SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Urbroj:
Zagreb,

12. lipnja 1992.

ZASTUPNICIMA DRUŠTVENO-POLITIČKOG VIJEĆA i
VIJEĆA OPĆINA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predmet:

Zapisnik 3. zajedničke sjednice
Društveno-političkog vijeđa i
Vijeća općina Sabora Republike
Hrvatske održane 5.lipnja 1992.godine

Treću zajedničku sjednicu Društveno-političkog
vijeća i Vijeća općina Sabora, u dogovoru s predsjednikom
Sabora i predsjednikom Vijeća općina, otvorio je 5. lipnja
1992.godine u 22,30 sati predsjednik Društveno-političkog
vijeća Vice Vukojević, koji je sjednicom i predsjedavao.
Predsjednik j>e utvrdio, da je, prema preda
nim evidencijskim listićima,

sjednici nazočan dovoljan broj

zastupnika za pravovaljno odlučivanje, te obavijestio da su
svoj izostanak sa sjednice ispričali zastupnici: dr Ivić Pašalić i Dr Vladimir Veselica iz Društveno-političkog vijeća i
Petar Bralić, Ivan Ivelja, Ivan. Janeš i Đenio Radić iz Vijeća
općina Sabora.

Vijeća su, bez primjedbi, usvojila zapisnik 2.
zajedničke sjednice Društveno-političkog vijeća i Vijeća opći
na Sabora, održane 8. svibnja 1992. godine.
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Prilikom utvrdjivanja dnevnog reda predsjedatelj
je podsjetio da je uz poziv za ovu sjednicu upućen prijedlog
dnevnog reda od tri točke i naznakom dopuna, koje se odnose
na prijedloge odluka Komisije za izbor i imenovanja Sabora.

I Vlada Republike Hrvatske predložila je da se
po hitnom postupku donese Zakon o deviznom inspektoratu Republike
Hrvatske.
Zastupnici su, bez rasprave i jednoglasno, prihva
tili prijedlog predlagača da se ovaj zakon razmatra po hitnom
postupku.

II Predsjedatelj je ustvrdio da u pozivu nije bi
lo naznačeno da se odlučivanje o Prijedlogu za donošenje zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu republičke uprave
predlaže po hitnom postupku.
Predlagatelji, Odbor za prostorno uredjenje i
Odbor za zaštitu okoliša Sabora, su na zajedničkoj sjednici
29. svibnja 1992. utvrdili Prijedlog akta uz prijedlog da se
donese po hitnom postupku.
Vlada Republike Hrvatske je mišljenja da Prijedlog
zakona ne treba prihvatiti, već da ga treba razmotriti u sklopu
novog ustroja organa državne uprave.
Odbor za pravosudje i upravu predložio je da se
Zakon raspravi u redovnoj proceduri, a Zakonodavno-pravna ko
misija usprotivila se primjeni hitnog postupka, jer se nisu
stekli uvjeti iz članka 184. Poslovnika Sabora.
Odbor za informatiku podržao je donošenje zakona
po hitnom postupku i amandmanima predložio osnivanje još jed
nog organa, uprave, Ministarstva informatike i telekomunika
cija.
Predstavnik predlagatelja odustao je od prijedlo
ga da se zakon razmotri po hitnom postupku.
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Zastupnici su, uz jedan glas "protiv" prihvatili
da se Zakon razmotri u redovnoj proceduri.

III

Komisija za izbor i imenovanja Sabora pre

žila je da se dnevni red sjednice dopuni slijedećim

prijedlo

zima odluke:
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Križevcima
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Rovinju
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Otočcu
- Prijedlog odluke o izboru tri suca Općinskog suda
u Osijeku
- Prijedlog odluke o izboru suca -Općinskog suda
u Opatiji
- Prijedlog odluke o izboru suca

Općinskog suda

u Puli
- Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda
u Rijeci
- Prijedlog odluke o izboru pet sudaca Općinskog
suda u Splitu
- Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog suda
u Varaždinu
- Prijedlog odluke o izboru dva suca. Općinskog
suda u Varaždinu
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Okružnog suda u Požegi
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Okružnog privrednog suda u Splitu
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Općinskog suda u Malom Lošinju
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Općinskog suda u Metkoviću
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- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Općinskog suda u Opatiji
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Općinskog suda u Osijeku
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Općinskog suda u Šibeniku
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općin
skog suda u Varaždinu
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općin
skog suda u Zagrebu
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti općinskog
javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Dugo Selo
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika
okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb
- Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Dugo Selo
- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općin
skog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Split
- Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika
Sabora Republike Hrvatske u Sveučilišnu skupštinu Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Zastupnici su jednoglasno prihvatili ove dopune
dnevnog reda.

IV
Nakon upućivanja poziva za sjednicu,, Zakono
no-pravna komisija Sabora utvrdila <je Prijedlog za donošenje
zakona o izmjeni Krivičnog zakona Republike Hrvatske s Prijedlo
gom zakona i predložila da se donese po hitnom postupku.
Odbor za pravosudje i upravu predložio je da se Za
kon donese po hitnom

postupku, a Vlada Republike Hrvatske

ne protivi se takovu prijedlogu.
Zastupnici su, uz- jedan glas "protiv" prihvatili
prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku.
Predsjedatelj je podsjetio nazočne da, su na sjed
nici primili prijedlog zaključka Zakonodavno-pravne komisije
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o zaduženju Vlade Republike Hrvatske glede izmjene članka
81. stavka 2. istog zakona, te predložio da se o tome glasuje
prilikom rasprave o prethodno prihvaćenoj dopuni dnevnog re
da, kao 4. točki.
Nakon toga zastupnici su jednoglasno usvojili
slijedeći

D N E V N I

R ED:

1. Prijedlog zakona o deviznom inspektoratu Republike
Hrvatske,
2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o spajanju općina s
područja Gradske zajednice Zagreb i prestanku Gradske zajed
nice Zagreb,
3. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o ustrojstvu republičke uprave,
4. Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona Republike
Hrvatske,
- Zaključci Sabora glede izmjene članka 81. stavka 2.
Krivičnog zakona Republike Hrvatske
5. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Križevcima
6. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Rovinju,
7. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Otočcu,
8. Prijedlog odluke o izboru tri suca Općinskog suda u
Osijeku,
9. Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda u Opatiji
10. Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda u

Puli,

11. Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda u Rijeci,
12. Prijedlog odluke o izboru pet sudaca Općinskog suda u
Splitu,
13. Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog suda u Varaždinu,
14. Prijedlog odluke o izboru dva suca Općinskog suda u
Varaždinu,
15. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca. Okružnog
suda u Požegi,
16. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog pri
vrednog suda u Splitu
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.

Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda
u Malom Lošinju,

18. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općinskog
suda u Metkoviću,
19. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općinskog
suda u Opatiji,
2 0 . Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općinskog
suda u Osijeku,
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. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općinskog
suda u Šibeniku,

22.

Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općinskog
suda u Varaždinu

23. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općinskog
suda u Zagrebu,
24 . Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Dugo Selo,
25. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika Okružnog
javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb
26. Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Dugo Selo,
27. Prijedlog odluke o imenovanju zarjijenika općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Split
28. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Sabora Republike
Hrvatske u Sveučilišnu skupštinu Sveučilišta Josipa
Jurja
Strossmayera u Osijeku.
1. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 DEVIZNOM INSPEKTORATU REPUBLIKE
HRVATSKE

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje
ovog zakona s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije, Odbora, za proračun i financije i
Odbora za pravosudje i upravu.
Zastupnici su jednoglasno prihvatili amandman
Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za pravosuđe i upravu, kojeg
prihvaća Vlada Republike Hrvatske, a koji glasi:
U članku 9. stavku 4. riječ "pritužbe" zamjenjuje se
riječju "prigovora".
Nakon toga zastupnici su jednoglasno psvojili
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PRIJEDLOG ZAKONA
0 DEVIZNOM INSPEKTORATU REPUBLIKE HRVATSKE kako ga je predlo
žila Vlada Republike Hrvatske

(akt pod brojem 5030112-92-5

Klasa: 440“ 07/92-01/09 od 15. svibnja 1992. godine),

zajedno

s prihvaćenim amandmanom.
Uz to, zastupnici su jednoglasno donijeli i
slijedeći

Z A K L J U Č A K
Ocjenjuje se potrebitim da se prilikom prve izmje
ne Zakona o ustrojstvu republičke uprave, devizni inspektorat
uvede kao novi organ državne uprave u sastavu Ministarstva
financija.

2. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 DOPUNAMA ZAKONA 0 SPAJANJU OPĆINA
S PODRUČJA GRADSKE ZAJEDNICE ZAGREB I PRESTANKU
GRADSKE ZAJEDNICE ZAGREB
Zastupnici su Prijedlog ovog zakona primili po
štom, a na sjednici su primili izvještaća Zakonodavno-pravne
komisije i Odbora za pitanja lokalne samouprave.
Zastupnici su, jednoglasno i bez rasprave,
usvoj ili
PRIJEDLOG ZAKONA
0 DOPUNAMA

ZAKONA 0 SPAJANJU OPĆINA S PODRUČJA GRADSKE ZAJEDNICE

ZAGREB I PRESTANKU GRADSKE ZAJEDNICE ZAGREB sukladno prijedlo
gu Vlade Republike Hrvatske

(akt pod brojem 503011 5-92-3

Klasa: 015-05/92-01/06 od 22. svibnja 1992. godine).
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3. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O USTROJSTVU REPUBLIČKE UPRAVE

Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog za
donošenje ovog zakona, izvješća Zakonođavno-pravne komisije,
Odbora za informatiku i Odbora za pravosudje i upravu, te
mišljenje Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnici su, bez rasprave i uz tri glasa, "protiv"
donijeli slijedeći

Z A K L J U Č A K
1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona.
o izmjenama i dopunama Zakona, o ustrojstvu republičke uprave,
kojega su predložili Odbor za prostorno uredjenje i Odbor za
zaštitu okoliša Sabora 29. svibnja 1992. godine.
2. Primjedbe i prijedlozi izneseni u prethodnoj
raspravi, kao i primjedbe iznesene u raspravi na Zajedničkoj
sjednici, uputit će se predlagateljima akta da ih imaju u vidu
prilikom izrade Prijedloga ovoga zakona,

4. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI. KRIVIČNOG ZAKONA REPUBLIKE
HRVATSKE

Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog za
donošenje ovog zakona s Prijedlogom zakona, izvješće Odbora
za pravosudje i upravu i mišljenje Vlade Republike Hrvatske.
Uvodno obrazloženje dao je zastupnik Vladimir
Šek.s, predstavnik predlagatelja.
U raspravi o Prijedlogu zakona, sudjelovali su;
Ivan. Milas, dr Nikola Viskovlć, Luka Bebić, Kazimir Sviben.,
Jure Šonje, Drago Krpina, Gorđana. Grbić, mr Ma to Arl.ović,
Djuro Panj an, Vladimir Šeks, dr Hrvoje Kačić, Ivica Račan i
Borislav Zorić.
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Zastupnici su prihvatili amandman zastupnika
Gordane Grbiđ, mr Mate Arloviđa i IVice Račana o izmjeni čla
nka 1, tako da bi glasio:
"U Krivičnom zakonu Republike Hrvatske članak 197.
briše se"

(11 glasova "za").
Vijeća nisu prihvatila amandman zastupnika Gordane

Grbiđ, Mate Arloviđa i Ivice Račana:
"U članku 1. riječ:
čima "mogle bi"

"podobne" zamjenjuje se rije

(2 glasa "za").

Zastupnici, takodjer nisu prihvatili ni amandman
zastupnika Borislava Zoriđa koji glasi:
"U Krivičnom zakonu Republike Hrvatske članak 197.
mijenja se i glasi:
Tko u sredstvima javnog informiranja ili na javnim
skupovima prenosi i širi vijest ili tvrdnju za koju zna da je
lažna i da može izazvati uznemirenost većeg broja gradjana,
i takvo uznemirenje i nastupi, kaznit će se novčanom kaznom
ili kaznom zatvora do šest mjeseci."

(1 glas "za").

Nakon toga zastupnici su, uz 12 glasova "protiv"
usvojili
PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENI KRIVIČNOG ZAKONA REPUBLIKE HRVATSKE sukladno prije
dlogu Zakonodavno-pravne komisije Sabora (akt pod brojem
6305-92-1 Klasa 740-02/92-02/01 od 3. lipnja 1992. godine).
Uz to, zastupnici su, na prijedlog Zakonodavnopravne komisije, jednoglasno donijeli i slijedeći

Z A K L J U Č A K
Obavezuje se Vlada Republike Hrvatske da pripremi i,
do narednog zasjedanja Sabora Republike Hrvatske, podnese Pri
jedlog za donošenje zakona o izmjeni Krivičnog zakona Republi
ke Hrvatske, kojim bi se, po hitnom postupku, izmijenila odre
dba članka 81. stavka 2., ukoliko Vlada za tu sjednicu ne podnese
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prijedlog novog Krivičnog zakona Republike Hrvatske.

5. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U KRIŽEVCIMA
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se Vladimir Gređelj, sudac Općinskog suda u Križevcima
izabere za predsjednika Općinskog suda u Križevcima, s tim
da dosadašnji v.d. predsjednika Stjepan

Denžić-. ostane sudac

u istom sudu.
Zastupnici su, jednoglasno i bez rasprave, sukladno
prijedlogu Komisije za izbor i imenovanja Sabora, izabrali
VLADIMIRA GREDELJA za predsjednika Općinskog suda u Križevcima,
te ujedno odlučili da STJEPAN DENŽIĆ ostane sudac u istom
sudu.

6. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U ROVINJU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se za predsjednika Općinskog suda u Rovinju izabere
Roberto Uggeri,

s tim da danom izbora predsjednika dosadašnji

v.d. predsjednika suda Mirko Mastilović ostaje sudac u istom
sudu.
Jednoglasno i bez rasprave, zastupnici su prihva
tili prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Sabora i
ROBERTA UGGERIA izabrali za predsjednika Općinskog suda u
Rovinju, a donjeli odluku da MIRKO MASTILOVIĆ ostaje sudac
u istom sudu.
7. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U OTOČCU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.

-

11 ;

-

Komisija za izbor i imenovanja. Sabora, predio-^
žila je da se za predsjednika Općinskog suda u Otočcu izabere
Zdenko Šubariđ, diplomirani pravnik iz Gospića, a da dosadaš
nji vršitelj dužnosti predsjednika Općinskog suda u Otočcu
Nikola Orlić ostane sudac u istom sudu.
Zastupnici, su, jednoglasno i bez. rasprave,

suklad

no prijedlogu Komisije za izbor i imenovanja Sabora, izabrali
ZDENKA ŠUBARIĆA za. predsjednika Općinskog suda u Otočcu,a
odlučili da NIKOLA ORLIĆ ostane sudac u istom sudu.
8. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU TRI SUCA OPĆINSKOG SUDA
U OSIJEKU

Prijedlog odluke zastupnici su primili na, sjednici
Komisija za izbor i imenovanja. Sabora
predložila je da se za suce Općinskog suda u Osijeku izaberu
Dalibor Omrčen, Darko šuper i Katica. Krajnović, stručni surađ*nici u tom sudu.
Zastupnici su, jednoglasno i bez rasprave,

suklad

no prijedlogu Komisije za izbor i imenovanja Sabora, izabrali
za suce Općinskog suda. u Osijeku DALI.BORA OMRĆENA,DARKA ŠUPERA
i KATICU KRAJNOVIĆ.
9. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U
OPATIJI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na. sjednici
Komisija za izbor i Imenovanja Sabora predložila
je da se za suca. Općinskog suda. u Opatiji izabere Jesenka Kovačić, stručna, suradnica u Okružnom sudu u Rijeci.,
Zastupnici su, jednoglasno i bez rasprave prihvati
li prijedlog Komisije za. izbor i imenovanja Sabora i Izabrali
JESENKU KOVAČIĆ za. suca Općinskog suda u Opatiji., s tim da na
novu dužnost treba, stupiti u roku 3 0 dana.
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10. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U
PULI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na. sjednici.
Komisija za izbor I imenovanja, Sabora, predložila
je da se za suca Općinskog suda. u Puli izabere Ondina ViđulinMatijević,

stručna suradnica, u istom sudu.
Zastupnici su, takođjer, jednoglasno i bez. ras--

prave, sukladno prijedlogu Komisije za izbor I Imenovanja Sabora
izabrali ONDINU VIDULIN-MATIJEVIĆ za suca Općinskog suda u
Puli.

11. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U
RIJECI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se za suca Općinskog suda u Rijeci izabere Milenko
Marinović, diplomirani pravnik iz Rijeke.
Zastupnici su jednoglasno i bez rasprave prihva
tili prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Sabora i
MILENKA MARINOVTĆA izabrali za suca Općinskog suda u Rijeci.

12. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PET SUDACA OPĆINSKOG
SUDA U SPLITU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se za suca Općinskog suda u Splitu izaberu Ivo Bakarić,
diplomirani pravnik iz Igrana,

Slavko Lozina, diplomirani

pravnik, šef opće pravne i kadrovske službe HTP "Medena"
iz Trogira, Teo Karabotić-Milovac, odvjetnički vježbenik,
Srdjan Šimac, stručni suradnik u Općinskom sudu u Splitu i
Mladenko žužul, odvjetnik iz Supetra.
Jednoglasno i bez rasprave,

sukladno ovom prijed

logu Komisije za izbor i Imenovanja Sabora., zastupnici su za su
ce Općinskog suda u Splitu izabrali IVU BAKALI.ĆA, SLAVKA LOZINU,
TEA KARABOTIĆ-MILOVCA, SRDJANA ŠIMCA i MLADENKA ŽUŽULA, s tim
da su dužni na novu dužnost stupiti u roku 60 dana.
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13. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OKRUŽNOG SUDA
U VARAŽDINU

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se za. suca Okružnog suda u Varaždinu, izabere Nevenka
Bogdanoviđ,

stručna suradnica u istom sudu.
Zastupnici su, jednoglasno i bez rasprave,

suklad

no prijedlogu Komisije za izbor i imenovanja Sabora, za suca
Okružnog suda u Varaždinu izabrali NEVENKU BOGDANOVIĆ.
14. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU DVA SUCA OPĆINSKOG SUDA
U VARAŽDINU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se za suce Općinskog suda u Varaždinu izaberu Zdravko
Pintariđ,

sudac Općinskog suda u Ivancu,

1992. i Vesna Zrinjski,

s danom 16.lipnja

stručna suradnica u Općinskom sudu u

Varaždinu, danom donošenja odluke, -s tim da se Zdravko Pintarić
danom 15. lipnja 1992. godine razriješi dužnosti suca Općinskog
suda u Ivancu.
Zastupnici su, jednoglasno i bez rasprave, suklad
no prijedlogu Komisije za, izbor i imenovanja. Sabora, za suce
Općinskog suda. u Varaždinu izabrali ZDRAVKA PINTARIĆA s danom
16. lipnja 1992. i VESNU ZRINJSKI, danom donošenja, odluke, s
tim da se ZDRAVKO PINTARIĆ danom 15. lipnja 1992. godine
razriješava dužnosti suca. Općinskog suda u Ivancu.
15. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OKRUŽNOG SUDA U POŽEGI

Prijedlog odluke zastupnici su primili na. sjednici
Komisija za. izbor i imenovanja predložila je da se
dr Stanka Stjepanović, s danom 2. travnja 1992.godine razriješi
dužnosti suca Okružnog suda u Požegi.
Zastupnici su, jednoglasno i bez rasprave,

suklad

no prijedlogu Komisije za izbor i imenovanja, danom 2. travnja
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1992. godine,dr STANKU STJEPANOVIĆ razriješili dužnosti suca
Okružnog suda u Požegi.

16. točka- PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OKRUŽNOG
PRIVREDNOG SUDA U SPLITU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i,i imenovanja Sabora predložila
je da se, s danom donošenja odluke, dužnosti suca Okružnog pri
vrednog suda u Splitu razriješi Zvonko Ćađiđ, na osobni zahtjev.
Zastupnici su jednoglasno i bez rasprave, suklad
no prijedlogu Komisije za izbor i imenovanja Sabora, ZVONKA
ĆAĆIĆA razriješili dužnosti suca Okružnog privrednog suda
u Splitu, danom donošenja odluke.

17. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OPĆINSKOG SUDA U MALOM LOŠINJU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na
sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se danom 30. lipnja 1992. godine, Branimir Kojić razriješi
dužnosti suca Općinskog suda. u Malom Lošinju, na osobni zahtjev,
radi početka rada u odvjetništvu.
Zastupnici su, jednoglasno i bez rasprave, prihva
tili prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Sabora i danom
30. lipnja 1992. godine BRANIMIRA KOJIĆA razriješili dužnosti
suca Općinskog suda u Malom Lošinju.
18. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OPĆINSKOG SUDA U METKOVIĆU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se, danom 31. srpnja 1992. godine Dubravka Nikoliđ razrije
ši dužnosti suca Općinskog suda u Metkoviću,na osobni zahtjev,
radi odlaska u mirovinu.
Zastupnici su, jednoglasno i bez rasprave sukladno

prijedlogu Komisije za izbor i imenovanja Sabora DUBRAVKU
NIKOLIĆ razriješili dužnosti suca Općinskog suda u Metkoviću,
danom 31. srpnja 1992. godine.

19. tO&fta - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OPĆINSKOG SUDA U OPATIJI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se danom 31. srpnja 1992.gođine Velimir Tuhtan razriješi
dužnosti suca Općinskog suda u Opatiji, na osobni zahtjev,
radi početka rada u odvjetnišvu.
Zastupnici su, jednoglasno i bez rasprave, suklad
no prijedlogu Komisije za izbor i imenovanja Sabora, danom
31. prpnja 1992. godine razriješili VELIMIRA TUHTANA dužnosti
suca Općinskog suda u Opatiji.

20. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OPĆIN
SKOG SUDA U OSIJEKU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na. sjednici
Komisija za, izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se danom 17. travnja 1992. godine Nada Komlenac razriješi
dužnosti suca Općinskog suda u Osijeku.
Zastupnici su,

jednoglasno i bez rasprave, prihva

tili prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Sabora i NADU
KOMLENAC razriješili dužnosti suca Općinskog suda u Osijeku,
danom 1;7 . travnj a 19 9 2. godine.
21. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OPĆINSKOG SUDA U ŠIBENIKU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na
sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se Paško Višić s danom 31. srpnja 1992. godine razriješi
dužnosti suca Općinskog suda u Šibeniku, na osobni zahtjev,
radi početka rada u odvjetništvu.
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Zastupnici su, jednoglasno i bez rasprave,
sukladno prijedlogu Komisije za izbor i imenovanja Sabora,
danom 31. srpnja 1992. godine razriješili PAŠKA VIŠIĆA dužnosti
suca Općinskog suda u Šibeniku.

22. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OPĆINSKOG SUDA U VARAŽDINU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se danom 17. kolovoza 1992. godine Liđlja Belcar
Prstec razriješi dužnosti suca Općinskog suda u Varaždinu,
na osobni zahtjev, radi početka rada u odvjetništvu.
Zastupnici su, jednoglasno i bez rasprave, prihva
tili ovaj prijedlog Komisije zaizbor i imenovanja Sabora i,
danom 17. kolovoza 1992. godine, LIDIJU BELCAR PRSTEC razriješili
dužnosti suca Općinskog suda u Varaždinu.
23. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OPĆINSKOG SUDA U ZAGREBU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na. sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja. Sabora predložila
je da se danom 31. srpnja 1992. godine Marija Jerbić razriješi
dužnosti suca Općinskog suda u Zagrebu, na osobni zahtjev,
radi odlaska u mirovinu.
Zastupnici

su, jednoglasno i bez rasprave,

suklad

no prijedlogu Komisije za, izbor i imenovanja Sabora, danom 31 .
srpnja 1992. godine, MARIJU JERBIĆ razriješili dužnosti suca
Općinskog suda u Zagrebu.

24. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI OPĆINSKOG
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU
DUGO SELO
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se Ivana Brlekovića razriješi dužnosti općinskog javnog
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tužioca, u Općinskom javnom tužilaštvu Dugo Selo, na osobni za
htjev, radi odlaska na drugu dužnost.
Zastupnici su, jednoglasno i bez rasprave, prihva
tili prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Sabora i razrije
šili IVANA BRLEKOVIĆA dužnosti općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Dugo Selo.

25. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA
OKRUŽNOG JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU
ZAGREB
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja. Sabora predložila
je da, se danom 31. kolovoza 1992. godine, Tihomir Rubeša raz
riješi dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom
javnom tužilaštvu Zagreb, na, osobni zahtjev, radi početka rada
u odvjetništvu.
Zastupnici su, jednoglasno i bez rasprave,

suklad

no prijedlogu Komisije za. izbor i imenovanja. Sabora, danom
31. kolovoza 1992. godine, TI.HQMI.RA, RUBEŠU razriješili dužnosti
zamjenika, okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu
Zagreb.,

26. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU DUGO SELO
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je, da se Dražen. Dikl.ić, zamjenik općinskog javnog tužioca
u Općinskom javnom

tužilaštvu Kutina, imenuje za općinskog

javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Dugo Selo, s tim
da se danom imenovanja, razriješi dosadašnje dužnosti.
Zastupnici su, jednoglasno i bez rasprave,
no prijedlogu Komisije za. izbor i Imenovanja, Sabora,

suklad

imenovali

DRAŽENA DIKLIĆA za. općinskog javnog tužioca, u Općinskom javnom
tužilaštvu Dugo Selo,

s tim da, se danom imenovanja razrješava,

dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom,
tužilaštvu Kutina,.
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27. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU SPLIT
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se Jadranka Petrovic ponovno imenuje za zamjenika
općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Split.
Zastupnici su, jednoglasno i bez rasprave, sukladno
prijedlogu Komisije za izbor i imenovanja Sabora,ponovno
imenovali JADRANKU PETROVIĆ za zamjenika općinskog javnog tužio
ca u Općinskom javnom tužilaštvu Split.

28. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU PREDSTAVNIKA SABORA
REPUBLIKE HRVATSKE U SVEUČILIŠNU SKUPŠTINU SVEUČILIŠTA
JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za

izbor i imenovanja Sabora predložila

je da se Josip Peći, zastupnik u:Vijeću općina Sabora Republike
Hrvatske imenuje u Sveučilišnu skupštinu Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera. u Osijeku.
Sukladno ovom prijedlogu Komisije za izbor i imenovanj
Sabora zastupnici su, jednoglasno i bez. rasprave, JOSIPA PEĆIA
zastupnika u Vijeću općina Sabora, Republike Hrvatske imenovali
u Sveučilišnu skupštinu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku.

Sjednica je zaključena 6. lipnja u 0,30 sati.
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