SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

ZASTUPNIČKI DOM

ZAPISNIK OSME SJEDNICE ZASTUPNIČKOG DOMA
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
održane 29. i 30. IV. i 3. i 4. V 1993.

Zagreb, svibanj

1993.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
ZASTUPNIČKI DOM

Zapisnik

8.
održane 29.i 30.travnja i 4.

sjednice Zastupničkog doma
i 5. svibnja 1993. godine

Sjednicu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske,
otvorio je i predsjedao 29. travnja 1993. godine u 9,00 sati
predsjednik Zastupničkog doma, Stjepan Mesić.*/
Predsjednik je pozdravio predsjednika i nazoCne Članove
Vlade.
Zastupnički dom, minutom Šutnje, odao je poCast svima
palima za Domovinu.
Predsjednik
Doma,
Stjepan
MesiC,
govorio
je
o
obilježavanju 150 godina prvog zastupničkog govora u Saboru na
hrvatskom jeziku, Ivana Kukuljevića Sakcinskog, 2. svibnja 1843.
Predsjednik je izvjestio o nazočnosti 95 zastupnika na
sjednici, Sto znaci da Zastupnički dom može donositi pravovaljane
odluke.
Izostanak sa sjednice ispričali su zastupnici: Zlatko
Kramarić, Božidar Petrač, Vilim Herman, akademik Dalibor Brozović
i dr. Sime Dodan /4. 5. 1993./
Zapisnik sedme sjednice usvojen je bez primjedbi.
Zatim se pristupilo utvrđivanju dnevnog reda sjednice.
Predsjednik je izvjestio zastupnike da su, nakon Sto
je upućen poziv
za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda,
ovlašteni predlagatelji podnijeli dodatne prijedloge akata za
raspravu i odlučivanje, te je na sjednici podijeljen Konačni
prijedlog dnevnog reda.

*/ Predsjednik Doma, Stjepan Mesić predsjedao je sjednici 29.
travnja i 3. svibnja i dijelom sjednice 30. travnja i 4. svibnja.
Dijelom sjednice 30. travnja predsjedao je potpredsjednik Doma
d r . Žarko Domljan, a 4. svibnja dijelom sjednice je predsjedala
potpredsjednica Doma, Katarina Fuček.
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Sukladno Članku 200. Poslovnika na dnevni red,
koji
je predložen uz poziv za sjednicu, nitko od zastupnika ili drugih
predlagatelja zakona, nije podnio pismeni prigovor.
Na prijedlog Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu
u dnevni red je uvršteno IZVJEŠĆE O PROVEDBI
"OPERATIVNOG
PROGRAMA MJERA I AKTIVNOSTI ZA PRIPREMU TURISTIČKE SEZONE 1993."
Zastupnički dom prihvatio je, većinom glasova /4
"protiv"/ prijedlog Vlade Republike Hrvatske o primjeni hitnog
postupka kod donošenja slijedećih zakona:

1.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA REPUBLICI HRVATSKOJ I JEDINICAMA
LOKALNE SAMOUPRAVE I STOPAMA REPUBLIČKIH POREZA, - hitni
postupak, prvo i drugo Čitanje, P .Z . b r . 129;

2.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O
PREMIJAMA ZA ODREĐENE PROIZVODE U POLJOPRIVREDI I REGRESU
DIJELA KAMATA ZA PRIORITETNE NAMJENE U POLJOPRIVREDI, hitni postupak, prvo i drugo Čitanje P.Z. b r . 127;

3.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
SUSTAVU KONTROLE CIJENA, - hitni postupak, prvo i drugo
Čitanje, P.Z. br. 135;

4.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
VODAMA, - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje,
128;

ZAKONA O
P.Z. br.

5.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
OBRANI, - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje,
137 ;

ZAKONA 0
P.Z. b r .

6.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA 0 ORUZJU, - hitni
postupak, prvo i drugo Čitanje, P.Z. br. 136;

7.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "DR.
ALOJZ IJE STEPINAC, 1898 - 1960." U UNUTARNJEM POŠTANSKOM
PROMETU, - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje, P.Z. br.
130 ;

8.

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.
br. 143

Zastupnik mr. Ivan Matija predložio je po hitnom
postupku donošenje ZAKONA 0 STAVLJANJU VAN SNAGE ZAKONA O OVLASTI
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA DONOSI UREDBE KOJIMA SE UREĐUJU
POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE, ali je
tijekom utvrđivanja dnevnog reda odustao od primjene hitnog
postupka.
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Zastupnik dr. Goran Granić predožio je po hitnom
postupku donošenje ZAKONA 0 DOPUNI ZAKONA 0 IZBORU ČLANOVA
PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE.
Potpredsjednik
stajalište Vlade.

Vlade,

Vladimir

Seks,

iznio

je

Zastupnički dom je, jednoglasno, prihvatio prijedlog
dr. Gorana Granića o primjeni hitnog postupka.

Zastupnica Vera
Stanić,
predložila je po hitnom
postupku donošenje ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "ZRINSKI I
FRANKOPANI" U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU.
Zastupnički dom je, većinom glasova /7 "uzdržanih"/,
prihvatio prijedlog o primjeni hitnog postupka.

Zastupnički dom je,

jednoglasno,

za sjednicu utvrdio

slijedeći
DNEVNI RED

1.

IZVJEŠĆE
MANDATNO-IMUNITETNE
KOMISIJE
0
MIROVANJU
ZASTUPNIČKOG MANDATA, TE O POČETKU OBAVLJANJA ZASTUPNIČKE
DUŽNOSTI;

2.

DAVANJE PRISEGE ZASTUPNIKA;

3.

PREDSTAVLJANJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
POVJERENJU VLADI REPUBLIKE HRVATSKE;

4.

DAVANJE PRISEGE
HRVATSKE

5.

IZVJEŠĆE O TIJEKU
I REZULTATIMA
PODUZEĆA,
SA
IZVJEŠĆEM 0 TIJEKU
PRETVORBE DRUŠTVENIH PODUZEĆA;

6.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA REPUBLICI HRVATSKOJ I JEDINICAMA
LOKALNE SAMOUPRAVE I STOPAMA REPUBLIČKIH POREZA, - hitni
postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 129;

7.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA 0
PREMIJAMA ZA ODREĐENE PROIZVODE U POLJOPRIVREDI I REGRESU
DIJELA KAMATA ZA PRIORITETNE NAMJENE U POLJOPRIVREDI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 127;

8.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
SUSTAVU KONTROLE CIJENA, - hitni postupak, prvo i drugo
čitanje, P.Z. br. 135;

PREDSJEDNIKA
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I ČLANOVA

I

GLASOVANJE

VLADE

O

REPUBLIKE

PRETVORBE DRUŠTVENIH
KONTROLE
I REVIZIJE

9.

KONAČNI
VODAMA,
128 ;

10.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 STAVLJANJU VAN SNAGE ZAKONA 0 OVLASTI
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA DONOSI UREDBE KOJIMA SE UREĐUJU
POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE,
/Predlagatelj zastupnik, m r . Ivan Matija/ - hitni postupak,
prvo i drugo Čitanje, P.Z. br. 125;

11.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA 0 IZBORU ČLANOVA
PREDSTAVNIČKIH TI JELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE,
/Predlagatelj
zastupnik:
d r . Goran
Gran ić/ hitni
postupak, prvo i drugo Čitanje, P.Z. br. 134;

12.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
OBRANI - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje, P.Z. br.
137 ;

13.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ORUŽJU, - hitni
postupak, prvo i drugo Čitanje, P.Z. br. 136;

14.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "DR.
ALOJZ IJE STEPINAC, 1898 - I960." U UNUTARNJEM POŠTANSKOM
PROMETU, - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje, P.Z. br.
130;

15.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "ZRINSKI
I
FRANKOPANI"
U
UNUTARNJEM
POŠTANSKOM
PROMETU,
/Predlagatelj zastupnik: Vera Stanić/, hitni postupak, prvo
i drugo Čitanje - P.Z. br. 133;

16.

AKTI DIREKCIJE ZA DRŽAVNE ROBNE REZERVE /Obrana,
tajna - strogo povjerljivo/
a/

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

Službena

GODIŠNJI OBRAČUN DIREKCIJE ZA DRŽAVNE ROBNE REZERVE ZA
1992. GODINU, - davanje odobrenja
- Izvješće o poslovanju i izvršenju Programa državnih
robnih rezervi u 1992. godini,

b/

FINANCIJSKI PLAN DIREKCIJE ZA DRŽAVNE ROBNE REZERVE ZA
1993. GODINU - davanje odobrenja

17.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
čitanje - P.Z. br. 139;

O POLITIČKIM

18.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA 0
ZABRANI NOMADSKE ISPASE OVACA - drugo Čitanje,P.Z. br.92;

19.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 DOPUNI ZAKONA 0 PRODAJI STANOVA
NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO /Predlagatelj zastupnik:
d r . Ante Kutle/ - drugo Čitanje, P.Z. br.99;
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STRANKAMA

-

drugo

20.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
UGOSTITELJSKOJ I TURISTIČKOJ DJELATNOSTI - drugo Čitanje,
P .Z . b , 98;

21.

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. 143;

22.

PRIJEDLOG ZAKONA
P.Z. br. 119;

23.

PRIJEDLOG ZAKONA O ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOJ
prvo Čitanje, P.Z. br. 123;

24.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 HRVATSKOM
prvo Čitanje - P. Z. br. 126;

25.

PRIJEDLOG
ZAKONA
0 MJERITELJSKOJ
Čitanje, P . Z . b r . 120;

26.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 NADZORU PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA prvo Čitanje, P.Z. br.121;

27.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 DRŽAVNOJ REVIZIJI - prvo Čitanje - P. Z.
br. 122;

28.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA
O UREĐENJU
IMOVINSKIH
ODNOSA
NASTALIH
SAMOVLASNIM
ZAUZEĆEM
/UZURPACIJOM/ ZEMLJIŠTA U OPĆE NARODNOJ IMOVINI- prvo
Čitanje, P.Z. br. 132;

29.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 PRAVIMA
BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA- prvo Čitanje, P.Z. br. 138;

30.

PRIJEDLOG ZAKONA
O
IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA
0
PRIPRAVNICIMA U PRAVOSUDNIM ORGANIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU prvo Čitanje - P.Z. br. 131;

31.

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

32.

PRIJEDLOG ZAKONA
P.Z. br. 140;

33.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU - prvo Čitanje,
P.Z. br. 142;

34.

IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
DONIJELA NAKON SJEDNICE ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE
HRVATSKE ODRŽANE OD 22. DO 27. OŽUJKA 1993. GODINE NA
TEMELJU ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA DONOSI
UREDBE KOJIMA SE UREĐUJU POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA
SABORA;

O

VISOKIM

UČILIŠTIMA

Čitanje,

DJELATNOSTI

-

UMJETNOSTI

-

MUZEJU NAIVNE

DJELATNOSTI

O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
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- prvo

- prvo

-

prvo

0

Čitanje,

35.

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

36.

IZVJEŠĆE 0 RADU UPRAVNOG ODBORA HRT I POSLOVANJU HRVATSKERADIO TELEVIZIJE;

37.

IZVJEŠĆE 0 RADU JAVNOG PODUZEĆA "HRVATSKE SUME"
- Stajališta i odrednice Vlade Republike Hrvatske prema
politici
gospodarenja
Sumama
/izvršenje
zaključka
Zastupničkog doma Sabora u svezi s izvješćem o radu Javnog
poduzeća "Hrvatske Sume"

38.

IZVJEŠĆE 0 RADU UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE

39.

IZVJEŠĆE
O
PROVEDBI
"OPERATIVNOG
PROGRAMA
AKTIVNOSTI
ZA PRIPREMU TURISTIČKE SEZONE 1993.

40.

IZBORI,

MJERA

I

IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

Tijekom sjednice, ministar rada i socijalne skrbi rnr .
Josip Juras, povukao je PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PRAVIMA BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA - prvo Čitanje P .Z . b r . 13 8;
Također, tijekom sjednice, na prijedlog predstavnika
Vlade, Vladimira Krambergera, pomoćnika ministra industrije,
brodogradnje i energetike, Dom je skinuo sa dnevnog reda IZVJEŠĆE
O RADU UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE.

1.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNE KOMISIJE O PRESTANKU MANDATA
ZASTUPNIKA, TE 0 POČETKU OBAVLJANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI
ZASTUPNIKA

Mandatno-imun itetna komisija dostavila je izvjeSća o
nastavku obavljanja zastupničke dužnosti zastupnika koji su na
temelju Članka 14. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike
Hrvatske
stavili
u mirovanje
svoj
zastupnički
mandat,
a
kandidirani su na Državnoj listi Hrvatske demokratske zajednice,
odnosno izabrani u izbornim jedinicama. Također, Komisija je
dostavila i izvješće o mirovanju zastupničkog mandata Nikice
Valentića i početku zastupničkog mandata njegova zamjenika d r .
Ante Zarkova.
IzvjeSća Mandatno-imun itetne
primili na sjednici.
Neđiljko
Matić,
predsjednik
komisije obrazložio je prijedloge.
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komisije

zastupnici

su

Mandatno-iomunitetne

U raspravi
su sudjelovali
zastupnici:
dr.
Savka
Dabčević-KuCar, m r . Ivo Škrabalo, mr. Mato Arlović, lozo RadoS,
Ivan Milas, dr. Boris Kandare, Marin Mileta i Miko Tripalo.
Nediljko
MatiC,
predsjednik
Mandatno-iomunitetne
komisijete povukao je izvješće Komisije koje se odnosi na
zastupnike kandidirane na Državnoj listi HDZ.

2.

DAVANJE PRISEGE ZASTUPNIKA

Sukladno Članku 10. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora
Republike Hrvatske, prisegu su dali zastupnici Boris BuzanCiC,
Ivan Milas, d r . Ante Žarkov i Branimir Pasecky koji počinju
obavljati zastupničku dužnost.

3.

PREDSTAVLJANJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
POVJERENJU VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

I GLASOVANJE

O

Predsjednik Republike Hrvatske, d r . Franjo Tuđman,
temeljem
Članka
98.
Ustava
Republike
Hrvatske,
imenuje
predsjednika d e , a na njegov prijedlog, potpredsjednike i članove
V 1a d e .
Predsjednik Republike Hrvcatske, odlukom od 3. travnja
1993. godine, imenovaje za predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Nikicu Valentića, a na prijedlog predsjednika Vlade imenovao je
potpredsjednike i članove Vlade Republike Hrvatske.
Suk1adno C 1anku 112. Ustava Republike Hrvatske, Nikica
Valentić, predsjednik Vlade, predstavio je Vladu Zastupničkom
domu i zatražio glasovanje o povjerenju Vladi.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Prkačin,
Elio Martinčić, Josip Pankretić, Jozo RadoS, rnr . Ivan Matija, dr .
Mira Ljubić-Lorger , AntoĐapić, dr . Savka Dabčević-KuCar, Goranko
Fižulić, dr. Sime Dodan, Anton Kovačev, Milivoj Kujundžić, Bozo
KovaCević, Antun Vrdoljak, Miko Tripalo, dr. Krešimir Glavina,
dr. Petar Bosnić, Luka Bebič, Ivan Herak, Adam Meštrović, Ivan
Kolak, Velimir Terzić, Vladimir BebiC, MiloS PetroviC, dr Ante
Kutle, Slavko Meštrović, Ljubomir Antić, Tomislav Šutalo, Ivan
Hranjec, m r . Miroslav KiS, Ferenc Farago, Kazimir Sviben, Milan
Đukić, d r . Boris Šegota, Nedjeljko Tomić, Anto Lovrić, Jozo škara
i Josip Andrić.
Sukladno Članku 210. Poslovnika Zastupničkog doma,
predsjednik doma je izrekao opomenu s unošenjem u zapisnik
zastupniku Vladimiru Bebiću.
Tijekom sjednice zastupnik Slavko MeStroviC je upoznao
Dom sa stajalištem HNS o pojedinim izlaganjima tijekom rasprave.
U raspravi je sudjelovao zastupnik Ivan Milas.
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Tijekom rasprave,
na prijedlog Odbora za vanjsku
politiku, određena je delegacija, višestranačka grupa zastupnika,
koja će u Misiji dobre volje posjetiti Bosnu i Hercegovinu kako
bi objektivno ispitala stanje hrvatsko-mus1imanskih odnosa u
Srednjoj Bosni i o tome podnijela izvješće Zastupničkom domu.
U raspravi o sastavu i zadaći delegacije sudjelovali
su: Dražen Budiša, Anto Đapić, dr. Boris Kanđare, Slobodan
Praljak, pomoćnik ministra obrane, dr Žarko Domljan, dr. Pet ar
Bosnić, Ante Klarić, Velimir Terzić, dr . Ljubomir Antić, Tomislav
Sutalo i Ivica RaCan.
U delegaciju su određeni: Mirko Mađor, Velimir Terzić,
zamjenik predsjednika, Ivica Vrkić, Mato Arlović, Vera Stanić,
Branimir Pasecky i Drago Krpina, kao predsjednik delegacije.
Županijski dom
Sabora Republike Hrvatske
dao
je
mišljenje Zastupnickom domu da se iskaže povjerenje predsjedniku
i članovima Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnički dom, većinom glasova donio je Odluku o
iskazivanju povjerenja predsjedniku i Članovima Vlade Republike
Hrvat sk e :
- predsjedniku Vlade NIKICI VALENTICU,
- potpredsjednicima Vlade: gg. dr. MATI
GRANICU,
VLADIMIRU SEKSU I mr.BORISLAVU SKEGRI
- ministru obrane gospodinu GOJKU SUSKU
- ministru unutarnjih poslova gospodinu IVANU JARNJAKU
- ministru vanjskih poslova dr. ZDENKU ŠKRABALU
- ministru financija dr. ZORANU JASIĆU
- ministru graditeljstva i zaštite okoliša gospodinu
ZLATKU TOMCIĆU
- ministru industrije, brodogradnje i energetike IVANU
CERMAKU
- ministru kulture i prosvjete gospođi m r . VESNI
GIRARDI - JURKlC
- ministru poljoprivrede i šumarstva IVANU TARNAJU
- ministru pomorstva, prometa i veza gospodinu IVICI
MUDRINIĆU
- ministru pravosuđa i uprave gospođinu IVICI CRNIĆU
- ministru rada i socijalne skrbi gospodinu
JOSIPU JURASU
- ministru turizma i trgovine gospodinu mr . NIKI BULIĆU
- ministru zdravstva dr. JURAJU NJAVRI
- ministru znanosti dr. BRANKU JERENU
i
- ministru u Vladi Republike Hrvatske dr. IVANU
MAJDAKU,
- ministru u Vladi Republike Hrvatske m r . ZLATKU
MATES I
- ministru u Vladi Republike Hrvatske
ČEDOMIRU
PAVLOVIĆU
Predsjednik Sabora je u ime zastupnika i svoje ime
Čestitao predsjedniku Vlade Nikici Valentiću, potpredsjednicima
i svim ministrima na iskazanom povjerenju i zaželio im uspješan
i djelotvoran rad.
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4.

PRISEGA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Sukladno
predsjednik Vlade
prisegu.

Članku 93. Poslovnika Zastupničkog doma,
i nazoCni Članovi Vlade dali su svečanu

AKTUALNI SAT
Zastupnik Drago EreS postavio je zastupničko pitanje
glede obnove Vinkovačke bolnice, te pitanje uvoznih dozvola za
ratom ugrožena područja.
Odgovore su dali ministar zdravstva dr. Juraj Njavro,
a na drugo pitanje djelomično je odgovorio predsjednik Vlade
Nikica Valent ić.
Zastupnik Josip Pankretić postavio je pitanje glede
sustava obrane od tuCe te pitanje u svezi pisanja dnevnih listova
o potpredsjedniku Vlade, Vladimiru Seksu.
Na prvo pitanje odgovorio je predsjednik Vlade Nikica
Valentic, a na drugo, potpredsjednik Vlade Vladimir Seks.
Zastupnik dr. Žarko Domljan, postavio je pitanje o
odobravanju i sklapanju ugovora o prodaji stanova u konfisciranim
zgradama.
Ministar pravosuđa i uprave Ivica Crnić zatražio je
preciznije podatke kako bi se moglo odgovoriti na postupav 1jeno
pitanje.
Zastupnik dr. Vladimir Cvitanović, postavio je pitanje
ministru obrane, glede korištenja vojarni bivSe "JNA" u Karlovcu.
Odgovor je dao predsjednik Vlade Nikica Valentić.
Zastupnik Ivan Hranjec postavio je pitanje prigodnog
obilježavanja objetnice pogibije Zrinskih i Frankopana u Školama.
Odgovor je dala ministrica kulture i prosvjete m r .
Vesna Girardi-JurkiC.
Zastupnik Veselin Pejnović postavio je pitanje glede
obnove Muzeja srpske pravoslavne crkve u Zagrebu i osiguranja
sredstava za tu obnovu.
Odgovor je dala ministrica kulture i prosvjete mr.
Vesna Girardi-Jukić
Zastupnik Mila ĐukiC postavio je pitanje glede rješenja
problema stanova djelatnika bivSe Vojne bolnice u Zagrebu, te
pitanje u svezi zamjena stanova umirovljenika i bivših vojnih
osoba.
Predsjednik Vlade Nikica Valentić,
djelomično
je
odgovorio na pitanja i najavio pismeni odgovor.
Zastupnica dr.
Savka DabCeviC-Kučer
postavila
je
pitanje u svezi izjava gospodina Ovena o konfederaciji država
bivSe Jugoslavije
te
izmjenama u Vance Ovenovom planu
i
stajališta Vlade o tim pitanjima.
Odgovor je dao predsjednik Vlade Nikica Valentić.
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Zastupnik Mladen Viifan postavio je pitanje glede
stanova dodjeljenih Vladinim i drugim državnim funkcionarima te
pitanje u svezi uprave za političku djelatnost u Hrvatskoj
vojsci .
Odgovore je dao predsjednik Vlade Nikica Valentić.
Zastupnik d r . Ljubomir Antić postavio je pitanje o
sprijeCavanju probijanja zvučnog zida stranih vojnih zrakoplova
koji nadziru zraCni prostor nad Bosnom i Hercegovinom.
Odgovor je dao ministar pomorstva, prometa i veza Ivica
Muđr in ić .
Zastupnik Ivan Vrkic postavio je pitanje o mogućnosti
smanjenja carinskih opterećenja u ratom zahvaćenim krajevima za
uvoz sirovina za proizvodnju određenih strateških proizvoda.
Također, postavio je pitanje sveobuhvatnog rješavanja poreznog
sustava glede oporezivanja oporezivanja imovine te pitanje tko
je po protokolu sazivao par 1amentarce za sastanak sa delegacijom
Rus ije .
Na prva dva pitanja odgovorio je predsjednik Vlade
Nikica Valentić.
Izvješće glede trećeg pitanja pročitao je
zastupnik Milan Đukić.
Zastupnik Anto Đapic postavio je pitanje o demografskom
stanju hrvatskog naroda koji živi na prostoru bivSe Jugoslavije
izvan Republike Hrvatske
Odgovor je dao predsjednik Vlade Nikica Valentić, te
najavio pismeni odgovor.
Zastupnik d r . Boris Kandare postavio je pitanje o
organizaciji kongresa PEN-a te pitanje glede koksare u Bakru.
Odgovor je dao predsjednik Vlade Nikica Valentić, a
glede drugog pitanja najavio detaljnu informaciju.
Zastupnica Vera Stanić postavila je pitanje o sustavnom
rješavanju prijevoza invalidnih osoba.
Odgovor je dao predsjednik Vlade Nikica Valentić.
Zastupnik
Joso
Škara
postavio
je
pitanje
glede
mogućnosti izlaska iz zemlje građana iz ratom zahavaćenih
područja te pitanje u svezi
izgradnje pontonskog mosta i
poboljšanja brodskih veza.
Ministar pomorstva, prometa i veza Ivica Mudrinić dao
je odgovor na drugo pitanje a na prvo je najavljen pismeni
odgovor.
Zastupnica
Milanka OpaCić postavila je pitanje o
mogućnosti povećanja naknade za socijalno ugrožene.
Odgovor je dao ministar rada i socijalne skrbi m r .
Josip Juras.
Zastupnik
Slavko
Meštrović
postavio
je
pitanje
održavanja malih luka. Također, postavio je pitanje ustrojstva
materijalnog knjigovodstva u Hrvatskoj vojsci, izvjeća i rasprave
o stanju u vojsci, te pitanje priključenja vojnih objekata preko
brojila.
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Na prvo pitanje odgovor je dao ministar pomorstva,
prometa i veza Ivica Mudrinić a na druga pitanja najavljen je
pismeni odgovor.
Zastupnik Marko Kvesić postavio je pitanje glede
deložacije prognanika i izbjeglica u Osijeku.
Odgovor su dali predsjednik Vlade Nikica Valentić i
potpredsjednik Vlade dr. Mate Granić.
Zastupnikdr. Ante Kutle postavio je pitanje o kreditima
đizanim pod nepovoljnim uvjetima koji su dospjeli na naplatu te
pitanje glede olakšica prognanicima za uvoz automobila.
Odgovore su dali predsjednik Vlade Nikica Valentić i
Božo Prka predstavnik ministarstva financija.
Zastupnik Dušan
Viro
postavio
je
pitanje
glede
mogućnosti kreditiranja izgradnje i dogradnje obiteljskih kuća
umjesto dodjele stanova invalidima Domovinskog rata i obiteljima
poginulih hrvatskih vojnika.
Također,
postavio
je pitanje
mogućnosti plaćanja utroSene a ne angažirane struje u Školama.
Odgovor je dao predsjednik Vlade Nikica Valentić.

5.

IZVJEŠĆE 0 TIJEKU
I REZULTATIMA
PODUZEĆA,
SA
IZVJEŠĆEM O TIJEKU
PRETVORBE DRUŠTVENIH PODUZEĆA

PRETVORBE DRUŠTVENIH
KONTROLE
I REVIZIJE

Izvješće je dostavila Vlada Republike
materijal su zastupnici primili na sjednici.

Hrvatske,

a

Raspravu su proveli Odbor za gospodarstvo, razvoj
obnovu i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

i

Predstavnik Ivan Penić, direktor Hrvatskog
privatizaciju uvodno je obrazložio izvješća.

fonda

za

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Goranko Fižulić,
dr.
Savka Dabčević-Kućar, Jurica Pavelić, Ivan Milas, d r . Goran
Granić, Slavko Canjuga, Anđelko Gabrić, MiloS Petrović, S 1avko
Degoricija, Bolta JaloSovec, Josip Pankretić, Martin Katićić,
Borislav BeSlić, d r . Petar Bosnić, Marin Mileta, rar. Milan
Stojanović, Drago Krpina,
Ivan Herak,
Ivan Penić, direktor
Hrvatskog fonda za privatizaciju i dr. Mate Granić potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnički dom donio je slijedeći
z a k l

j u ć a k

1. Prihvaća
se
Izvješće
o tijeku
i rezultatima
pretvorbe društvenih poduzeća, s Izvješćem o tijeku kontrole i
revizije pretvorbe društvenih poduzeća.
2. Prijedlozi i primjedbe izneseni u raspravi upućuju
se Vladi Republike Hrvatske.
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6.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA REPUBLICI HRVATSKOJ I JEDINICAMA
LOKALNE SAMOUPRAVE I STOPAMA REPUBLIČKIH POREZA

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka
kod donošenja ovoga zakona.
Prijedlog akta zastupnici su dobili postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
financije i državni proraćun.
Mišljenje Županijskog

doma

zastupnici

su primili

na

sjednici .
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Jozo Topic i d r .
Goran Granić, te dr. Krunislav Olujić glede amandmana koje je
podnio Županijski dom.
Predlagatelj, a ni Zastupnički dom nije prihvatio
amandmane koje su podnijeli zastupnik dr. Goran Granić na ć 1. 2
/20 "za"/, na Cl.4 /21 "/, Cl. 4a /21 "za"/, na Cl. 5 /19 "za"/
na Cl. 6. /20 "za"/, novi Cl. 8a. /23 "za"/, te amandmane
Županijskoga doma na Cl, 3 /2 "za"/ i novi Cl. 6a /I "za"/.
Predlagatelj
je
prihvatio
amandmane . Odbora
za
zakonodavstvo na Cl. 1. novi Cl. la, na Cl. 2. novi Cl. 4a, Cl.
5. i Cl. 7a., te amandman zastupnika dr. Gorana Granića na Cl.
3.
Zastupnik

d r . Goran

Granić

povukao

je

amandman

na

Članak 1.

"protiv"

Zastupnički dom je, većinom glasova
i 6 "uzdržanih"/ donio slijedeći

/47

"za",

5

z a k l j u č a k

1.
Utvrđuje se postojanje osobito opravdanih razloga
za povratno djelovanje Članka 4. KonaCanog prijedloga zakona.
Zastupnički dom je, većinom glasova /I "protiv", 5
"uzdržanih"/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama
lokalne samouprave i stopama republičkih poreza, u tekstu kako
ga je predložila Vlada zajedno s usvojenim amandmanima.

7.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI I DOPUNI ZAKONA 0
PREMIJAMA ZA ODREĐENE PROIZVODE U POLJOPRIVREDI REGRESU
DIJELA KAMATA ZA PRIORITETNE NAMJENE U POLJOPRIVREDI

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka
kod donošenja ovoga zakona.
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Prijedlog akta zastupnici su dobili postom.
Raspravu su proveli Odbor za financije i
proračun i Odbor za poljodjelstvo, selo i se 1jaStvo.
Izvješća radnih tijela i mišljenje
zastupnici su primili na sjednici.

Jelić,

državni

Županijskog

doma

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anto Lovrić, Tomo
te zamjenik ministra za poljoprivredu i šumarstvo.

Predlagatelj, a ni Dom, nije prihvatio amandmane koji
je podnio Županijski dom na Cl. 1. /20 "za"/
Zastupnik Tomo

Jelić odustao

je od svog amandmana na

č 1. 1 .
Predlagatelj
je
prihvatio
zakonodavstvo na Cl. 1. i Cl. 2.

amandmane

Odbora

za

Zastupnički dom je, jednoglasno donio Zakon o izmjeni
i dopuni Zakona o premijama za određene proizvode u poljoprivredi
i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi,
u tekstu kako ga je predložila Vlada s usvojenim amandmanima.

8.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0
SUSTAVU KONTROLE CIJENA

IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka
kod donošenja ovoga zakona.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor
gospodarstvo, razvoj i obnovu i Odbor za promet i veze.
Izvješća radnih tijela i mišljenje
zastupnici su primili na sjednici.

Županijskog

za

doma

Predstavnik predlagatelja mr , Niko B u 1 ić, ministar
turizma i trgovine uvodno je obrazložio prijedlog.
Zastupnički dom je, većinom glasova /I protiv/ donio
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu kontrole cijena,
u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske,
9.

KONAČNI
VODAMA

PRIJEDLOG ZAKONA O

IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka
kod donošenja ovoga zakona.
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Prijedlog akta zastupnici su primili postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavsto
poljodjelstvo, selo i seljaštvo.
Izvješća radnih tijela i mišljenje
zastupnici su primili na sjednici.

i Odbor

Županijskog

za

doma

U raspravi su sudjelovali zastupnici: đr. Goran Granić,
Boris TepSić i ministar poljoprivrede i Šumarstva Ivan Tarnaj.
Predlagatelj, a ni Dom nije prihvatio amandmane koje
su podnijeli zastupnik d r . Goran Granić na Cl. 1. /22 "za"/.
Županijski dom na cl. 1. /I "za”/ te amandman zastupnika Ivana
Jakovćića u ime Kluba zastupnika IDS-a na Cl. 3. i zastupnik
Boris Tepšić /26 "za"/.
Zastupnički dom je, većinom glasova /8 "protiv" i 9
"uzdržanih"/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama,
u tekstu kako ga je predložila Vlada.

10.

PRIJEDLOG ZAKONA O STAVLJANJU VAN SNAGE ZAKONA O OVLASTI
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA DONOŠENJE UREDBI KOJIMA SE
UREĐUJU POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA SABORA REPUBLIKE
HRVATSKE
Predlagatelj zakona je zastupnik m r . Ivan Matija.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Izvješća radnih tijela, mišljenje Vlade Republike
Hrvatske i Županijskog doma, zastupnici su primili na sjednici.
U raspravi

je sudjelovao zastupnik Marijan Jurić.

Zastupnički dom donio je većinom glasova /l "protiv"/
slijedeći
z a k l j u č a k

1. Ne prihvaća se Prijedlog zakona o stavljanju van snage
Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima
se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike
Hrvatske.

11.

kod

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH
TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE
Predlagatelj zakona je zastupnik dr. Goran Granić, a
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog
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postupka kod donošenja ovoga zakona.
Prijedlog akta zastupnici su primili postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
Ustav, poslovnik i politički sustav i Odbor za unutarnju politiku
i nacionalnu sigurnost.

Hrvatske

Izvješća radn ih tijela, mišljenje Vlade Republike
i Županijskog doma zastupnici su primili na sjednici.

Predlagatelj zakona, zastupnik dr. Goran Granić uvodno
je obrazložio prijedlog.
U raspravi
su
sudjelovali
potpredsjednik
Vlade,
Vladimir Seks, zastupnici Miko Tripalo, Ivan Jakovčić, Elio
Martinčić, Jakob grof Eltz Vukovarski, Josip Pankretić, dr. Sime
Dodan, Anto Lovrić, Božo Kovačević, d r . Petar Bosnić,
dr.
Krunislav Olujić, te dr. Goran Granić.
Zastupnički dom nije donio zakon o dopuni Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave
i uprave, obzirom da je za Konačni prijedlog zakona glasovalo 30
zastupnika.

12.

KONAČNI
OBRANI

PRIJEDLOG ZAKONA 0

IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka
kod donošenja ovoga zakona.
Prijedlog akta zastupnici su primili postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Izvješća radnih tijela i mišljenje
zastupnici su primili na sjednici.

Županijskog

doma

U raspravi su sudjelovali zastupnci Elio Martinčić,
Perica Jurić, d r . Mira Ljubić Lorger, Miko Tripalo, dr. Krunislav
Olujić, dr. Savka Dabčević Kučar, Vice VukojeviC, Jozo RadoS,
Milivoj Kujunđžić, Božo Kovačević, Borislav Bešlić, Boris TepSić,
Ivan To 1j , Goranko
Fižulić,
Ivan Milas,
Ante Klarić,
te
potpredsjednik Vlade Vladimir Seks.
Predlagatelj je prihvatio amandmane koje su podnijeli
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na čl. 1.
/sadržajno
iste
amandmane
podnijeli
su
i zastupnik
Elio
Martinčić, Županijski dom i zastupnik Ivan Vrkić, koji je povukao
amandman/, amandman Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu
sigurnost na čl. 7, 9, 13, 17. zastupnika Joze RadoSa novi čl.
8a, 20, amandman Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu
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sigurnost na
/izmijenjen/.

Cl.

52,

zastupnik

Boris

Tepšić

na

Cl.

29.

Predlagatelj, a ni Dom, nije prihvatio amandmane koje
su podnijeli: zastupnik Ivan Vrkić, na Cl.2. /22 "za"/) Cl. 3 /19
"za"/, Cl. 5 /21 "za"/, Županijski dom na Cl. 7. /I "za"/ Jozo
Rađoš na Cl. 9 /21 "za"/, C 1.9a /22 "za"/, Cl. 28 /22 "za"/, novi
Cl. 46a /19 "za"/, zastupnik Elio MartinCiC na Cl. 28 /22 "za"/,
dr. Mira Ljubić-Lorger na Cl. 26. /16 "za"/, amandman Županijskog
doma na Cl. 30 /24 "za"/, zastupnik Boris TepSić odustao je od
amandmana na C 1. 42.
Zastupnički dom,
većinom glasova /5
"protiv",
7
"uzdržanih"/ donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
obrani, u tekstu kako ga je predložila Vlada zajedno s usvojenim
amandmanima.
*** *

Na prijedlog zastupnika Ante Klarića,
koji su u
raspravi podržali rar. Ivo Skabalo, u ime Kluba HSLS-a, akademik
Dalibor Brozović, d r . Savka DabCević-KuCar u ime Kluba HNS, Elio
MartinCiC, u ime Kluba IDS, Ivica RaCan u ime Kluba SDP-a, Josip
Pankretić u ime Kluba HSS, Mira Ljubić-Lorger u ime DA, Njegovan
Starek i Rade JoviCić, Zastupnički dom je većinom glasova /I
"uzđržan"/ donio slijedeći

z a k l

j u C a k

1. Pozivaju se Muslimani i Hrvati, sukobljene strane
u Republici Bosni i Hercegovini, radi zaštite ljudskih života,
obrane povijesnog zajedništva i suvereniteta Bosne i Hercegovine
od velikosrpske agresije, da odmah obustave sve oružane sukobe
na teritoriju Bosne i Hercegovine, u skladu sa potpisanim
ugovorom predstavnika oba naroda.
2. Pozivaju se sukobljene strane, koje se još ne
pridržavaju potpisanog ugovora, da sve postojeće nesporazume
riješe mirnim putem preko civilnih i vojnih predstavnika oba
naroda.
3. Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske ukazuje
da je povijesno zajedništvo Muslimana i Hravata uvjet za opstanak
oba naroda na državnom teritoriju Bosne i Hercegovine i temelj
očuvanja suvereniteta i cjelovitosti države Bosne i Hercegovine
i njene budućnosti.
4. Pozivaju se oba naroda da se zajedničkim snagama
odupru srpskoj imperijalističkoj agresiji koja je sumjerena na
zatiranje oba naroda i pripajanje Bosne i Hercegovine "velikoj
Srbiji".
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5.
U cilju pružanja podrške mirnom rješenju postojećih
nesporazuma i očuvanja suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti
prijateljske susjedne države Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom
Sabora
Republike
Hrvatske
uputit
Ce
svoju
višestranačku
delegaciju u misiju mira i dobre volje.

13.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ORUŽJU

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 zakonodavstvo i Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Izvješća radnih tijela i mišljenje Županijskog doma su
zastupnici primili na sjednici.
Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o izmjeni
Zakona o oružju, u tekstu kako ga je predložila Vlada.

14.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "DR.
ALOJZ IJE STEPINAC, 1898 - I960" U UNUTARNJEM POŠTANSKOM
PROMETU

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Prijedlog akta zastupnici su primili postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
pomorstvo, promet i veze i Odbor za naobrazbu, znanost, kulturu
i Sport.
IzvjeSCa radnih tijela i mišljenje
zastupnici su primili na sjednici.

Županijskog

doma

Zastupnički dom je, većinom glasova /I "uzđržan"/ donio
Zakon o plaćanju doplatne marke "Dr. Alojzije Stepinac, 1898 1960" u unutarnjem poštanskom prometu, u tekstu kako ga je
predložila Vlada.

15.

KONAČNI
PRIJEDLOG
ZAKONA
0 PLAĆANJU
DOPLATNE
MARKE
"ZRINJSKI I FRANKOPANI” U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU

Predlagatelj zakona je zastupnik Vera StaniC, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka.
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Prijedlog akta zastupnici su primili poštom
pomors tvo
zđravs tvo

Raspravu su provel i Odbor za zakonodavstvo , Odbor za
promet i veze i Odbor za rad, socijalnu politi k u ,
obitelj i mladež.

IzvjeSća radnih tijela,
mišljenje Vlade Repub1ike
Hrvat s ke i mišljenje Županijskog doma zastupnici su primili na
s jedn ic i .
Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o plaćanju
doplat ne marke "Zrinjski i Frankopani" u unutarnjem post ans kom
promet u, u tekstu kako ga je predložila zastupnica Ve ra Stan ić .

16.

AKTI DIREKCIJE ZA DRŽAVNE ROBNE REZERVE /obrana,
tajna, strogo povjerljivo/

službena

a/ GODIŠNJI OBRAČUN DIREKCIJE ZA DRŽAVNE ROBNE REZERVE ZA
1992. GODINU
- Izvješće o poslovanju i izvršenju Programa državnih
robnih rezervi u 1992. godini
b/ FINANCIJSKI PLAN DIREKCIJE ZA DRŽAVNE ROBNE REZERVE ZA
1993. GODINU

Raspravu

je

proveo

Odbor

za

financije

i

državni

proračun.
Predstavnik predlagatelja, Ante Grubišić, direktor
Direkcije za državne robne rezerve, dao je uvodno obrazloženje
U
raspravi
su
sudjelovali:
d r . Boris
Segota,
predsjednik Odbora za financije i državni proračun, dr. Savka
Dabćević-Kučar, Mladen Vilfan, Mirko Tankosić, Bolta Jalšovec i
Ante GrubiSić, direktor Direkcije za državne robne rezerve.
Zastupnički dom, donio je jednoglasno
o d l u k u
o odobrenju Godišnjeg obračuna Direkcije za državne robne rezerve
za 1992. godinu.
od

l u k u

o odobrenju Financijskog plana Direkcije za državne robne rezerve
za 1993. godinu.

Također,

Zastupnički

dom,

slijedeći
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jednoglasno

je

donio

i

z a k l j u č a k
1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju
Programa državnih robnih rezervi u 1992. godini.

i

izvršenju

2. Obvezuje se Direkcija za državne robne rezerve da
svaka tri mjeseca podnosi Izvješće o svom radu Odboru za
financije i državni proračun Zastupničkog doma Sabora Republike
Hrvatske .
3. Obvezuje se Direkcija za Državne robne rezerve da
kroz akte poslovanja i provedbene propise, potanje razradi
kriterije, način oglašavanja i uvjete provođenja javnog natječaja
u postupku izvršavanja poslova kupovine, prodaje, uskladištenja
i obnavljanja državnih robnih rezervi, i da iste dostavi Odboru
za financije i državni proračun prigodom podnošenja izvješća iz
točke 2. ovoga zaključka.
4, Predlaže se Vladi Republike Hrvatske da razmotri
mogućnost osnivanja Državne direkcije za robne rezerve, kao
samostalne državne institucije.

17.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 POLITIČKIM STRANKAMA

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
Ustav, poslovnik i politički sustav, Odbor za ljudska prava i
prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina i Odbor za
izbor, imenovanja i administrativne poslove.
IzvjeSća radnih tijela i mišljenje
zastupnici su primili na sjednici.

Županijskog

doma

U raspravi su sudjelovali zastupnici Mladen Vilfan,
Veselin Pejnović, Milan Đukić, d r . Mira Ljubić-Lorger, d r .
Ljubomir Antić, mr. Ivan Matija, Milivoj Kujundžić, Srećko
Bijelić, dr. Petar Bosnić, Vice Vukojević i Ivan Mesić.
Amandmane su podnijeli Odbor za izbo, imenovanja i
administrativne poslove na Cl. 5. 9. 10,. 16, 19, 20, 21, 22, 23,
26., i 27.; Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav na čl.
1., čl. 10., 12., 19., 20 ., 21., 22., 26., 27. i 27a.; Odbor za
zakonodavstvo na čl. 10., 19., 20. i 22.; Županijski dom na čl.
2., 7., novi 17a. i čl. 18., zastupnik Elio Martinčić na čl. 2.,
čl. 19., zastupnik Mlade Vilfan u ime Kluba HSLS, n a č l . 2., nova
glava lila, zastupnik dr. Mira Ljubić-Lorger na čl.5. novi čl.
27a, zastupnik Milan Đukić n a č l . 12., zastupnik Veselin Pejnović
na čl. 12. m r . Milivoj Kujundžić na čl. 8., zastupnik m r . Ivan
Matija u ime Kluba SDPa na č 1. 17.
19

Sukladno članku 152. Poslovnika Sabora, na prijedlog
predstavnika predlagatelja, Zastupnički dom je odlučio o Konačnom
prijedlogu zakona o političkim strankama provesti treće čitanje
zakona.

18.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU
ZABRANI NOMADSKE ISPASE OVACA

VAŽENJA

ZAKONA

0

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
poljodjelstvo, selo i seljaštvo.
IzvjeSća

radnih

tijela

zastupnici

su

primili

na

sjednici.
Župan ijski dom zaključio
Konačni prijedlog zakona.

je

ne

davati

Zastupnički
dom
je,
jednoglasno,
prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske
tekstu kako ga je predložila Vlada.

19.

mišljenje

donio
ispaSe

Zakon
ovaca,

na
o
u

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRODAJI STANOVA
NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO
Predlagatelj zakona je zastupnik dr. Ante Kutle.
Prijedlog akta zastupnici su primili postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež.
Izvješća radnih tijela i mišljenje Vlade zastupnici su
primili na sjednici.
Županijski
prijedlogu zakona.

dom

Predlagatelj,

također

je

raspravljao

o

Konačnom

zastupnik d r . Ante Kutle obrazložio

je

prijedlog.
U raspravi su sudjelovali zastupnici Ante Miko Tripalo,
dr. Goran Granić, Dino Debeljuh, Josip Pankretić, predsjednik
Vlade Nikica Valentić i potpredsjednik Vlade Vladimir Seks.
Predlagatelj, a ni Zastupnički dom, nije prihvatio
amandman Županijskog doma i zastupnika Ante Mike Tripala na čl.
t / 2 1 "za"/.
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D r . Goran Granić povukao

je amandman kojim se dodaje

Cl. 2a.
Zastupnički dom, većinom glasova /3 "protiv",
17
"uzdržanih"/ donio je Zakon o dopuni Zakona o prodaji stanova na
kojima postoji stanarsko pravo, u tekstu kako ga je predložio
zastupnik dr. Ante Kutle.

20.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
UGOSTITELJSKOJ I TURISTIČKOJ DJELATNOSTI
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su pimili postom.

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

Županijskog

doma

Predstavnik predlagatelja, Đurđa Roko, načelnik u
Ministarstvu turizma i trgovine dodatno je obrazložila prijedlog.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anton Kovačev,
Savka DabCevic-KuCar, Ante Klarić i ministar turizma i trgovine
m r . Niko Bul i ć .
Predlagatelj je prihvatio amandmane koje su podnijeli:
Odbor za zakonodavstvo na Cl. 1., 2., 4., 10., 25., 30., 31., i
32. i Odbor za gospodarstvo, obnovu i razvoj na C 1. 4.
Zastupnički
dom
je,
jednoglasno,
donio
Zakon
o
izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj
djelatnosti, u tekstu kako ga je prdložila Vlada zajedno s
usvojenim amandmanima.
Dom je također donio i slijedeći
z a k l

j u C a k

1. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od
šest mjeseci podnese Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske,
novi Zakon kojim će se urediti odnosi u hrvatskom turizmu.

21.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH ORGANA
DRŽAVNE UPRAVE

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka.
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Prijedlog akta zastupnici su primili postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Izvješća radnih tijela i mišljenje
zastupnici su primili na sjednici.

Županijskog

doma

Predsjednik Vlade, Nikica Valentić uvodno je obrazložio
prijedlog.
U raspravi su sudjelovali zastupnici dr. Goran Granić,
Mirko Tankosić,
Luka Bebić,
Jurica
Pavelić,
m r . Milivoj
Kujundžić, dr. Žarko Domljan i predsjednik Vlade Nikica Valentić.
Inicijativu
za
osnivanje
Ministarstva
zaštite
i
okolista koju je iznio dr , Goran Granić te inicijativa zastupnika
Mirka Tankosića o osnivanju Ministarstva Sporta uputit će se
Vladi Republike Hrvatske.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koje
su zastupnici primili na sjednici.
Predlagatelj
je
prihvatio
zakonodavstvo na Cl. 4., 6. i 9.

amandmane

Odbora

za

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.

22.

PRIJEDLOG ZAKONA O VISOKIM UČILIŠTIMA

Predlagatelj zakona je Vlada
materijal su zastupnici primili postom.

Republike

Hrvatske,

a

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
naobrazbu, znanost, kulturu i Sport, Odbor za rad, socijalnu
politiku, zdravstvo, obitelj i mladež i Odbor za ljudska prava
i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.
IzvjeSća

radnih

tijela

zastupnici

su

primili

na

s jedn ic i .
Županijski

dom

također

je

raspravljao

o

Prijedlogu

zakona.
Potpredsjednik Vlade
d r . Mate Granić
i zamjenik
ministar kulture i prosvjete Srđan Lelas, uvodno su obrazložili
Prijedlog zakona.
D r . Franjo Ženko, izvjestitelj Odbora za naobrazbu,
znanost, kulturu i Sport, obrazložio je stajalište Odbora. U
raspravi su sudjelovali zastupnici Ivan Bedenićić, Juraj Buzolič,
22

Vilim RibiC, predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog
obrazovanja, d r . Savka DabCević-Kučar, dr. Goran Granić, dr.
Andrija Hebrang, mr . Miroslav Kiš, Ferenc Farago, Furio Radin,
Milanka Opačić, dr. Ljubomir Antić i Josip Pankretić.
Zastupnički dom je, jednoglasno, donio slijedeći
z a k l j u č a k
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o visokim učilištima.
2 . Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konačnog prijedloga
zakona.

23.

PRIJEDLOG ZAKONA O ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zastupnici primili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
naobrazbu, znanost, kulturu i šport i Odbor za rad, socijalnu
politiku, zdravstvo, obitelj i mladež.
Izvješća

radnih

tijela

zastupnici

su

primili

na

sjednici.
Županijski

dom

također

je

raspravljao

o

Prijedlogu

zakona.
Predstavnik predlagatelja d r . Branko Jeren,
znanosti uvodno je obrazložio prijedlog.

ministar

U raspravi su sudjelovali: Vilim Ribić, predstavnik
Nezavisnog sindikata znanosti i visokog školstva, zastupnici
Josip Vusić, mr. Miroslav Kiš, Mirko Tankošić, Snježana BigaFriganović, Furio Radin, d r . Žarko Domljan, Josip Pankretić, dr.
Goran Granić, Slavko Canjuga,
d r . Petar Bosnić i ministar
znanosti d r . Branko Jeren.
Zastupnički dom je, jednoglasno, donio slijedeći
z a k l j u č a k
1.
Prihvaća
se
Prijedlog
znanstvenoistraživačkoj djelatnosti.

zakona

o

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konačnog prijedloga
zakona.
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24.

PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOM MUZEJU NAIVNE UMJETNOSTI

Predlagatelj zakona je Vlada
materijal su zastupnici primili poštom.

naobrazbu,

Republike

Hrvatske,

Raspravu su poveli Odbor za zakonodavstvo,
znanost, kulturu i Sport.
Izvješća

radnih

tijela

zastupnici

su

Odbor

primili

a
za

na

sjednici.
Županijski

dom

također

je

raspravljao

o

Prijedlogu

zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Mesić, Ivan
Rabuzin i Milanka Opačić.
Zastupnički dom je,
"uzđržanih"/ donio slijedeći
z a k l

većinom

glasova

/l

"protiv",

4

j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o Hrvatskom muzeju
naivne umjetnosti.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konačnog prijedloga
zakona.

25.

PRIJEDLOG ZAKONA O MJERITELJSKOJ DJELATNOSTI

Predlagatelj zakona je Vlada
materijal su zastupnici primili poštom.

Republike

Hrvatske,

a

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
gospodarstvo, razvoj i obnovu.
Izvješća

radnih

tijela

zastupnici

su

primili

na

sjednici.
Županijski

dom

također

je

raspravljao

o

Prijedlogu

zakona.
Predstavnik predlagatelja Aleksandar Caklović, direktor
Državnog zavoda
za normizaciju
i mjerite1jstvo uvodno
je
obrazložio Prijedlog.
Zastupnički dom je jednoglasno donio slijedeći

z a k l j u č a k
1.
djelatnosti.

Prihvaća

se

Prijedlog

24

zakona

o

mjeriteljskoj

2. Sve primjedbe,
Vladi Republike Hrvatske,
zakona.

26.

prijedlozi i mišljenja uputit će se
zbog pripreme Konačnog prijedloga

PRIJEDLOG ZAKONA O NADZORU PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

Predlagatelj zakona je Vlada
materijal su zastupnici primili postom.

Republike

Hrvatske,

a

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
gospodarstvo, razvoj i obnovu.
Izvješća

radnih

tijela

zastupnici

su

primili

na

sjednici.
Županijski

dom

također

je

raspravljao

o Prijedlogu

zakona.
Zastupnički dom je jednoglasno donio slijedeći
z a k l j u č a k
Prihvaća
plemenitih kovina.

27.

se

Prijedlog

zakona

o nadzoru

predmeta

od

PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ REVIZIJI

Predlagatelj zakona je Vlada
materijal su zastupnici primili postom.

Republike

Hrvatske,

a

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
financije i državni proraćun i Odbor za izbor, imenovanja i
administrativne poslove.
Izvješća

radnih

tijela

zastupnici

su

primili

na

s jedn ic i .
Županijski

dom

također

je

raspravljao

o

Prijedlogu

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

j u ć a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o državnoj reviziji.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konačnog prijedloga
zakona.
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28.

PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA 0
IMOVINSKIH
ODNOSA
NASTALIH
SAMOVLASNIM
/UZURPACIJOM/ ZEMLJIŠTA U OPĆENARODNOJ IMOVINI

Predlagatelj zakona je Vlada
materijal su zastupnici dobili postom.

Republike

UREĐENJU
ZAUZEĆEM

Hrvatske,

a

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
unutarnju
politiku
i
nacionalnu
sigurnost
i
Odbor
za
poljodjelstvo, selo i seljaštvo.
IzvješCa

radnih

tijela

zastupnici

su

primili

na

sjednici.
Županijski

dom

također

je

raspravljao

o Prijedlogu

zakona.
Zastupnički dom je, jednoglasno,
z a k l

donio slijedeći

j u C a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o prestanku važenja
Zakona o uređenju imovinskih odnosa nastalih samovlasnim zauzećem
/uzurpacijom/ zemljišta u općenarodnoj imovini.
2. Sve primjedbe,
Vladi Republike Hrvatske,
zakona.

29.

prijedlozi i mišljenja uputit će se
zbog pripreme Konačnog prijedloga

PRIJEDLOG
ZAKONA
O
IZMJENAMA
I DOPUNAMA
ZAKONA
0
PRIPRAVNICIMA U PRAVOSUDNIM ORGANIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU

Predlagatelj zakona je Vlada
materijal su zastupnici primili poštom.

Republike

Hrvatske,

a

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Izvješća

radnih

tijela

zastupnici

su

primili

na

sjednici.
Županijski

dom

također

je

raspravljao

o

Prijedlogu

dr.

Krunislav

zakona
U

raspravi

je

sud je 1ovao

zastupn ik

0 1u j ić .
Zastupnički dom je, većinom glasova /l "protiv"/ donio
slijedeći

zakl
Zakona

o

j u C a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom
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ispitu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uput it će se
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konačnog prijedloga
zakona.

30.

PRIJEDLOG
ZAKONA
O
IZMJENAMA
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

I

DOPUNAMA

Predlagatelj zakona je Vlada Republike
materijal su zastupnici primili na sjednici.

ZAKONA

Hrvatske,

0

a

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
poljodjelstvo, selo i seljaštvo, a izvješća su zastupnici primili
na sjednici.
Županijski

dom

također

je

raspravljao

o

Pijedlogu

zakona.
U raspravi su sudjelovali: Stjepan Sulimanac, Josip
Pankretić, Anto Lovrić, Ivan Jakovčić, Josip Andrić, Đuro Perica,
Ivan Kolak, Dino Debeljuh, te ministar poljoprivrede i Šumarstva
Ivan Tarnaj.
Zastupnički dom je jednoglasno donio slijedeći
z a k l

j u C a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konaćnog prijedloga
zakona.

31.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Predlagatelj zakona je Vlada Republike
materijal su zastupnici primili na sjednici.

Hrvatske,

a

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež.
Županijski

dom

također

je

raspravljao

o Prijedlogu

zakona.
Pomoćnik ministra zdravstva dr. Željko Reiner uvodno
je obrazložio Prijedlog.
Izvjestitelj
Odbora
za
rad,
socijalnu
politiku,
zdravstvo, obitelj i mladež, đr, Andrija Hebrang obrazložio je
stajalište radnog tijela.

27

U raspi'avi su sudjelovali d r . Krešimir Glavina, dr.
Vladimir Cvitanović, Josip Pankretić, Dušan Viro, Furio Radin,
dr. Ante Kutle, d r . Ivan Mesić, Velimir Terzić, Tomo Jelić,
Srećko Bijeliš,
Snježana Biga-Friganoić , m r . Mato Arlović,
Marijan Jurić, Jozo Škara, Luka Bebić, te potpredsjednik Vlade
dr. Mate Granić.
Zastupnički dom je, jednoglasno, donio slijedeći
z a k l j u č a k
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti.
2, Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konačnog prijedloga
zakona.

32.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Predlagatelj zakona je Vlada Republike
materijal su zastupnici primili na sjednici.

Hrvatske,

a

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

radnih

tijela

zastupnici

su

primili

na

sjednici.
Županijski

dom

također

je

raspravljao

o

Prijedlogu

zakona.
Pomoćnik ministra zdravstva, dr. Željko Reiner, uvodno
je obrazložio Prijedlog.
U raspravi
su
sudjelovali
dr.
Andrija
Hebrang,
izvjestitelj Odbora za rad, socijalnu politiku,
zdravstvo,
obitelj i mladež, Ivan Hranjec, Jozo Škara i d r . Goran Granić.
Zastupnički dom je, jednoglasno, donio slijedeći
z a k l j u č a k
1. Prihvaća
se
os iguranju.
2. Sve primjedbe,
Vladi Republike Hrvatske,
zakona.

Prijedlog

zakona

o

zdravstvenom

prijedlozi i mišljenja uputit će se
zbog pripreme Konaćnog prijedloga
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33.

IZVJEŠĆE 0 UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
DONIJELA NAKON SJEDNICE ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE
HRVATSKE ODRŽANE OD 22. DO 27. OŽUJKA 1993. GODINE NA
TEMELJU ZAKONA 0 OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA DONOSI
UREDBE KOJIMA SE UREĐUJU POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA
SABORA

Izvješće Vlade zastupnici su primili na sjednici.

obnovu,

Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo,
a Županijski dom dostavio je mišljenje.

razvoj

i

Zastupnički dom je, većinom glasova /I "uzdržan"/ donio

z a k l j u č a k
1. Prihvaća se Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike
Hrvatske donijela nakon
sjednice Zastupničkog doma Sabora
Republike Hrvatske, održane od 22. do 27. ožujka 1993. godine na
temelju Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi
uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora.

34.

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

Izvješće Mandatno-imunitetne
primili na sjednici.
Predsjednik
stajalište Komisije.

Komisije,

komisije

Nediljko

Matić

zastupnici

su

obrazložio

je

U raspravi je sudjelovao zastupnik d r . Boris Kandare.
Zastupnički dom prihvatio je prijedlog predsjednika
Mandatno-imun itetne komisije Nediljka Matića, većinom glasova /5
"protiv", 9 "uzdržanib"/, odgađanje rasprave kako bi Komisija
predložila Domu odluku.

35.

IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG ODBORA HRT I POSLOVANJU HRVATSKERADIO TELEVIZIJE

Sukladno
članku
19.
Zakona
o
Hrvatskoj
radio
televiziji, Upravni odbor Hrvatske radio-te1evizije dostavio je
izvješće o svom radu za razdoblje od ožujka 1992. do ožujka 1993.
god ine.
Izvješće su zastupnici primili poštom.
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Raspravu je proveo Odbor za ljudska
etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.

prava

i prava

Izvješće Odbora i mišljenje Vlade zastupnici su primili
na sjednici, kao i mišljenje Županijskog doma.
Uvodno izlaganje dao je direktor HRT Antun Vrdoljak.
U raspravi su sudjelovali: dr. Ljubomir Antić, Borislav
Bešlić, BoZo Kovačević, Snježana Biga-Friganović, dr . Petar
Bosnić, Marijan Jurić, Kazimir Sviben, Jozo Škara, Goranko
FiZulić, te Antun Vrdoljak, u ime Upravnog odbora.
Zastupnički dom je
"uzdrZana" donio slijedeći

većinom

glasova

/14

"protiv",

4

z a k 1 j u č a k
Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odobra HRT i
poslovanju Hrvatske radio televizije za razdoblje ožujak 1992.
ožujak 1993.

36.

IZVJEŠĆE 0 RADU JAVNOG PODUZEĆA "HRVATSKE SUME"

Izvješće je dostavilo Javno poduzeće "Hrvatske šume",
a Upravni odbor Javnog poduzeća "Hrvatske šume" dostavio je
izvješće o radu u 1991. godini.
Vlada
Republike
Hrvatske
dostavila
je,
zaključku
Doma,
Stajališta
i
odrednice
prema
gospodarenja šumama.

sukladno
politici

Materijale su zastupnici primili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za poljodjelstvo, selo i
seljaštvo, Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odbor
za unutarnju politiku
i nacionalnu sigurnost
i Odbor
za
gospodarstvo i razvoj.
Odbor za poljodjelstvo, selo i seljaštvo i Odbor za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša predlažu Domu da o Izvješću
o radu Upravnog odbora u 1991. godini, ne provede raspravu, već
da Dom o problematici gospodarenja šumama raspravlja u okviru
Izvješća o radu u 1992. godini koje Upravni odbor Javnog poduzeća
"Hrvatske šume" treba dostaviti.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša predlaže
osnivanje posebne Komisije ČDoma sa zadaćom preispitivanja
poslovanja Javnog poduzeća "Hrvatske šume" u 1991. godini, koja
bi Domu podnijela Izvješće u roku od 30 dana, a Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost predlaže da se nakon
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dostavljanja Izvještaja Upravnog odbora za
potreba osnivanja Komisije.

1992. godinu ocjeni

U raspravi su sudjelovali Luka Bebić, dr. Goran Granić
i m r . Ivan Matija, te ministar poljoprivrede i Šumarstva Ivan
Tarnaj.

Zastupnički dom donio je slijedeći

z a k l

j u C a k

1. Na temelju materijala koje je dostavilo Javno
poduzeće "Hrvatske
Sume"
i Upravni
odbor
Javnog poduzeća
"Hrvatske
gume",
te
drugih
potrebnih
podataka,
Komisija
Zastupničkog doma izradit će Izvješće za raspravu u Zastupničkom
domu.
Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu, Odbor za
poljodjelstvo, selo i seljašto, Odbor za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost, Odbor za financije i državni proračun,
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odbor za rad,
socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež odrediti će po
jednog člana u Komisiju kojoj će predsjedati ćlan Odbora za
gospodarstvo, razvoj i obnovu.

37.

IZVJEŠĆE
O
PROVEDBI
"OPERATIVNOG
PROGRAMA
AKTIVNOSTI ZA PRIPREMU TURISTIČKE SEZONE 1993."

MJERA

I

Zastupnici su na sjednici primili slijedeće materijale:
- Operativni program mjera i aktivnosti za pripremu
turističke sezone 1993.,
- Izvješće o provedbi "Operativnog programa mjera i
aktivnosti za pripremu turističke sezone 1993."
- Informaciju o aktualnim kretanjima u turizmu i
- Analizu turističke 1992. godine, s prijedlogom mjera
i aktivnosti za pripremu 1993. godine.

Raspravu

je

proveo

Odbor

za gospodarstvo,

obnovu

i

razvoj.
Ministar turizma
uvodno obrazloženje.

i trgovine,

m r . Niko Bulić,

dao

je

U raspravi su sudjelovali: Antun Kovaćev, izvjestitelj
Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu, Josip Andrić, m r .
Milivoj Kujundžić, te ministar pomorstva, prometa i veza Ivica
Mudr in ić .
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Zastupnički dom je, jednoglasno donio slijedeći
z a k l

j u č a k

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi Operativnog programa
mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 1993." koje je
podnijelo Ministarstvo turizma i trgovine i istome daje potpora
kako bi se ubrzalo izvršenje Operativnim programom određenih
zadaća, mjera i poslova oko pripreme turističke 1993. uz povećanu
odgovornost svih naznačenih nositelja zadaća i aktivnosti zbog
njihove pravodobne provedbe.
Odbor će, slijedom svojih ovlasti,
neposredno
poduzimati, te davati potporu, upozoravati i zahtijevati, od
Vlade Republike Hrvatske i nadležnih ministarstava i drugih
republičkih upravnih organa, ustanova i udruga, poduzimanje
djelotovrnih mjera zbog Sto uspješnijeg odvijanja ovogodišnje
turističke godine
2. Polazeći od potrebe jačanja ugleda i položaja na
međunarodnim turističkim tržištima, obvezuje se Ministarstvo
turizma i trgovine i Hrvatska turistička zajednica da ubrzaju rad
na izgradnji novoga identiteta hrvatskoga turizma i donošenja
strateškoga marketing plana na razini Hrvatske, te osiguraju
smišljeni i zajednički nastup hrvatskoga turizma na turističkim
priredbama i sajmovima, kao i najveći mogući obujam i kakvoću
posjeta i studijskih boravaka i skupova inozemnih turističkih
novinara i organizatora putovanja na području Hrvatske.
3. Imajući u vidu neophodnost stvaranja pretpostavki
za dostizanje Sto je moguće v e ć e g obujma turističkog prometa, a
time i deviznih i drugih učinaka, posebno se ističe potreba:
- hitnog dovršenja izgradnje prioritetnih graničnih
prijelaza prema Republici Sloveniji, uz pravovremeno otklanjanje
svih organizacijskih i financijskih ograničenja,
-uključenja pojedinih područja Dalmacije, a osobito
otoka u turističke tijekove,
Sto treba postići uspostavom
direktnih pomorskih veza s Italijom i boljim povezivanjem kopna
i otoka s posebnim naglaskom na dužobalne linije, uz uspostavu
sustava olakšica u pomorskome prometu,
- hitnog popravka i uređenja Jadranske magistrale
od Rijeke do Prizne,
- osposobljavanja zračne luke Split i tornja za
kontrolu letenja za prihvat povećanog broja turista i putnika,
- prenamjene i uređenja dijela vojarne "Divulje" u
luku i središte za odvijanje brzog turističkog pomorskog prometa
i transfera turista i putnika od zračne luke u Kaštelima do
njihovih odredišta, posebice srednjeda Imatinskih otoka.
4. Imajući u vidu pozitivne učinke koje ovogodišnja
turistička sezona može imati na svekoliki razvoj hrvatskoga
gospodarstva, obvezuje se Vlada Republike Hrvatske, nadležna
ministarstva i Hrvatska turistička zajednica da na odgovarajući
način obavješćuju međunarodnu javnost i nositelje turističkih
aktivnosti u inozemstvu o stanju u Hrvatskoj i poduzimaju nužne
mjere kako bi se ukinule preporuke pojedinih europskih vlada o
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nesigurnosti turističkih putovanja u Hrvatsku.
S tim u svezi obvezuju se mjerodavni republički
organi, strukovne udruge i Hrvatska turistička zajednica da Sto
prije osiguraju
izgradnju
i djelovanje hrvatske turističke
informacijske službe u zemlji i inozemstvu.
5.
Obvezuje se Ministarstvo turizma i trgovine
redovito izvješćuje Sabor Republike Hrvatske o tijeku priprema
i odvijanju turističke 1993. godine.

38.

IZBORI,

IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

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

38.

1.

Prijedlog odluke o razrješenju
Člana Odbora za zakonodavstvo

dužnosti

Zastupnički dom donio
je,
jednoglasno,
Odluku o
razrješenju Ivice VrkiCa dužnosti Člana Odbora za zakonodavstvo
38. 2.

Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti dva
Člana Odbora
za
zakonodavstvo
iz
reda
znanstvenih i struCnih djelatnika

Zastupnički dom donio
je,
jednoglasno,
Odluku o
razrješenju Đure Panjana i Vladimira Primorca
dužnosti Člana
Odbora
za
zakonodavstvo
iz
reda
znanstvenih
i
struCnih
djelatnika.

38. 3.

Prijedlog odluke o izboru Člana Odbora
Ustav, Poslovnik i politički sustav

za

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, Odluku o izboru
Stanislava Pavića za Člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički
sustav.

38. 4.

Prijedlog odluke
zakonodavstvo

o

izboru Člana Odbora

za

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, Odluku o izboru
Ante Mike Tripala za Člana Odbora za zakonodavstvo.

38. 5.

Prijedlog odluke
vanjsku politiku

o

izboru Člana Odbora

za

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, Odluku o izboru
Milana Kovača za Člana Odbora za vanjsku politiku.
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da

38. 6.

Prijedlog odluke o izboru Člana Odbora za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, Odluku o izboru
Ivice Vrkića za člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu
s igurnost.

38. 7.

Prijedlog odluke o izboru člana Odbora
financije i državni proračun

za

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, Odluku o izboru
Mirka Tankosića za člana Odbora za financije i đrZavni proračun.

38. 8.

Prijedlog odluke o izboru člana Odbora za
ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih
zajednica ili manjina

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, Odluku o izboru
Milana Kovača za člana Odbora za ljudska prava i prava etničkih
i nacionalnih zajednica ili manjina.

38. 9.

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

za

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, Odluku o izboru
Borisa TepSića za člana Odbora za pomorstvo, promet i veze.

38. 10.

Prijedlog
odluke
o
Komisije za izdavanje
republike Hrvatske

imenovanju
članova
obveznica za obnovu

Zastupnički dom donio je,
jednoglasno,
Odluku o
imenovanju d r . Borisa Segote
za predsjednika Komisije
za
izdavanje obveznica za obnovu Republike Hrvatske, te prof, d r .
Savke Dabčevič Kučar, Ivana Heraka, Borisa TepSića, Vedrana
SrSena, Ivana Kolaka, Antona Kovačeva, Mirka Mađora i guvernera
Narodne banke Hrvatske te ministra financija, po položaju, za
članove Komisije.
38. 11.

Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika
i članova Odbora za dodjelu republičkih
nagrada za znanstvenoistraživački rad

Zastupnički
dom donio je,
jednoglasno,
Odluku o
imenovanju Stjepana Mesiča, za predsjednika Odbora za dodjelu
republičkih nagrada za znanstvenoistraživački rad, dr. Mate
Babiča, d r . Josipa Baričevića, dr. Slavena BariSiCa, d r . Marka
Braniče, d r . Marije Ivezič, d r , Borisa Kamenara, d r . Ivice
Kostoviča,
d r . Ante
Mihanovića, d r . Anice Nazor,
d r . Ive
Petriciolia, dr. Davorina Rudolfa, d r . Zelimira Sladoljeva, dr.
Mercedes Wrischer i dr.Branka Jerena, za članove Odbora.
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38.

12.

Prijedlog odluke
o imenovanju zamjenika
predsjednika i zamjenika CJana Republičke
disciplinske komisije drugog stupnja

Zastupnički dom donio
je,
jednoglasno,
Odluku o
imenovanju Nikole Kneževića za zamjenika predsjednika i Vinka
Mladineo za zamjenika elana Republičke disciplinske komi si je
drugog stupnja.

38. 13.

Prijedlog odluke o imenovanju Člana Vijeća
Hrvatske radio-te1evizije

Zastupnički dom
imenovanju
Ivice
Vrkića
televizije.

38.

14.

donio
je,
jednoglasno,
Odluku o
za elana
VijeCa Hrvatske
radio

Prijedlozi odluka o imenovanju
okružnog javnog tužitelja:

zamjenika

a/ u Okružnom javnom tužiteljstvu Požega
b/ u Okružnom javnom tužiteljstvu Zagreb
Zastupnički dom donio
je,
jednoglasno,
odluke
o
imenovanju: Krešimira Babića,
za zamjenika okružnog javnog
tužitelja u Okružnom
javnom
tužiteljstvu
Požega
i Ivice
Jaranovića za zamjenika okružnog javnog tužitelja u Okružnom
javnom tužiteljstvu Zagreb.

38.

15.

Prijedlozi odluka o imenovanju
općinskog javnog tužitelja:

zamjenika

-

Bjelovar
Dubrovnik
Dugo Selo
Pula
S 1avonski

u Opć inskom
u Opć inskom
u Opć inskom
u Opć inskom
u Opć inskom
B rod
- u Opć inskom

javnom
javnom
javnom
javnom
javnom

tužiteljstvu
tuž ite1jstvu
tuž ite1jstvu
tužiteljstvu
tužiteljstvu

javnom tužiteljstvu Zagreb

Zastupnički dom donio
je,
jednoglasno,
odluke
o
imenovanju zamjenika općinskog javnog tužitelja i to: Ksenije
Pavić u Općinskom javnom tužiteljstvu Bjelovar, Katije Kristović
u Općinskom javnom tužiteljstvu Dubrovnik. Davorina Budina u
Općinskom javnom tužiteljstvu Dugo Selo, Vlade Sirotića u
Općinskom javnom tužiteljstvu Pula, Zorana Mataića u Općinskom
javnom tužiteljstvu Slavonski Brod, Zeljka Jurline u Općinskom
javnom tužiteljstvu Zagreb, Vlaste Megiić u Općinskom javnom
tužiteljstvu Zagreb, SiniSe PleSe u Općinskom javnom tužiteljstvu
Zagreb, Tatjane Reberski i Ankice Meter-CelinSCak
u Općinskom
javnom tužiteljstvu Zagreb.
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38. 16.

Prijedlozi odluka
javnog tužitelja:

o

imenovanju

općinskog

- u Općinskom javnom tužiteljstvu Đakovo
- u Općinskom javnom tužiteljstvu Požega
Zastupnički dom donio
je,
jednoglasno,
odluke
o
imenovanju općinskih javnih tužitelja i to: Zlatka Bučevića u
Općinskom javnom tužiteljstvu Đakovo i Mire Barićević u Općinskom
javnom tužiteljstvu Požega.

38.

17.

Prijedlog
zamjenika
Hrvatske

odluke o
javnog

razrješenju dužnosti
tužitelja
Republike

Zastupnički dom donio
je,
jednoglasno,
odluku o
razrješenju mr. Vladimira Kovaćića dužnosti zamjenika javnog
tužitelja Republike Hrvatske.

38. 18.

Prijedlog odluka o razrješenju dužnosti
zamjenika
okružnog
javnog
tužitelja
u
Okružnom javnom tužiteljstvu
- u Okružnom javnom tužiteljstvu Požega
- u Okružnom javnom tužiteljstvu Zagreb

Zastupnički dom donio je, većinom glasova /1 "uzdržan"/
odluke o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužitelja
i to: Vlade Nepehala u Okružnom javnom tužiteljstvu Požega i Luke
ŠuSka i Laze Pajića /2 "uzdržana"/ u Okružnom javnom tužiteljstvu
Zagreb.

38. 19.

Prijedlozi odluka o razrješenju
općinskog javnog tužitelja:
-

u
u
u
u

Opć inskom
Opć inskom
Opć inskom
Opć inskom

javnom
javnom
javnom
javnom

tužite 1js tvu
t u ž i t e 1js tvu
t u ž i t e 1js tvu
tužite 1js tvu

dužnosti

Đakovo
Knin
Osijek
Zagreb

Zastupnički dom donio je odluke o razrješenju dužnosti
općinskog javnog tužitelja i to: Ivana Tandare u Općinskom javnom
tužiteljstvu Đakovo većinom glasova /I "protiv", 1 "uzdržan"/,
općinskog javnog tužitelja Radojka Gnjidića u Općinskom javnom
tužiteljstvu Knin, većinom glasova /2 "uzdržana"/, općinskog
javnog tužitelja Zvonka Vekića u Općinskom javnom tužiteljstvu
Osijek,
većinom
glasova
/2
"uzdržana"/,
općinskog
javnog
tužitelja Branka Kipsona u Općinskom javnom tužiteljstvu Zagreb,
jednog1asno.
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38.

20.

Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti
Privrednog suda Hrvatske

suca

Zastupnički dom donio je, većinom glasova /I "uzdržan/,
odluku o razrješenju dužnosti mr . Pave Dević suca Privrednog suda
Hrvatske.

38. 21.

Prijedlog odluke o razrješenju dužnost i suca
Okružnog privrednog suda u Bjelovaru

Zastupnički dom donio
je,
jednoglasno,
odluku o
razrješenju Vere Anđelić dužnosti suca Okružnog privrednog suda
u Bjelovaru.
38. 22.

Prijedlog
suca:

odluke

o

razrješenju

dužnosti

- Okružnog suda u Zagrebu
- Okružnog suda u Osijeku
Zastupnički dom donio je, većinom glasova /I"uzdržan”/ ,
odluku o razrješenju Slavka Bagića dužnosti suca Okružnog suda
u Zagrebu i Radoslava Arambašića dužnosti suca Okružnog suda u
Osijeku /2 "uzdržana"/.

38. 23.

Prijedlog odluke o razrješenju
dužnosti
predsjednika Općinskog suda u Klanjcu

Zastupnički dom donio je, većinom glasova /1 "uzdržan”/ ,
odluku o razrješenju Antuna Palarića dužnosti predsjednika
Općinskog suda u Klanjcu.

38. 24.

Prijedlog odluke o razrješenju vršitelja
dužnosti
predsjednika
Općinskog
suda
u
Velikoj Gori ci

Zastupnički dom donio je, većinom glasova /1"uzdržan"/,
odluku o razrješenju Antuna Blažinćića vršitelja
dužnosti
predsjednika Općinskog suda u Velikoj Gorici.

38. 25.

Prijedlozi odluka o razrješenju dužnosti:
-

suca
suca
suca
suca
suca
suca
suca

Općinskog
Općinskog
Općinskog
Općinskog
Općinskog
Općinskog
Općinskog

suda
suda
suda
suda
suda
suda
suda

u
u
u
u
u
u
u

Crikvenici
Ivancu
Koprivnici
Rijeci
Rijeci
Samoboru
Samoboru

-

suca Općinskog suda u
suca Općinskog suda u
scica Općinskog suda u
suca Općinskog suda u
sudaca Općinskog suda
suca Općinskog suda u
suca Općinskog suda u
suca Općinskog suda u
suca Općinskog suda u
suca Općinskog suda u

Spi itu
Spi itu
Splitu
Velikoj Gorici
u Vukovaru
Zaboku
Zadru
Zagrebu

Zagrebu
Zagrebu

Zastupnički dom donio je, većinom glasova, odluke o
razrješenju dužnosti sudaca općinskih sudova i to: Milorađa
Komadine, suca Općinskog suda u Crikvenici /1"uzdržan/, Vesne
FiStrek, suca Općinskog suda u Ivancu, Ljiljane Jedvaj-Peter 1in
suca Općinskog suda u Koprivnici, /I"uzdržan/, Vesne Burić-Feler
suca Općinskog suda u Rijeci, /l"uzdržan/, Mi lana Samardžića suca
Općinskog suda u Rijeci, /l"uzdržan/, Vladimira Mioćinovića suca
Općinskog suda u Samoboru, /2"uzdržana/, Rajke Naranđić suca
Općinskog suda u Samoboru, /3"uzdržana/, Vedrane Bilan suca
Općinskog suda u Splitu,
/l"uzdržan/,
Dragana NeSića suca
Općinskog suda u Splitu, /jednoglasno/,
Ante Rajćiča suca
Općinskog suda u Splitu, /l"uzđržan/, Aurela KuSevića suca
Općinskog suda u V e 1ikoj Gorici, /1"uzdržan/, Dragana Antića, m r .
Branislava Dimitrijevića i Gordane Skeleđija - Sijakov, sudaca
općinskog suda u Vukovaru, /l"protiv",
1’’uzdr2an " / , Slavka
Sedlara suca Općinskog suda u Zaboku, Smiljane Mandić suca
Općinskog suda u Zadru, /1"uzdržan"/, Ljiljane Mat ijević-Majerić
suca Općinskog suda u Zagrebu, /1"uzdržan"/, Zeljka TiSlera suca
Općinskog suda u Zagrebu,/l"uzdržan"/, Mladena Tvrdeića suca
Općinskog suda u Zagrebu /2"uzdržana"/.

38. 26.

Prijedlog
odluke
o
izboru
Republičkog vijeća za prekršaje

tri

suca

Zastupnički dom donio
je,
jednoglasno,
odluku o
ponovnom izboru Zorana PotoCki, Barbare Vidal in-Radin i Serike
Škare
za suce Republičkog vijeća za prekršaje.

38. 27.

Prijedlog odluke
suda Hrvatske

o

izboru

suca Privrednog

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, odluku o izboru
Zdravka MomCinovića za suca Privrednog suda Hrvatske.

38. 28.

Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog suda
u Varaždinu

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, odluku o izboru
Dubravke Vinceković, za suca Okružnog suda u Varaždinu.
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38. 29.

Prijedlog odluke o izboru
privrednog suda u Bjelovaru

suca

Okružnog

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, odluku o izboru
Marije KustiC za suca Okružnog privrednog suda u Varaždinu.

38. 30.

Prijedlog
odluke
o
izboru
općinskog suda u Virovitici

predsjednika

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, odluku o izboru
Ivana Turudića za predsjednika Općinskog suda u Virovitici.

38. 31.

Prijedlozi odluka o izboru sudaca Općinskog
suda.:
-

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Opć inskom
Opć inskom
Općinskom
Općinskom
Opć inskom
Opć inskom
Opć inskom
Opć inskom
Opć inskom
Opć inskom
Općinskom
Opć inskom
Općinskom
Opć inskom
Opć inskom
Opć inskom
Opć inskom
Opć inskom
Općinskom
Opć inskom
Opć inskom

sudu
sudu
sudu
sudu
sudu
sudu
sudu
sudu
sudu
sudu
sudu
sudu
sudu
sudu
sudu
sudu
sudu
sudu
sudu
■sudu
sudu

Biograd na moru
Cr ikven ica
Buzet
Čakovec
Dubrovn ik
Ivanec
Met kov ić
Nova Gradiška
Novi Marof
Opat i ja
Paz in
Pula
Split
Stari Grad
Vinkovc i
Zadar
Varaždin
Dugo Selo
Sesvete
Supetar
Velika Gorica

Zastupnički dom donio je odluke o izboru sudaca
općinskih sudova i to: Branimira Zorice, u Općinskom sudu Biograd
n/m /jednoglasno/, Helene Vlahov-Kozomara, u Općinskom sudu
Crikvenica /jednoglasno/, Vesne Katarineić-Skr1j , u Općinskom
sudu
Buzet,
Ljiljane
Horvat,
u
Općinskom
sudu
Čakovec
/jednoglasno/,
Krune Koromana,
u Općinskom
sudu Dubrovnik
/jednoglasno/, Damira Kramarića, u Općinskom sudu u Ivancu /I
"uzdržan"/) Štipana ParmaCa i Stanke Obradović u Općinskom sudu
u Metkoviću /jednoglasno/, Ivice KrSilovića u Općinskom sudu u
Novoj Gradiški / jednog1asno/, Borislava Planinca U Općinskom sudu
u Novom Marofu /jednoglasno/,
Jakoba Nakića, Renate Slavic i
Gorana Zagrića, u Općinskom sudu u Opatiji /jednoglasno/, Vesne
Ivančić u Općinskom sudu u Pazinu /jednoglasno/, Tamare DoSen,
u Općinskom sudu u Puli /jednoglasno/, NataSe Jerković, Rađojke
Jeloćnik, Nevena Cambia, Vesne Ogorevc i Nediljke Radić u
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Općinskom sudu u Splitu /jednoglasno/, Jadranke Jelićić
u
Općinskom sudu u Starom Gradu /jednoglasno/, Davorke Rukavina
u Općinskom sudu u Vinkovcima /jednoglasno/, Marijana Bitanke i
Blanke Pervan u Općinskom sudu u Zadru /jednoglasno/, Melite
Po 1janec-BubaS, Violete NjegoS i Stjepana Trstenjaka za suce
Općinskog suda u Varaždinu /jednoglasno/, Marka Benćića za suca
Općinskog suda u Dugom Selu /jednoglasno/, Sanje Fabijanić i
Davora Ivande, za suce Općinskog suda u Sesvetama /jednoglasno/,
Ivana Domića za suca Općinskog suda u Supetru /l "uzdržan"/, te
Vitomira Boića i Jadranke Veselić za suce Općinskog suda u
Velikoj Gorici /I "uzdržan/.

38. 32.

Prijedlozi odluka o izboru sudaca:
-

Okružnog
Okružnog
Okružnog
Okružnog
Okružnog

suda
suda
suda
suda
suda

u
u
u
u
u

Zagrebu
Puli
Spi itu
Šibeniku
Rijeci

Zastupnički dom donio je, odluke o izboru sudaca i to:
Branka Hrvat ina i Antoanete Valentić u Okružnom sudu u Zagrebu,
/jednoglasno/ Brune Frankovića u Okružnom sudu u Puli/ 1
"uzdržan"/, Zdravka Bilana i Filipa Patrija u Okružnom sudu u
Splitu /jednoglasno/, Mile Bilića
u Okružnom sudu u Šibeniku,
/jednoglasno/ i Mare Be 1jan-čamber u Okružnom sudu u Rijeci
/jednoglasno/.

38. 33.

Prijedlozi odluka o izboru sudaca:
- Okružnog privrednog suda u Osijeku
- Okružnog privrednog suda u Zagrebu

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, odluke o izboru
sudaca Okružnog privrednog suda i to: Matije Bogdanića
u
Okružnom privrednom sudu u Osijeku i Ivana Martinovića
u
Okružnom privrednom sudu u Zagrebu.

38. 34.

Prijedlog
odluke
o
izboru
predsjednika
Općinskog suda u Velikoj Gorici:

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, odluku o izboru
Đurđice Radić za predsjednika Općinskog suda u Velikoj Gorici.
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38. 35.

Prijedlog odluke
suda u Požegi:

o

izboru

suca

Općinskog

U raspravi o prijedlogu odluke sudjelovao je zastupnik
Božo Kovačević.
Zastupnički
dom
donio
je,
većinom
glasova,
/IO
"uzdržanih/ odluku o izboru Ede Svigira za suca Općinskog suda
u Požegi.

38. 36.

Prijedlozi
odluka
o
izboru
Općinskog suda u Zagrebu:
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sudaca

Zastupnički dom donio je, većinom glasova, /l "protiv"/
odluku o izboru Sandre Artuković, Lidije RostaS-BeroS, Morene
SporCić-Beti, SaSe BuSića, Dinka Cvenića, Tamare Dolezil, Jasne
GuStek, Nevenke Hrkać, Tomislava Juriše, Maje Jurovicki, Ines
Kovačević, Damira Magerla, Zdravka Majerovića, Renate Milićević,
Safete Rami ć-Pozderac, Marije Protić, Blažene Rimac, Renate
KoSić-Skračić i Vere Nikić-Sćukanec za suce Općinskog suda u
Zagrebu.

38. 37.

Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika
i Članova Odbora "Nagrade Vladimir Nazor":

Zastupnički dom donio
je,
jednoglasno,
odluku o
imenovanju d r . Nikole BatuSića za pred.s jedn ik a , a Nedjeljka
Fabria, đr . Vladimira Markovića, Frane ParaCa, dr . Ede Smiđihena,
Enesa MidZića, Neve RoSić, Vas i 1 ija Jordana i d r . Ante St amača
za Članove Odbora "Nagrade Vladimir Nazor".

38. 38.

Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Republičkog vijeća za prekršaje:

Zastupnički
dom
donio
je,
jednoglasno
odluku
o
razrješenju Đurđice Pirkić dužnosti suca Republičkog vijeća za
prekršaj e .

38. 39.

Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti
predsjednika
Općinskog
suda
u
Belom
Manas t ir u :

Zastupnički
dom
donio
je,
većinom
glasova,
/2
"uzdržana"/ odluku o razrješenju Josipa Petkovića predsjednika
Općinskog suda u Belom Manastiru.
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38. 40.

Prijedlog
suca:
-

odluke

Općinskog
Općinskog
Općinskog
Općinskog
Općinskog

suda
suda
suda
suda
suda

o

u
u
u
u
u

razrješenju

dužnosti

Kutini
Čakovcu
Koprivnici
Osijeku
Splitu

Zastupnički dom donio je, većinom glasova /I "uzdržan”
odluku o razrješenju Tonke Dobrinić dužnosti suca Općinskog suda
u Kutini, Vlaste Krajcer-Vitez dužnosti suca Općinskog suda u
Čakovcu, /2 "protiv", 1 "uzdržan”/, Mije Bana dužnosti suca
Općinskog suda u Koprivnici /I "uzdržan"/, Šonje VukCević i
Vladimira Hrubenja dužnosti sudaca Općinskog suda u Osijeku i
Vanje Bilića dužnosti suca Općinskog suda u Splitu /l "uzdržan"/.

38. 41.

Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti
zamjenika
općinskog
javnog
tužitelja
u
Općinskom javnom tužiteljstvu Koprivnica

Zastupnički dom donio je, većinom glasova /I "uzdržan"/
odluku o razrješenju Anke Hadžise1imović dužnosti zamjenika
općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu
Kopr ivn ic a .

38. 42.

Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Zastupnički dom donio je, većinom glasova /l "protiv",
1 "uzdržan"/ odluku o razrješenju d r . Berislava Pavišića
dužnosti suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

38. 43.

Prijedlog odluke
o imenovanju
zamjenika
Javnog tužitelja Republike Hrvatske

Zastupnički dom donio
je,
jednoglasno,
odluku o
imenovanju Ivana Lovrića za zamjenika Javnog tužitelja Republike
Hrvatske.

38. 44.

Prijedlog
odluke
o
izboru
predsjednika
Općinskog suda u Slavonskom Brodu

U raspravi su sudjelovali zastupnici: B o t o Kovačević,
Vice Vukojević i Luka Bebić.
Zastupnički dom nije prihvatio prijedlog odluke o
izboru predsjednika Općinskog suda u Slavonskom Brodu /33 "za"/.
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Tijekom rasprave o prijedlozima Odbora za izbor,
imenovanja i administrativne poslove iz procedure su povučeni
prijedlozi odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u
Rijeci i zamjenika Općinskog javnog tužitelja u općinskim javnim
tužiteljstvima Zagreb i Buje.

Sjednica je završena 4.

svibnja 1993,

godine u 17,15

sati.

PREDSJE
ZASTU

TAJ
ZASTUPNjlC

G DOMA

S t jepan\Mes i

Andelkjo Sikirić
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