacionalnu sigurnost. Izvješća radnih tijela zastupnici su 
primili na sjednici.

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, slijedeći

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o prestanku važenja 
Zakona o radu organa koji postupaju po predstavkama i 
prijedlozima.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se 
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konačnog prijedloga 
zakona.
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47. INTERPELACIJA GRUPE ZASTUPNIKA HSLS VLADI REPUBLIKE 
HRVATSKE U SVEZI ODLUKE 0 ZADOVOLJAVANJU STAMBENIH POTREBA 
REPUBLIČKIH FUNKCIONARA I NJENOM ODSTUPANJU OD USTAVNOG 
NAČELA JEDNAKOSTI I VLADAVINE PRAVA NA PODRUČJU STAMBENE 
POLITIKE ;

Interpelaciju grupe zastupnika HSLS-a zastupnici su 
primili poštom, kao i izvješće Vlade Republike Hrvatske na 
podnesenu interpelaciju.

Raspravu je proveo Odbor za rad, socijalnu politiku, 
zdravstvo, obitelj i mladež.

M 1aden Vi 1fan, predstavnik pred 1agate1ja obraz 1ožio je 
interpelaciju.

Stajalište Vlade Republike Hrvatske obrazložio je 
Marijan Prus, predstojnik Ureda za zakonodavstvo.

U raspravi su sudjelovali Bozo Kovaćević i Velimir
Terz i ć .

Zas tupn ićki dom nije prihvatio zaključak koji je 
predložio HSLS /25 "za"/*

48. IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNE KOMISIJE O ZAHTJEVU ZA 
ODOBRENJE POKRETANJA, ODNOSNO NASTAVLJANJA KRIVIČNOG 
POSTUPKA PROTIV ZASTUPNIKA VICE VUKOJEVIĆA

Izvješće Mandatno-imun itetne komisije zastupnici su
primi 1i na sjednici.

Predsj edn i k Kom]l s i j e , Neđi 1 jko Matić obrazložio je
s t a j a 1iš te Komisije.

U raspravi SU 53 ud j e1 ova 1 i: Vice Vukojević, mr. I vo
Škraba lo. Antun Vrdol jak, Božo Kovačev ić i Đuro Perica.

Zastupn iCki dom je, već inom glas ova /7 "prot iv", 10
"suzdr žan ih"/, đonio Odi uku, sukladno prijeđlogu Mandat no-
imuni tetne komisije.
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49. IZVJESE I DOPUNSKO IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA
REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI
NAKON 3. VELJAČE 1994. GODINE,

F i ZuI i č .

IzvjeSča su 

U raspravi

zastupnici primili na sjednici 

su sudjelovali Srećko Bijelio i Goranko

Zastupnički dom odgodio je raspravu 
dopunskom izvješću Vlade, jer sjednici nisu 
ovlašteni predstavnici Vlade Republike Hrvatske.

o Izvješću i 
bili nazoć n i

50. IZBORI3 IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

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

Izvjestitelj Odbora, Vice Vukoj ević obrazložio je 
prijedloge odluka.

50. 1. Prijedlog odluke o imenovanju glavnog
državnog revizora

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor, imenovanja i administrativne poslove, jednoglasno donio 
Odluku o imenovanju Sime Kras i ć za glavnog državnog revizora.

50. 2. Prijedlog odluke o razrješenju člana
Upravnog odbora Hrvatske kreditne banke za 
obnovu

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor, imenovanja i administrativne poslove, većinom glasova /2 
"suzdržana" donio Odluku o razrješenju dr. Franje Gregur iča 
dužnosti člana Upravnog odbora Hrvatske kreditne banke za obnovu.

50. 3. Prijedlog odluke o imenovanju člana Upravnog
odbora Hrvatske kreditne banke za obnovu

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor, imenovanja i administrativne poslove, jednoglasno donio
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Odluku o imenovanju Daria Vukića za elana Upravnog 
Hrvatske kreditne banke za obnovu.

odbora

50, 4, Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika
i Članova Hrvatskog arhivskog vijeća

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor, imenovanja i administrativne poslove, većinom glasova /I 
"protiv”/ donio Odluku o imenovanju Akademika Neđjeljka 
Mihanovića za predsjednika i Nikole Bulata, mr. Nevia Set ića, za 
članove Hrvatskog arhivskog vijeća.

50. 5. Prijedlozi odluka o razrješenju općinskih
državnih odvjetnika

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor, imenovanja i administrativne poslove, jednoglasno donio 
Odluku o razrješenju Davora Storga dužnosti općinskog državnog 
odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Pula, i Odluku o 
razrješenju Berislava Živkovića dužnosti općinskog državnog 
odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Zagreb.

50. 6. Prijedlozi odluka o razrješenju zamjenika
okružnog državnog odvjetnika

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor, imenovanja i administrativne poslove, jednoglasno donio 
Odluku o razrješenju Nike Pinter dužnosti zamjenice okružnog 
državnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Zagreb, 
većinom glasova /I "suzdržan"/ donio Odluku o razrješenju Branka 
Ranogaj ca dužnosti zamjenika okružnog državnog odvjetnika u 
Okružnom državnom odvjetništvu Zagreb.

50. 7. Prijedlog odluke o razrješenju zamjenika
općinskog državnog odvjetnika

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor, imenovanja i administrativne poslove, jednoglasno donio 
Odluku o razrješenju Zeljka Damjanca dužnosti zamjenika općinskog 
državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Požega, 
jednoglasno don i o Odluku o razrješenju Doris Košta dužnosti 
zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom 
odvjetništvu Split, jednoglasno donio Odluku o razrješenju Vesne 
Abramović dužnosti zamjenice općinskog državnog odvjetnika u 
Općinskom državnom odvjetništvu Zagreb, većinom glasova /l 
"suzdržan"/ donio Odluku o razrješenju Stanke Mat ić dužnosti
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zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom 
odvjetništvu Dubrovnik, većinom glasova /i "suzdržan"/ donio 
Odluku o razrješenju Ljiljane Cvjetović dužnosti zamjenice
općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu 
Dubrovnik.

50. 8. Prijedlog odluke o imenovanju općinskog
državnog odvjetnika

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor, imenovanja i administrativne poslove, jednoglasno donio 
Odluku o imenovanju Josipa Miletića za općinskog državnog 
odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Pula.

50. 9. Prijedlozi odluka o imenovanju zamjenika
okružnog državnog odvjetnika

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor, imenovanja i administrativne po»s!ove, jednoglasno donio 
Odluku o imenovanju Nade Draž ić zamjenicom okružnog državnog 
odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Zagreb, jednoglasno 
donio Odluku o imenovanju Rajke Tomer 1 in-Aimer zamjenicom 
okružnog državnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu 
Zagreb,

50. 10. Prijedlozi odluka o imenovanju zamjenika
općinskog državnog odvjetnika

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor, imenovanja i administrativne poslove, jednoglasno donio 
Odluku o imenovanju Nade Magdić zamjenicom općinskog državnog 
odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Ogulin, jednoglasno 
donio Odluku o imenovanju Tatjane Rožanković zamjenicom općinskog 
državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Sisak, 
jednoglasno donio Odluku o imenovanju Sunčice Blažević zamjenicom 
općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu 
Zagreb.

50. 11. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru
člana Odbora za zakonodavstvo

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor, imenovanja i administrativne poslove, jednoglasno donio 
Odluku o razrješenju lose Škara dužnosti elana Odbora za 
zakonodavstvo i izabrao Branka Tinodija za Člana Odbora.
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50. 12. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru
člana Odbora za vanjsku politiku

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za
izbor, imenovanja i administrativne poslove, većinom glasova 
donio Odluku o razrješenju mr. Miljenka Zagara dužnosti člana 
Odbora za vanjsku politiku i izabrao Marina Goloba za člana 
Odbora.

50. 13. Prijedlog odluke o razrješenju i i zboru tri
člana Odbora za unutarnju politiku i 
nacionalnu sigurnost

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor, imenovanja i administrativne poslove, većinom glasova /4 
’protiv", 2 "suzdržana"/ donio Odluku o razrješenju Janka 
Bobetka, Đure Brodarca i Đure Dečaka dužnosti člana Odbora za 
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i izabrao dr. Ivića 
PaSalića, Dragu Krpimi i Vicu Vukojevića za članove Odbora.

50. 14. Prijedlog odluke o razrješenju i i zboru
člana Odbora za gospodarstvo, obnovu i 
razvoj

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor, imenovanja i administrativne poslove, jednoglasno donio 
Odluku o razrješenju Ivice Gažija dužnosti člana Odbora za 
gospodarstvo, razvoj i obnovu i izabrao mr. Mladena Vedriša za 
člana Odbora.

50, 15. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru
člana Odbora za ljudska prava i prava 
etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za
izbor, imenovanja i administrativne poslove, jednoglasno donio 
Odluku o razrješenju Dušana Vire dužnosti člana Odbora za ljudska
prava i prava etničkih i nacionalnih zajednia ili manjina i
izabrao Vicencija Biuka za člana Odbora.

50. 16. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru
člana Odbora za rad, socijalnu polit iku, 
zdravstvo, obitelj i mladež

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za
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izbor, imenovanja i administrativne poslove, jednoglasno donio 
Odluku o razrješenju prof.dr. Andrije Hebranga dužnosti člana 
Odbora za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež 
i izabrao Vicu Profaca za člana Odbora.

50. 17. Prijedlog odluke o razrješenju i i zboru
člana Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu 
i šport

U raspravi su sudjelovali; Božo Kovačevič i Drago
Krp i na.

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor, imenovanja i administrativne poslove, većinom glasova /I 
"protiv”, 5 "suzdržanih"/ donio Odluku o razrješenju dr. Zlatka 
Kramarića dužnosti člana Odbora za naobrazbu, znanost, kuluru i 
šport i izabrao Vladimira Gotovca za člana Odbora.

50. 18. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru
dopredsjednika i člana Odbora za
poljodjelstvo, selo i seljaštvo

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor, imenovanja i administrativne poslove, večinom glasova /l 
"protiv"/ donio Odluku o razrješenju Ivana T a m a  ja dužnosti 
dopredsjednika Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo i Đure 
Dečaka dužnosti elana Odbora te izabrao Ivana Hoda i ića za 
dopredsjednika i Darka Pavlaka za člana Odbora.

50. 19. Prijedlog odluke o izboru člana Odbora za
pomorstvo, promet i veze

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor, imenovanja i administrativne poslove, većinom glasova /'i 
"suzdržan"/ donio Odluku o izboru Stjepana Hercega za člana 
Odbora za pomorstvo, promet i veze.

50. 20. Prijedlog odluke o izboru člana Odbora za
izbor, imenovanja i administrativne poslove

U raspravi su sudjelovali: Parao Tomislav Duka, Srećko 
Bijelič, Božo Kovačevič, Vedran SrSen, mr. Ivan Matija, Ivan 
Milas, Đuro Perica, Adam Meštrović, Vice Vukojević i dr. Goran 
Gran i ć .
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Zastupnički dom je većinom glasova /45 "za”, 29 
"protiv", 5 "suzdržanih"/ prihvatio prijedlog iznesen u raspravi 
da Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove ponovno 
raspravi prijedlog odluke.

50. 21. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru dva
člana Odbora za predstavke i pritužbe

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor, imenovanja i administrativne poslove, većinom glasova /I 
"suzdržan"/ donio Odluku o razrješenju Dušana Vire dužnosti člana 
Odbora za predstavke i pritužbe i izabrao Zdemka Matešića i 
Branka Tinodija za č ianove Odbora.

50. 22. Prijedlog odluke o i zboru člana Mandatno-
imunitetne komisije

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor, imenovanja i administrativne poslove, većinom glasova /S 
"protiv", 6 "suzdržanih"/ donio Odluku o izboru Stjepana Hercega 
za člana Mandatno-imun itetne komisije.

50. 23. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju
dva člana Komisije za utvrđivanje ratnih i 
poratnih žrtava iz reda zastupnika

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor, imenovanja i administrativne poslove, većinom glasova /l 
"protiv", 4 "suzdržana"/ donio Odluku o razrješenju Đure Brođarca 
i Jose Škara dužnosti člana Komisije za utvrđivanje ratnih i 
poratnih žrtava iz reda zastupnika i imenovao Zdenka Matešića i 
Darka Pavlaka za članove Komisije.

50. 24. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju
elana Izvršnog odbora Nacionalne grupe 
Sabora Republike Hrvatske pri 
Interparlamentarnoj uniji

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor, imenovanja i administrativne poslove, većinom glasova /I 
"suzdržan"/ donio Odluku o razrješenju mr. Miljenka Zagara 
dužnosti člana Izvršnog odbora Nacionalne grupe Sabora Republike 
Hrvatske pri Interparlamentarnoj uniji i imenovao Vicencija Biuka 
za člana Izvršnog odbora.
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Gran i ć .

50. 25. Prijedlog odluke o imenovanju članova
Upravnog odbora Hrvatskog fonda za
privatizaciju

U raspravi su sudjelovali: Ivan Milas dr. Goran

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za 
izobr, imenovanja i administrativne poslove, jednoglasno donio 
Odluku o imenovanju Slavka Canjuge, Goranka Fižuliča, Bolte 
JalSovca, Antona Kovačeva, Slavka MeStrovića, Ivana Mi lasa i dr.
Ivica PaSalića za članove Upravnog odbora Hrvatskog fonda za 
privatizaciju iz reda zastupnika.

50. 2 6 .  Prijedlog odluke o imenovanju četiri
zamjenika Javnog pravobranitelja Republike
Hrvatske

Zastupnički dom je, sukladno prijedlogu Odbora za 
izobr, imenovanja i administrativne poslove, jednoglasno donio 
Odluku o imenovanju Jađranka Juga, Slave Stoj ić, Božene Vuksan
i Zlate Hrvaj-Sipek zamjenicima Jvnog pravobranitelja Republike 
Hrvat s ke.

sati.
Sjednica je završena 8. travnja 1994. godine u 14,30
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