
S A B O R
REPUBLIKE HRVATSKE

ZASTUPNICIMA U SABORU REPUBLIKE HRVATSKE

PREDMET: Zapisnik 3. skupne sjednice svih vijeća Sabora Republike 
Hrvatske, održane 4. i 5. lipnja 1992. godine

Sjednicu svih vijeća Sabora Republike Hrvatske otvorio je
4. lipnja 1992. godine u 9 sati potpredsjednik Sabora Ante 
Klarić.*)

Predsjedatelj je pozdravio predsjednika i Članove Vlade, 
a zatim je pozvao nazoCne zastupnike i goste na sjednici da minutom 
Šutnje odaju počast palim hrvatskim braniteljima i svim civilnim 
žrtvama rata.

Predsjedatelj se obratio nazočnima u povodu prijema 
Republike Hrvatske u Organizaciju Ujedinjenih Naroda.

Predsjedatelj je zatim, izvjestio da je na sjednici 
nazoćno 238 zastupnika Sto znaci da Sabor na skupnoj sjednici svih 
vijeća može donositi pravovaljane odluke.

Predsjedatelj je izvjestio da su izostanak sa sjednice 4. 
lipnja 1992. ispričali zastupnici: Luciano Sušanj, Ivan Ivelja, 
Petar Braiić, Ivo Jelić, Filip Salinović, Ivan Lesica, Sime KalCić, 
Marijan Vukojević i Dragutin Žic.

Zastupnici su usvojili zapisnik 2. skupne sjednice time 
da se na trećoj stranici zapisnika umjesto imena "Vinko Buljan" 
upise ime "Goran Biljan".

Zatim se pristupilo utvrđivanju dnevnog reda sjednice.

I. Predsjedatelj je podsjetio da je u pozivu za ovu 
sjednicu predložen dnevni red od ukupno 16 toCaka, time da je za 
dva akta predloženo donošenje po hitnom postupku i to za

*) Sjednicom je zaključno sa raspravnim djelom 2. točke dnevnog 
reda predsjedao Ante Klarić a zatim Vice Vukojević, predsjednik 
DruStveno-po1 itickog vijeća.
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Prijedlog 
Sporazuma 
Repub 1ike 
Republike

za donošenje zakona o potvrđivanju /ratifikaciji/ 
o gospodarskoj suradnji između Republike Hrvatske i 
Slovenije s Prijedlogom zakona /za koji je Vlada 
Hrvatske pismom ođ 1. lipnja zatražila da se skine s

dnevnog reda/ 
zapoS1j avanju

i Prijedlog za donošenje zakona o izmjeni Zakona o 
stranaca s Prijedlogom zakona.

Zastupnici su jednoglasno prihvatili da se u dnevni red, 
po hitnom postupku uvrsti Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o 
zapošljavanju stranaca.

II. U prijedlogu dnevnog reda bio je predložen Prijedlog 
zakona o otpadu. Odbor za prostorno uređenje i Odbor za zaštitu 
prirode i čovjekove okoline predložili su da se ova točka ne uvrsti 
u dnevni red.

III. Vlada Republike Hrvatske, naknadno, predložila je da
se u dnevni red uvrste: Prijedlog završnog računa Proračuna
Republike Hrvatske za 1991. godinu i Prijedlog završnog računa 
stalne rezerve Republike Hrvatske za 1991. godinu i Prijedlog 
zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Sto su zastupnici 
prihvat ili.

IV. Vlada je, također, predložila da se u dnevni red 
uvrsti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji 
stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Zakonodavno-pravna 
komisija i Odbor za pravosuđe i upravu predložili su da se zakon ne 
uvrsti u dnevni red sjednice. Zastupnici su prihvatili uvrštavanje 
ovog zakona u dnevni red.

V. Odbor za zaštitu prirode i čovjekove okoline predložio 
je da se u dnevni red uvrs ti Prijedlog deklaracije o zaštiti 
okoliša u Republici Hrvatskoj. Vlada Republike Hrvatske predložila 
je da se odgodi rasprava ali je na sjednici predsjednik Vlade 
odustao od tog prijedloga.

VI. Vlada Republike Hrvatske predložila je da se u dnevni 
red po hitnom postupku uvrste:

Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama zakona o 
izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu s 
Prijedlogom zakona

Prijedlog za donošenje zakona o odlikovanjima I 
priznanjima Republike Hrvatske s Prijedlogom zakona

Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o unutarnjim poslovima s Prijedlogom zakona

Prijedlog za donošenje zakona o iznimnom korištenju 
određenih statističkih podataka s Prijedlogom zakona
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Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o računovodstvu s Prijedlogom zakona

Prijedlog za donošenje zakona o financiranju obnove s 
Prijedlogom zakona

Prijedlog za donošenje zakona o Hrvatskoj kreditnoj banci 
za obnovu s Prijedlogom zakona

Zastupnici su prihvatili da se navedene toCke uvrste u 
dnevni red.

VII. Odbor za pitanja političkog sustava predložio je da 
se u dnevni red, po hitnom postupku, uvrsti Prijedlog za donošenje 
zakona o izmjenama i dopunama zakona o Hrvatskoj radio-te1eviziji 
s Prijedlogom zakona. Zastupnici su prihvatili taj prijedlog.

VIII. Zastupnik Ivan Hren predložio je da se u dnevni red 
po hitnom postupku uvrsti Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama 
i dopunama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća s Prijedlogom 
zakona. Zastupnici su prihvatili taj prijedlog.

IX. Zastupnik Joško KovaC predložio je da se u dnevni red 
uvrsti Prijedlog za donošenje zakona o tzv. staroj deviznoj 
štednji. Vlada se protivi ovom prijedlogu. Zastupnici su prihvatili 
taj prijedlog.

X. Zastupnik Josip Pankretić predložio je da se u dnevni 
red uvrsti rasprava o pripremi za žetvu pSenice. Vlada se protivi 
tome prijedlogu jer nije pripremljen odgovarajući materijal.

XI. Zastupnik Josip Andrić predložio je da se u dnevni 
red po hitnom postupku uvrsti Prijedlog za donošenje zakona o 
izmjeni i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici 
Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih 
poreza s Prijedlogom zakona. 0 prijedlogu zastupnika se nije 
glasovalo jer nije podnesen u poslovniCkom roku.

slijedeći
Nakon toga, zastupnici su većinom glasova utvrdili

DNEVNI RED

1. IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 0 RAZRJEŠENJU 
POJEDINIH ČLANOVA VLADE;

2. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZBORNIM JEDINICAMA ZA ZASTUPNIČKI DOM 
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE;
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3. IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU ŠKOLSKIH 
UDŽBENIKA;

4. PRIJEDLOG DEKLARACIJE 0 ZAŠTITI OKOLIŠA U REPUBLICI 
HRVATSKOJ;

5. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA 0 ZAPOŠLJAVANJU STRANACA 
/hitni postupak/

6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA 
/Predlagatelj zastupnica: Vera Stanić/

7. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG 
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1992. GODINU /hitni postupak/

8. PRIJEDLOG:

a/ ZAVRŠNOG RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 
1991. GODINU,

b/ ZAVRŠNOG RAČUNA STALNE REZERVE REPUBLIKE HRVATSKE ZA 
1991. GODINU,

9. DONOŠENJE ODLUKE O ODOBRENJU:

a/ GODIŠNJEG OBRAČUNA DIREKCIJE ZA REPUBLIČKE ROBNE REZERVE 
ZA 1991. GODINU S IZVJEŠĆEM O STANJU I IZVRŠENJU PROGRAMA 
REPUBLIČKIH ROBNIH REZERVI U 1991. GODINI

b/ FINANCIJSKOG PLANA DIREKCIJE ZA REPUBLIČKE ROBNE REZERVE 
ZA 1992. GODINU;

10. PRIJEDLOG ZAKONA O ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA REPUBLIKE 
HRVATSKE /hitni postupak/;

11. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 UNUTARNJIM 
POSLOVIMA /hitni postupak/;

12. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZNIMNOM KORIŠTENJU ODREĐENIH 
STATISTIČKIH PODATAKA /hitni postupak/

13. PRIJEDLOG ZAKONA 0 POSTUPANJU S OBJEKTIMA GRADJENIM PROTIVNO 
PROSTORNIM PLANOVIMA I BEZ ODOBRENJA ZA GRAĐENJE;

14. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KVALITETI, 
KONTROLI KVALITETE I PROMETU UMJETNIH GNOJIVA;

15. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
RAČUNOVODSTVU /hitni postupak/;

16. AUTENTIČNO TUMAČENJE ČLANKA 48. STAVKA 4. ZAKONA O RADNIM 
ODNOSIMA /Zakonodavno-pravna komisija/;
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17. IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O REALIZACIJI PROGRAMA 
PROLJETNE SJETVE 1992. GODINE;

18. IZVJEŠĆE KOMISIJE SABORA ZA PRAĆENJE PRETVORBE DRUŠTVENE 
IMOVINE O PROVEDBI ZAKONA O PRETVORBI DRUŠTVENIH PODUZEĆA.

19. IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 0 PROGRAMU OBNOVE I 0 
POVRATKU PROGNANIKA I IZBJEGLICA;

20. PRIJEDLOG REZOLUCIJE O OBNOVI HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE;

21. PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU OBNOVE /hitni postupak/;

22. PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ KREDITNOJ BANCI ZA OBNOVU 
/hitni postupak/;

23. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 PRODAJI 
STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO;

24. PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA;

25. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 HRVATSKOJ 
RADIO-TELEVIZIJI /hitni postupak/ - /Predlagatelj: Odbor za 
pitanja političkog sustava/

26. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI I DOPUNI ZAKONA 0 PRETVORBI 
DRUŠTVENIH PODUZEĆA, /hitni postupak/ - /Predlagatelj: 
zastupnik Ivan Hren/

27. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 TZV. STAROJ DEVIZNOJ 
STEDNJJI S NACRTOM ZAKONA / Predlagatelj zastupnik: JoSko 
KovaC/;

28. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 MATERIJALNIM PRAVIMA 
ZASTUPNIKA U SABORU REPUBLIKE HRVATSKE -/Predlagatelj: 
Administrativna komisija Sabora/;

29. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 MATERIJALNIM PRIMANJIMA 
DUŽNOSNIKA U REPUBLICI HVATSKOJ -/Predlagatelj: 
Administrativna komisija Sabora/;
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Nakon usvajanja dnevnog reda prešlo se na postupak 
u svezi sa zastupničkim pitanjima.*)

1. Zastupnik Ivan JaneS postavio je pitanje zaSto u 
dnevni red nije predložena rasprava o materijalnom položaju 
Školstva.

Odgovor je dao Josip Juras, ministar rada, socijalne 
skrbi i obitelji.

2. Zastupnica Vera Stanić postavila je dva pitanja, 
i to: u svezi imenovanja novog predstojnika Ureda za opće poslove 
i protokol Repub 1ike Hrvatske /zatraži 1 a pismeni odgovor/ i pitanje 
glede snimke stanja i poslovanja fondova osnovanih kod SDK.

Odgovor je dao dr Mate Granić, potpredsjednik Vlade 
Republike Hrvatske.

3. Zastupnica Marija Bajt postavila je pitanje 
u svezi društvenih poduzeća u Republici Hrvatskoj koja imaju 
nenaplaćena potraživanja iz republika bivše SFRJ posebice Srbije 
veća od 10 milijuna i zatražila pismeni odgovor.

4. Zastupnik Drago EreS postavio je dva pitanja i 
to: u svezi uplate zdravstvenog i mirovinskog osiguranja obrtnika 
koji su u vojsci; glede cijene putovnica u Njemačkoj.

Odgovore su dali Josip Juras, ministar rada, 
socijalne skrbi i obitelji i BoZidar Gagro, zamjenik ministra 
inozemnih poslova.

5. Zastupnik Ivan Kovač postavio je pitanje u svezi 
Arhiva bivSe Službe državne sigurnosti.

Djelomični odgovor dao je Ivan 
unutarnjih poslova time da će se zastupniku dati

Jarnjak, ministar 
i pismeni odgovor.

6. Zastupnik BoSko Siljeg postavio je dva pitanja i 
to u svezi dodjele bivših vojnih stanova u Pločama te 
procesuiranja i osude osoba koje su otuđile sredstva iz vojarne 
bivSe JNA u Pločama i zatražio pismene odgovore.

7. Zastupnik Dane Sučić postavio je dva pitanja i to 
u svezi transformacije SIZ-ova u fondove i glede rada općinske 
organizacije Crvenog križa Bjelovar te zatražio pismene odgovore.

*) Predsjedatelj je izvjestio da će se postupak u svezi s 
odgovorima na ranije postavljena zastupnička pitanja provesti na 
kraju sjednice.
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g 1 ede
8. Zastupnik Ante-Jozo Marić postavio je pitanje 

carinjenja poklonjenih vozila za prijevoz djece u Škole.
9. Zastupnik Marko VlaSiC Ćiće postavio je pitanje 

glede točnosti informacija o razgovorima o Prevlaci te utjecaju 
Vlade na predizbornu kampanju.

Odgovore je dao dr Franjo Gregurić, predsjednik 
Vlade Republike Hrvatske.

10. Zastupnica Delfina Arapović postavila je dva 
pitanja i to u svezi odgode ratifikacije gospodarskog sporazuma sa 
Slovenijom te ukidanja Uredbe o radu i zapošljavanju u ratnim 
uvjetima .

Odgovore su dali Jurica Pavelic, potpredsjednik 
Vlade Republike Hrvatske i Josip Juras, ministar rada, socijalne 
skrbi i obitelji.

11. Zastupnik Miloš Vujnović postavio je zastupnička 
pitanja u svezi zaštite zastupnika od iznošenja neprovjerenih 
podataka i klevete u tisku i mogućnosti zakonskog sankcioniranja 
napuštanja Sabora od strane većeg broja zastupnika na koncu 1990. 
godine.

12. Zastupnik Zvonimir Jurić postavio je dva pitanja 
i to u svezi regresiranja troškova nanijetih Republici Hrvatskoj 
radi nezakonitog rada organa nekadašnje policije i SluZbe državne 
sigurnosti /biti Ce dostavljen pismeni odgovor/ i pitanje o 
materijalnom položaju sudaca.

Odgovor na drugo pitanje dao je Ivica MalCić, 
zamjenik ministra pravosuđa i uprave.

13. Zastupnik Jozo Topic postavio je pitanje o 
podnošenju izvjeSCa o radu Hrvatske gospodarske komore te pitanje 
o izgradnji stambeno-poslovnog centra hale Vrulje u Vodicama 
/pismeni odgovori/

14. Zastupnik Ivan Bobetko postavio je pitanje, 
zahtjev za dostavom stručne analize o uzrocima i razlozima pada 
Kostajnice, Petrinje i Drniša.

15. Zastupnik Ivan VekiC postavio je pitanje glede 
analize podataka o dodjeli, zamjeni i kreditima za stanove kojima 
su državna tijela raspolagala u ovom mandatu.

Odgovor je dao Ivica MalCić, zamjenik ministra 
pravosuđa i uprave.

16. Zastupnica Gordana Grbić postavila je pitanje 
glede pretvorbe u javnim glasilima te najavila pismeno pitanje o 
vojnim mirovinama.
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Odgovor na usmeno pitanje dao je Jurica Pavelić, 
potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske.

17. Zastupnik Vice Vukojević postavio je pitanje u 
svezi imenovanja diplomatskih predstavnika Republike Hrvatske.

Odgovor je dao BoZidar Gagro, zamjenik ministra 
inozemnih poslova.

18. Zastupnik Božidar Budanko postavio je pitanje 
glede plaćanja električne energije za potrebe izbjeglica.

Odgovor je dao Josip Juras, ministar rada,
socijalne skrbi i obitelji.

19. Zastupnik Marijan Ivanćan postavio je pitanje 
glede diskrecionog prava odlučivanja o oslobađanju plaćanja 
putovnica U Njemačkoj.

Odgovor je dao BoZidar Gagro, zamjenik ministra 
inozemnih poslova.

20. Zastupnica Manon Giron postavila je pitanje 
glede izjednačavanja prava na dokup staZa djelatnika u gospodarstvu 
i upravi.

Odgovor je dao Josip Juras, ministar rada,
socijalne skrbi i obitelji.

21. Zastupnik Đuro Vidmarović postavio je dva 
pitanja i to o zastupniku Janku Vasiljeviću te pitanje glede 
intervjua potpredsjednika Socijalističke stranke Hrvatske, 
/zastupnik će dobiti pismene odgovore/

22. Zastupnik Ante GveriC postavio je pitanje u 
svezi Zakona o izbornim jedinicama za Zastupnički dom.

Odgovor je najavio, tijekom rasprave o Prijedlogu 
zakona, Ivica MalčiC, zamjenik ministra pravosuđa i uprave.

23. Zastupnik Josip Anđrić postavio je pitanje u 
svezi protuzakonitog obavljanja mjenjačkih poslova.

Odgovor je dao Jozo Martinović, ministar financija 
time da Ce zastupnik dobiti detaljniji pismeni odgovor.

24. Zastupnik Ivan Sipek postavio je pitanje 
dovoljnog broja putovnica te obrazaca za izdavanje dokumenata.

Odgovor je dao Ivan Jarnjak, ministar unutarnjih
poslova.

8



25. Zastupnik Vladimir
u svezi problema građana koji su došli 
toga imanja u Srbiji za imanja Srba u 
odgovor/

Bogati postavio je pitanje 
u Hrvatsku zamjenivši prije 
Hrvatskoj./zatražio pismeni

Dr Franjo Gregurić, predsjednik Vlade dao je 
djelomičan odgovor.

26. Zastupnik Kazimir Sviben postavio je pitanje 
glede zakonskog reguliranja statusa narodnih i otvorenih 
sveučilišta koji još uvijek rade po ZUR-u.

Odgovor je dala Vesna Jurkić-Girardi, ministar 
prosvjete, kulture i športa.

27. Zastupnik Miroslav Ciček postavio je pitanje o 
cijeni školskih udžbenika.

Odgovor je dala Vesna Jurkić-Girardi, 
prosvjete, kulture i športa.

ministar

* * * * 51:*!}:*#******** J

Nakon što je proveden postupak u svezi sa 
zastupničkim pitanjima, prešlo se na rad prema utvrđenom dnevnom 
redu sjednice.

TOČKA 1. IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 0 
RAZRJEŠENJU POJEDINIH ČLANOVA VLADE;

Predsjednik Vlade dr. Franjo Gregurić, izvjestio je 
zastupnike da su između dva zasjedanja Sabora tri člana Vlade 
razrješena dužnosti. Gospodin Bosiijko Mišetić, ministar pravosudja 
i uprave i gospodin Ivan Cesar, ministar bez lisnice podni jeli su 
ostavke, koje je Vlada prihvatila i na njen prijedlog Predsjednik 
Republike dr. Franjo Tuđman razriješio ih je dužnosti. Predsjednik 
Republike dr. Franjo Tuđman razriješio je dr. Zvonimira šeparovića 
dužnosti ministra inozemnih poslova radi odlaska na novu dužnost, 
ali dr. Šeparović ostaje ministar u Vladi Republike Hrvatske.

U raspravi su sudjelovali zastupnici Vladimir Seks
i Boško Šiljeg.

Zastupnici su primili na znanje izvješće 
predsjednika Vlade Republike Hrvatske o razrješenju pojedinih 
članova Vlade.
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TOČKA 2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA ZASTUPNIČKI 
DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. 
Prijedlog zakona zastupnici su primili poštom, a na sjednici su 
primili izvješća: Zakonodavno-pravne komisije, Odbora za pitanja
lokalne samouprave, Odbora za pitanja političkog sustava i Odbora 
za pomorstvo.

Uvodno obrazloženje dao je Jurica Malcić, zamjenik 
ministra pravosudja i uprave.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vlado
KatanCić, Ivan KovaC, Nikola Kancijan, Sergio Negovetić, Marko 
Vlašić-Čiće, Petar TiCić, Gordana Grbić, Ivić Pašalić, Ante Gverić, 
Miloš Vujnović, Marin Mileta, Ivan Penic, Žarko Miljan, Josip 
Andrić, Zvonimir Hrgović, Antun Katunar, Goran Biljan, Borislav 
Zorić, Nedjeljko Višnić i Ante Roje.

Zatim se prešlo na glasovanje o podnesenim
amandmanima.

Zastupnici su prihvatili slijedeće amandmane:

- Zakonodavno-pravne komisije na Članak 4
- zastupnika B.Jankovića na članak 4. toCka 6.
- zastupnika Z.Miljana, S.DragiCevića i I.Malogorski na Članak 

4. toCka 20., 21. i toćka 49.
- zastupnika B.Zorića na Članak 4. toCka 22. i 49.
- Odbora za pitanja lokalne samouprave i zastupnika S.Negovetića 

na Članak 4. toCka 31. i toCka 35.
- Odbora za pomorstvo na Članak 4. toCka 35. i 36.
- zastupnika I. Hrgovića na Članak 4. toCka 41. i 46.
- Odbora za pitanja lokalne samouprave na Članak 4. toCka 41. i 

42.
- Odbora za pomorstvo i Odbora za pitanja lokalne samouprave na 

Članak 4. toCka 43., 44. 45. i 48.
- zastupnika I.Hrgovića na Članak 4. točka 44. i 45.

Zastupnici nisu prihvatili slijedeće amandmane:

- zastupnika M 
toCka 8.

- zastupnika V
- zastupnika I
- zastupnika M

ČiCeka i I.čeme, M.Pavina i M.Pezića na Članak 4.

Turkovića na Članak 4. toCka 13. i 15.
Pašalića na članak 4. točka 19.

Vujnovića i N. Višnića na Članak 4. toCka 28. i
31 .

- Odbora za pomorstvo na Članak 4. toCka 28.
- zastupnika A.Gverića na Članak 4. toCka 46.
- Odbora za pitanje lokalne samouprave na članak 4. toCka 46.
- zastupnika N. Višnića na Članak 5.
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Zastupnici su, uz 9 glasova protiv, usvojili 
Prijedlog zakona o izbornim jeđnicama za Zastupnički dom Sabora 
Republike Hrvatske, kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske, 
zajedno s prihvaćenim amandmanima.

TOČKA 3. IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU ŠKOLSKIH 
UDŽBENIKA;

Uvodno izlaganje podnio je prof. dr. Nedjeljko 
Mihanović, zamjenik ministra prosvjete, kulture i Sporta.

U raspravi su učestvovali slijedeći zastupnici: Vice 
Vukojević, Gordana Grbić, Marija Bajt, Ivan Hranjec, Božidar 
VuCetić, Ivan LuCev, Stanko Kovač, Nikola Visković, Josip 
Pankretić, Vice Profaca, Jure Šonje, Kazimir Sviben, Neven Jurica, 
Božidar PetraC, Nedjeljko Mihanović, te gospođa Vesna Jurkić- 
Girardi, ministar prosvjete, kulture i Sporta.

Zastupnici su jednoglasno donijeli zaključke, koji 
se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio.

TOČKA 4. PRIJEDLOG DEKLARACIJE O ZAŠTITI OKOLIŠA U REPUBLICI 
HRVATSKOJ;

Predlagatelj Deklaracije je Odbor za zaštitu prirode 
i čovjekove okoline.

Prijedlog Deklaracije kao i izvješće Odbora za 
turizam, Odbora za pomorstvo, Odbora za poljodjelstvo, selo i 
seljaštvo, Odbora za prostorno uredjenje, kao i mišljenje Vlade 
Republike Hrvatske, zastupnici su primili na sjednici.

Uvodno izlaganje podnio je dr. Ante Kutle, 
predsjednik Odbora za zaštitu prirode i Čovjekove okoline.

U raspravi su sudjelovali slijedeći zastupnici: Mr. 
Milivoj Franić, dr. Nikola Visković, Antun Katunar, Josip Andrić, 
Marijan Simunić, te dr. Ivan Cifrić, ministar zaštite okoliša, 
prostornog uredjenja, i stambeno-komunalnih djelatnosti.

Zatim se prešlo na glasovanje o amandmanima.

Zastupnici su prihvatili amandmane Odbora za turizam 
na točku 1. i toCku 2., te amandmane Odbora za turizam na toCku 3. 
stavak 1., toCku 3. stavak 2. alineju 5., zastupnika S.Negovetića 
i J.Andrića na toCku 3. /dodaje se novi stavak/, zastupnika



M.Simunića na točku 3. stavak 2. alineju 4. zastupnika Antuna 
Katunara na točku 6. stavak 3., zastupnika Nikole Viskoviča 
sukladno modificiranim prijedlozima predlagatelja Deklaracije.

Zastupnici nisu prihvatili amandman Odbora za 
pomorstvo na točku 7.

Zastupnici su jednoglasno prihvatili Deklaraciju o 
zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj, kako je predložio Odbor za 
zaštitu prirode i čovjekove okoline, zajedno sa prihvaćenim 
amandmanima.

TOČKA 5. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA 0 ZAPOŠLJAVANJU 
STRANACA

Prijedlog za donošenje ovog zakona s Pri j edlogom 
zakona, zastupnici su primili postom, a pri utvrdjivanju dnevnog 
reda odlučeno je da se donese po hitnom postupku.

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Zastupnici su na sjednici primili izvješće 
Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za socijalnu politiku i 
zdravstvo.

Zastupnici su prihvatili amandman Zakonodavno-pravne 
komisije na članak 1., a nisu prihvatili amandman zastupnika Ivana 
Lesice da se doda novi članak 2.

Zastupnici su jednoglasno usvojili Prijedlog zakona 
o izmjeni zakona o zapošljavanju stranaca, kako ga je predložila 
Vlada Republike Hrvatske, zajedno sa amandmanom Zakonodavno-pravne 
komi si j e .

TOČKA 6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG 
ZAKONA /Predlagatelj zastupnica: Vera Stanić/

Prijedlog zakona zastupnici su primili na sjednici, 
kao i izvješća Zakonodavno-pravne komisije, Odbora za proračun i 
financije, Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo i mišljenje 
Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnici su prihvatili amandman Odbora za 
socijalnu politiku i zdravstvo na članak 1.

Zastupnici su, uz dva glasa protiv, usvojili
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Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, kako ga 
je predložila zastupnica Vera Stanić, zajedno s prihvaćenim 
amandmanom Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo.

TOČKA 7. PRIJEDLOG ZAKONA 0 
DRŽAVNOG PRORAČUNA

IZMJENAMA ZAKONA 0 
REPUBLIKE HRVATSKE

IZVRŠENJU 
ZA 1992. GODINU

Predlagatelj Zakona je Vlada Republike Hrvatske, a 
prijedlog za donošenje s Prijedlogom zakona zastupnici su primili 
u vijećima. Kod utvrdjivanja dnevnog reda odlučeno je da se zakon 
donese po hitnom postupku.

Zas tupn i c i
Zakonođavno-pravne komisije

su na 
i Odbora

sjednici primili izvješće 
za proračun i financije

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Goran Biljan, 
Manon Giron, Ivan Hranjec, Ivan JaneS, Zvonimir Jurić, Ivan Hren, 
te Josip Juras, ministar rada, socijalne skrbi i obitelji i JoSko 
Zavoreo, pomoćnik ministra financija.

Zastupnici nisu prihvatili amandmane zastupnika 
Andrije Buljevića, na članak 1. i članak 2. Prijedloga zakona.

Zastupnici su jednoglasno utvrdili da je povratno 
djelovanje odredaba zakona u općem interesu.

o izmjenama 
Hrvatske za 
Hrvatske.

Zastupnici su jednoglasno usvojili Prijed 
Zakona o izvršenju državnog proračuna 

1992. godinu, kako ga je predložila Vlada

log zakona 
Republike 
Republike

TOČKA 8. PRIJEDLOG:

a/ ZAVRŠNOG RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 
1991. GODINU,

b/ ZAVRŠNOG RAČUNA STALNE REZERVE REPUBLIKE HRVATSKE 
ZA 1991. GODINU,

Navedene akte zastupnici su primili na sjednici, 
zajedno s izvješćem Službe društvenog knjigovodstva o izvršenom 
pregledu završnih računa.

Zastupnici su primili na sjednici i izvješće 
Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za proračun i financije.
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Zastupnici su jednoglasno usvojili

- Prijedlog završnog računa Proračuna Republike Hrvatske za 1991. 
godinu

- Prijedlog završnog računa Stalne rezerve Republike Hrvatske za 
1991. godinu

TOČKA 9. DONOŠENJE ODLUKE 0 ODOBRENJU:

a/ GODIŠNJEG OBRAČUNA DIREKCIJE ZA REPUBLIČKE ROBNE 
REZERVE ZA 1991. GODINU S IZVJEŠĆEM 0 STANJU I 
IZVRŠENJU PROGRAMA REPUBLIČKIH ROBNIH REZERVI U 
1991. GODINI

b/ FINANCIJSKOG PLANA DIREKCIJE ZA REPUBLIČKE ROBNE 
REZERVE ZA 1992. GODINU;

obrana.
Navedeni akti nose oznaku str.pov., službena tajna,

Zastupnici su akte zajedno s izvješćem Odbora za 
proračun i financije primili na sjednici.

Zastupnici su jednoglasno donijeli Odluku o
odobrenj u

- Godišnjeg obračuna Direkcije za republičke robnew rezerve za 
1991. godinu s Izvješćem o stanju i izvršenju Progama 
republičkih robnih rezervi u 1991. godini

- Financijskog plana Direkcije za republičke robne rezerve za 
1992. godinu

TOČKA 10. PRIJEDLOG ZAKONA 0 ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA 
REPUBLIKE HRVATSKE

Pređi agate 1j zakona j e Vlada Republike Hrvatske, a 
prijedlog za donošenje zakona s prijedlogom zakona zastupnici su 
primili u vijećima. Pri utvrdjivanju dnevnog reda odlučeno je da se 
zakon donese po hitnom postupku.

Zastupnici - su na sjednici primili izvješče 
Zakonodavno-pravne komisije.
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U raspravi su sudjelovali zastupnici Vladimir Seks 
i Gordana Grbić, te Jurica MalCić, zamjenik ministra pravosudja i 
uprave.

Zastupnici su prihvatili amandmane zastupnika 
Vladimira Seksa na Članak 2. stavak 2. te da se dodaju novi Članci 
19. 20. i 21.

Zastupnici su jednoglasno usvojili Prijedlog zakona 
o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, kako ga je 
predložiola Vlada Republike Hrvatske, zajedno sa prihvaćenim 
amandmanima zastupnika Vladimira Seksa.

TOČKA 11. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
UNUTARNJIM POSLOVIMA

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a 
prijedlog za donošenje s prijedlogom zakona zastupnici su dobili su 
u vijećima.

Pri utvrdjivanju dnevnog reda odlučeno je da se 
zakon donese po hitnom postupku.

Na sjednici zastupnici su primili izvješće 
Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za unutarnju politiku i 
narodnu obranu.

Zastupnici su jednoglasno usvojili Prijedlog zakona 
o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima, kako ga je 
predložila Vlada Republike Hrvatske.

TOČKA 12. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZNIMNOM KORIŠTENJU ODREĐENIH 
STATISTIČKIH PODATAKA

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a 
prijedlog za donošenje s prijedlogom zakona zastupnici su primili 
u vijećima. Pri utvrdjivanju dnevnog reda odlučeno je da se zakon 
donese po hitnom postupku.

Na sjednici su zastupnici primili izvješće 
Zakonodavno-pravne komisije.

Zastupnici su jednoglasno usvojili Prijedlog zakona 
o iznimnom korištenju odredjenih statističkih podataka, kako ga je 
predložila Vlada Republike Hrvatske.
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TOČKA 13. PRIJEDLOG ZAKONA 0 POSTUPANJU S OBJEKTIMA GRADJENIM 
PROTIVNO PROSTORNIM PLANOVIMA I BEZ ODOBRENJA ZA 
GRAĐENJE;

Pređi agate 1j zakona je Vlada Republike Hrvatske, a 
zastupnici su ga primili postom.

Zastupnici su na sjednici primili izvješće 
Zakonodavno-pravne komisije, Odbora za prostorno uredjenje, Odbora 
za turizam i Komisije za predstavke i pritužbe.

U raspravi je učestvovao zastupnik Bernard Grbić, te 
povjerenici Vlade Marijan Prus i Matija Salaj.

Zatim se preSlo na glasovanje o amandmanima.

Zastupnici su prihvatili amandmane:

- grupe zastupnika iz Splita na članak 3., članak 13. stavak 1. 
alineja 5. i članak 15. stavak 2.

- Odbora za prostorno uredjenje i Odbora za zaštitu prirode i 
čovjekove okoline na članak 6. stavak 1.

- Vlade Republike Hrvatske na članak 11. stavak 3.

Zastupnici nisu prihvatili slijedeće amandmane:

- zastupnika D.Kraljevica na članak 2. i na članak 3.
- grupe zastupnika iz Splita na članak 13. stavak 1. alineja 9.
- zastupnika B.Grbića na članak 11. stavak 3.

Zastupnici su, sa dva glasa protiv, usvojili 
Prijedlog zakona o postupanju s objektima gradjenim protivno 
prostornim planovima i bez odobrenja za gradjenje, kako ga je 
predložila Vlada Republike Hrvatske, zajedno s prihvaćenim 
amandmanima.

TOČKA 14. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
KVALITETI, KONTROLI KVALITETE I PROMETU UMJETNIH 
GNOJIVA;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a 
zastupnici su ga primili postom.

Zastupnici su na sjednici primili izvješće 
Zakonodavno-pravne komis i je i Odbora za poljodjelstvo, selo i 
se 1jaStvo.

U raspravi su sudjelovali zastupnici Vlado Katančić, 
Ivan JuroS, Josip Sirjan, te Ivan Tarnaj, ministar i Antun Seda, 
zamjenik ministra za poljoprivredu, Šumarstvo i vodoprivredu.
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Zastupnici su prihvatili amandman Zakonodavno-pravne 
komisije na članak 23.b. i Vlade Republike Hrvatske na isti član.

Zastupnici su jednoglasno usvojili Prijedlog zakona 
o izmjenama i dopunama Zakona o kvaliteti, kontroli kvalitete i 
prometu umjetnih gnojiva, kako ga je predložila Vlada Republike 
Hrvatske, zajedno s prihvaćenim amandmanima.

TOČKA 15. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
RAČUNOVODSTVU

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a 
prijedlog za donošenje s prijedlogom zakona zastupnici su primili 
u vijećima. Pri utvrdjivanju dnevnog reda odlučeno je da se Zakon 
donese po hitnom postupku.

Zastupnici su na 
Zakonodavno-pravne komisije i Odbora

sjednici primili izvješće 
za proračun i financije.

Zastupnici su jednoglasno usvojili Prijedlog zakona 
o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, kako ga je 
predložila Vlada Republike Hrvatske.

TOČKA 16. AUTENTIČNO TUMAČENJE ČLANKA 48. STAVKA 4. ZAKONA 0 
RADNIM ODNOSIMA /Zakonodavno-pravna komisija/;

Izvješće Zakonodavno-pravne komisije zastupnici su
primili postom.

Zastupnici su jednoglasno prihvatili da Sabor 
Republike Hrvatske izda autentično tumačenje članka 48. stavka 
4.Zakona o radnim odnosima, kako ga je predložila Zakonodavno- 
pravna komisija.

TOČKA 17. IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 0 REALIZACIJI 
PROGRAMA PROLJETNE SJETVE 1992. GODINE;

Izvješće Vlade Republike Hrvatske, kao i izvješće 
Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo i Odbora za gospodarsku 
politiku i razvoj zastupnici su primili na sjednici.
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U raspravi su sudjelovali zastupnici: Stjepan 
Sulimanac, Josip Pankretić, Ivan Juroš, Vera Stanić, Ivan Babić, 
Josip Rušec, Josip Buršić, Borislav Zorić, Mladen Sutalo i Josip 
Sirjan, te Ivan Tarnaj, ministar poljoprivrede, Šumarstva i 
vodopr ivrede.

Zastupnici su jednoglasno prihvatili zaključak koji 
se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio.

TOČKA 18. IZVJEŠĆE KOMISIJE SABORA ZA PRAĆENJE PRETVORBE 
DRUŠTVENE IMOVINE O PROVEDBI ZAKONA 0 PRETVORBI 
DRUŠTVENIH PODUZEĆA

Izvješće je podnio predsjednik Komisije.

Zastupnici su primili na znanje Izvješće Komisije 
Sabora za praćenje pretvorbe društvene imovine o provedbi Zakona o 
pretvorbi društvenih poduzeća.

Time je završen prvi dan zasjedanja 3. skupne 
sjednice svih vijeća Sabora.

Sjednica je nastavljena 5. lipnja 1992. u 9 sati.

Na sjednici je, prema evidencijskim listićima, bilo 
nazočno 213 zastupnika.

Izostanak sa sjednice ispričali su zastupnici: Ivo 
Jelić, Filip Salinović, Ivan Lesica, Sime Kalčić, Marijan 
Vukojević, Dragutin 2ic, Franjo Fofonjka, Zvonko Krmpotić, S ime 
Jagičić, Ciro Grubišić, dr. Ivić Pašalić, dr. Vlado Veselica i 
Zvonimir Spišić.

TOČKA 19. IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 0 PROGRAMU OBNOVE I 
O POVRATKU PROGNANIKA. I IZBJEGLICA;

Zastupnici su na sjednici primili Poslanicu o obnovi 
koju je izradilo Ministarstvo obnove.

Uvodno i z1aganj e je podnio Siavko Degor i c i j a , 
ministar obnove.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Juroš,
dr. Zdenko Knežević, Stjepan Zetović, Stanko Kovač, Ante Gverić,
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BoSko Siljeg, Branko Čep, Miroslav MođruSa, Miloš Petrović, Ivan 
KovaC, Drago EreS, dr. Nikola JakSić, Zvonko Erak, Ivan Milas i 
Davor Aras, te Slavko Degoricija, ministar obnove, dr. Mate Granić, 
potpredsjednik Vlade i dr. Stjepan Zđunić, ministar u Vladi 
Republike Hrvatske.

Nakon rasprave zastupnici su primili na znanje 
IzvjeSće Vlade Republike Hrvatske o programu obnove i o povratku 
progranina i izbjeglica, a sve primjedbe i prijedlozi uputiti će se 
Vladi kako bi ih imala u vidu prilikom daljnje izrade koncepta i 
Programa obnove i povratka progranina i izbjeglica.

TOČKA 20. PRIJEDLOG REZOLUCIJE 0 OBNOVI HRVATSKE KULTURNE 
BAŠTINE;

Predlagatelj Rezolucije je Odbor za obrazovanj e , 
znanost i kulturu, a zastupnici su Prijedlog rezolucije kao i 
izvješće Odbora za turizam i zajedničko izvješće Odbora za 
prostorno uređjenje i Odbora za zaštitu prirode i čovjekove 
okoline, te mišljenje Vlade Republike Hrvatske primili na sjednici.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Aras, 
Josip Andrić, Zvonimir Hrgović, Andro Krstulović, Dr. Nikola 
JakSić, dr. Nedjeljko Mihanović i Mr. Milivoj Franić.

Zastupnici 
Z.Hrgovića na poglavlje I, 
i točku 4.

su prihvatili amandman zastupnika 
točku 2. i Odbora za turizam na točku 2.

Nije prihvaćen amandman Odbora za turizam kojim se 
trazi da se u svim točkama gdje se spominju "spomenici kulture" 
zamjeni izrazom "kulturna baština" u najširem smislu.

Zastupnici su jednoglasno usvojili Prijedlog 
rezolucije o obnovi hrvatske kulturne baštine, kako ju je predložio 
Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, zajedno s prihvaćenim 
amandmanima.

TOČKA 21. PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU OBNOVE

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a 
Prijedlog za donošenje zakona s Prijedlogom zakona zastupnici su 
primili u vijećima. Pri utvrdjivanju dnevnog reda odlučeno je da se 
zakon donese po hitnom postupku.
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Zastupnici su na sjednici primili izvješće 
Zakonodavno-pravne komisije. Odbora za proračun i financije, Odbora 
za prostorno uredjenje i Odbora za gospodarsku politiku i razvoj.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijan 
Ivančan, Antun Katunar, Stjepan Sulimanec, Drago EreS, Darko 
Vrtarić, Josip Kitanić, Hrvoje Kačić, Stanko Kovač, Zvonko Erak, 
Branko Požnjak, Đuro Panjan, Tomislav Sutalo, Josip Pankretić, dr. 
Nikola Visković, te Slavko Degoricija, ministar obnove.

Prije prelaska na glasovanje o amandmanima, 
predsjedatelj je izvršio prozivku zastupnika. Utvrđeno je da je 
nazočno 229 zastupnika.

Zatim se prešlo na glasovanje o amandmanima.

Zastupnici su prihvatili amandmane:

- Odbora za prostorno uređenje na članak 3. stavak 1.
- Vlade Republike Hrvatske na članak 7. i članak 13. i 14.
- zastupnika Zvonka Eraka na članak 12.
- zastupnika Branka Požnjaka na članak 12.

Zastupnici nisu prihvatili amandmane:

- zastupnika Antuna Katunara na članak 7.
- zastupnika Mladena Sutala na članak 7.
- zastupnika Veljka Turkovića, Đure Panjana, Josipa Kitaniča, 

Stjepana Sulimanca i Marijana Ivančana na članak 9. stavak 1. a l i n e j u  5.
Zastupnik BoZo EreS odustao je od amandmana 

podnesenog na članak 12.

Zastupnici su većinom glasova /6 protiv/ usvojili 
Prijedlog zakona o financiranju obnove kako ga je predložila Vlada 
zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

TOČKA 22. PRIJEDLOG ZAKONA 0 HRVATSKOJ KREDITNOJ BANCI ZA OBNOVU

Predlagatelj Zakona je Vlada Republike Hrvatske, a 
Prijedlog za donošenje s Prijedlogom zakona zastupnici su primili 
u vijećima. Kod utvrdjivanja dnevnog reda odlučeno je da se Zakon 
donese po hitnom postupku.

Zastupnici su na sjednici primili izvješća 
Zakonodavno-pravne komisije, Odbora za proračun i financija i 
Odbora za gospodarsku politiku i razvoj.

U raspravi su sudjelovali zastupnik Božidar Jukić i 
Milan Ujević, zamjenik ministra obnove.
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Zastim se prešlo na glasovanje o amandmanima. 

Zastupnici su prihvatili slijedeće amandmane:

- grupe zastupnika SDP-a na članak 8. stavak 1. i stavak 3.
- Odbora za gospodarsku politiku i razvoj na članak 14.

Zastupnici nisu prihvatili amandman Odbora za 
gospodarsku politiku i razvoj na članak 4.

Zastupnici su jednoglasno usvojili Prijedlog zakona 
o Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu, kako ga je predložila Vlada 
Republike Hrvatske zajedno s prihvaćenim amandmanima.

U okviru ove točke dnevnog reda dr. Hrvoje Kačić, 
predsjednik Odbora za vanjsku politiku u ime Odbora predložio je da 
Sabor donese Rezoluciju kojom podržava Rezoluciju Ujedinjenih 
naroda broj 752 i 757.

Tekst Rezolucije podije1jen je zastupnicima.

Na tekst Rezolucije, zastupnik Luka Bebić podnio je 
amandmane koje su zastupnici prihvatili.

Zastupnici su većinom glasova, 3 glasa protiv, 
prihvatili Rezoluciju, kako ju je predložio Odbor za vanjsku 
politiku zajedno sa prihvaćenim amandmanima zastupnika Luke Bebića.

TOČKA 23. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 PRODAJI 
STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO;

Predlagatelj Zakona je Vlada Republike Hrvatske, a 
Prijedlog za donošenje s Prijedlogom zakona zastupnici su dobili u 
vijećima.

Na sjednici zastupnici su primili izvješće 
Zakonodavno-pravne komisije, Odbora za prostorno uredjenje, Odbora 
za gospodarsku politiku i razvoj i Odbora za pravosudje i upravu.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. Nikola
Visković, Zvonimir Jurić, Bernard Grbić, Đuro Panjan, Ivan Hranjec, 
Joško Kovač, Gordana Turić, Josip Kitanić, Franjo Vrućina, te dr. 
I van Cifrić, ministar zaštite okoliša, prostornog uredjenja i 
stambeno-komunalne djelatnosti.

Zatim se prešlo na glasovanje o amandmanima.

Zastupnici su prihvatili slijedeće amandmane:
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grupe zastupnika SDP-a na Članak 
Odbora za prostorno uredjenje na 
Odbora za prostorno uredjenje na 
grupe zastupnika SDP-a na Članak 
grupe zastupnika SDP-a na Članak 
prijedlogu Vlade
zastupnika Josipa Kitanića na Članak 13.
Odbora za prostorno uredjenje na Članak 22. 
zastupnika B.Zorića, Z.Lenca, J.Kitanića, Đ.Panjana,

9 stavak 3.
Članak 9. stavak 4. 
Članak 10. stavak 1, 
10. stavak 2.
12. ali modificiran prema

grupe
zastupnika SDP, B.Grbica, Z.Jurića, i S.KovaCa na Članak 24. 
/stari Članak 29./
zastupnica G.Turić i grupe zastupnika HDZ-a na Članak 28. i to na 
Članak 33.k

Zastupnici nisu prihvatili slijedeće amandmane:

zastupnika Đ.Panjana i Z.Jurića na Članak 1. stavak 1. 
zastupnika M.Milete na Članak 1. stavak 1. 
zastupnika Đ.Panjana na Članak 1. stavak 6. 
zastupnika I.Hranjeca na Članak 2. stavak 2.
grupe zastupnika SDP-a na Članak 2. stavak 3, Članak 3, Članak
7.a st avak 2.
Kluba zastupnika SDP-a na Članak 13. stavak 2. 
zastupnika J. Jurića na Članak 28. 
zastupnika B.Grbića na Članak 28.

Grupa zastupnika SDP-a 
članak 24. stavak 2. i zastupnik Ante 
28. - 33.k.

odustala je od amandmana na 
Roje od amandmana na Članak

Zas tupni c i 
usvojili Prijedlog zakona 
stanova na kojima postoji 
Vlada Republike Hrvatske,

su većinom glasova, 
o izmjenama i dopunama 
stanarsko pravo, kako 
zajedno sa prihvaćenim

3 glasa protiv, 
Zakona o prodaji 
ga je predloZ ila 
amandmanima.

Zastupni c i su đoni jeli i slijedeći

ZAKLJUČAK
zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da bez odlaganja donese Odluku 
na temelju koje će se upravljanje stambenim fonodom bivSe JNA i SSO 
povijeriti Ministarstvu obrane Republike Hrvatske.

TOČKA 24. PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA 
RATA;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a 
Prijedlog za donošenje, s Prijedlogom zakona zastupnici su dobili 
u vijećima.

Pri utvrdjivanju dnevnog reda odlučeno je da se 
Zakon donese po hitnom postupku.
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Na sjednici zastupnici su primili izvješće 
Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za proračun i financije.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Franjo
Vrućina, Vera Stanić, Zvonimir Spisić, dr. Zdenko Knežević, Ivan 
Hranjec, Vedrana Garafu 1ić-Kukoč, te Josip Juras, ministar rada, 
socijalne skrbi i obitelji.

Zatim se prešlo na glasovanje o amandmanima.

Zastupnici su prihvaliti slijedeće amandmane:

- Zakonodavno-pravne komisije i Vlade Republike Hrvatske na Članak
5.

- zastupnika Kazimira Svibena na članak 6.
- Zakonodavno-pravne komisije na članak 9.
- zastupnice Vere Stanić na članak 21.
- zastupnika Marijana Jurića na članak 21.
- Vlade Republike Hrvatske na članak 21.
- zastupnice Vere Stanić na članak 28.
- zastupnika Branka Požnjaka na članak 103.,105, 106. 107. 108.

109. stavak 1. i 111.
- Vlade Republike Hrvatske na članak 112.

Zastupnici nisu prihvatili slijedeće amandmane:

zastupnice Vere Stanić na članak 1, članak 5, članak 5.a, članak 
12, članak 14, članak 16,članak 32, članak 44, članak 50. i 
članak 66.
zastupnika Zvonimira Spišića na članak 5, članak 6, članak 10, i 
članak 11.

Zastupnici su većinom glasova, usvojili Prijedlog 
zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, kako ga je
predložila VI ada 
amandmanima.

Republike Hrvatske, zajedno s prihvaćenim

Zastupnici su jednoglasno donijeli i slijedeći 

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske i 
poslova da, zajedno sa Skupštinom općine 
razgovorima s Vladom Republike Mađarske 
ratnih invalida iz II svjetskog rata, 
pripadnici mađarskih vojnih formacija,

Ministarstvo inozemnih 
Čakovec, u bilateralnim 
pokrene pitanje zaštite 
koji su stradali kao 
kao i zaštitu članova

obitelji poginulih ili nestalih osoba s područja Međimurja.
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TOČKA 25. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
HRVATSKOJ RADIO-TELEVIZIJI /Predlagatelj: Odbor za 
pitanja političkog sustava/

Prijedlog za donošenje s Prijedlogom zakona 
zastupnici su primili na sjednici.

Kod utvrdjivanja dnevnog reda prihvaćeno je da se 
Zakon donese po hitnom postupku.

Na sjednici su zastupnici primili izvješće 
Zakonodavno-pravne komisije i mišljenje Vlade Republike Hrvatske.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Bernard Grbić, 
Stjepan Cokor, Gordana Grbič i Ante Klarić.

Zastupnici nisu prihvatili amandmane na članak 1. 
koje je podnio zastupnik Stjepan Cokor.

Zastupnici su većinom glasova, 20 glasova protiv, 
usvojili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj 
radio-televiziji, kako ga je predložio Odbor za pitanja političkog 
sustava.

TOČKA 26. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA 0 PRETVORBI 
DRUŠTVENIH PODUZEĆA /Predlagatelj: zastupnik Ivan Hren/

Predlagatalje zastupnik Ivan Hren obavijestio je 
zastupnike da u dogovoru s Klubom zastupnika HDZ-a i Vladom 
Republike Hrvatske povlači Zakon iz procedure.

TOČKA 27. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 TZV. STAROJ DEVIZNOJ
STEDNJJI S NACRTOM ZAKONA / Predlagatelj zastupnik: Joško 
Kovač/;

Prijedlog za donošenje s Prijedlogom zakona 
zastupnici su primili u vijećima, a zastupnik je naknadno predložio 
da se na sjednici razmotri samo I faza zakona.

Zastupnici su na sjednici primili izvješće Odbora za 
proračun i financije i mišljenje Vlade Republike Hrvatske.

Uvodno izlaganje podnio je zastupnik Joško Kovač.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ljerka
Ercegović, Marko Vlašić-Čiće, Ivan Kovač, Marin Mileta, dr. Nikola 
Visković, Ivan Milas, Josip Pankretić, Antun Katunar, Miloš 
Petrović, Mato Arlović, te Jozo Martinović, ministar financija.
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Zastupnici su jednoglasno donijeli slijedeće

ZAKLJUČKE

1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o tzv. 
staroj deviznoj štednji, kojeg je predložio zastupnik Joško Kovać, 
22. svibnja 1992. godine.

2. Teme 1jem ć 1anka 167. stavka 2. Poslovnika Sabora, 
određuje se Vlada Republike Hrvatske da pripremi cjelovit Prijedlog 
zakona o tzv. staroj deviznoj Štednji i dostavi ga Saboru radi 
usvajanja na narednoj sjednici.

3. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja iz rasprave 
uputit će se Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom 
izrade Prijedloga ovoga zakona.

Odbo 
pri j 
p r i p 
zem 1 
Sabo

Predsjedatelj je obavijestio zastupnike da je od 
ra za poljodjelstvo, selo i seljaštvo, primio slijedeći 
edlog zaključka: "Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da
remi Prijedlog zakona o denacionalizaciji poljoprivrednih 
jišta i Suma i da ga, do kraja lipnja 1992. godine, uputi 
ru na odlučivanje i usvajanje."

U raspravi o ovom prijedlogu učestvovao je zastupnik 
Stjepan Sulimanac.

Zastupnici su većinom glasova, 1 glas protiv, 
prihvatili predloženi zaključak.

TOČKA 28. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 MATERIJALNIM PRAVIMA
ZASTUPNIKA U SABORU REPUBLIKE HRVATSKE -/Predlagatelj: 
Administrativna komisija Sabora/;

Pri
na sjednici

U r
f inane i j a .

Zas
prihvat i 1 i Prijeđi
zastupnika u Sabor

jedlog za donošenje zakona zastupnici su primili

aspravi je sudjelovao Jozo Mart inović, ministar

tupnici su većinom glasova, 6 glasova protiv, 
og za donošenje zakona o materijalima pravima 
u Republike Hrvatske.
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TOČKA 29. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 MATERIJALNIM 
PRIMANJIMA DUŽNOSNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ- 
/Pređlagatelj: Administrativna komisija Sabora/

Prijedlog za donošenje zakona zastupnici su primili na
sjednici.

Zastupnici su većinom glasova, 7 glasova protiv,
prihvatili Prijedlog za donošenje zakona o materijalnim 
primanjima dužnosnika u Republici Hrvatskoj.

Na kraju sjednice predsjedatelj je, temeljem članka 
202. stavka 3. Poslovnika Sabora, izvjestio o odgovorima na 
zastupnička pitanja i to:

1. Zastupnik JOSKO KOVAČ primio je odgovor Vlade 
Republike Hrvatske na zastupničko pitanje glede brige Vlade za 
Ivana Milišića koji je osuđen na 5 godina zatvora u Nišu.

2. Zastupnik ANDRO KRSTULOVIC primio je odgovor
Ministarstva, prosvjete, kulture i športa u svezi s obnovom
spomenika kulture oštećenih u ratu.

3. Zastupnik JOSIP BURSIC primio je odgovor
Ministarstva trgovine na svoje zastupničko pitanje o načinu 
formiranja cijena komunalnih usluga iz općinske nadležnosti.

4. Zastupnik GORAN BILJAN primio je odgovor
Ministarstva prometa i veza na svoje pitanje glede zakašnjenja 
priključivanja telefonskih linija na području općine Sveti Ivan 
Zelina.

5. Zastupnik ZVONKO ERAK primio je odgovor Ministarstva 
prometa i veza na pitanje u svezi s izgradnjom auto-ceste Mohač- 
Beli Manastir-Osijek-Bosanski Samac.

6. Zastupnik IVAN LENIC dobio je odgovor Ministarstva 
rada, socijalne skrbi i obitelji u svezi s isplatom plaće 
radnicima koji su radili na Uskrs.

7. Zastupnik IVAN LENIC primio je i odgovor Vlade 
Republike Hrvatske u svezi s imovinom bivših đruštveno-političkih 
organizacija.

8. Zastupnik IVAN MEZGA primio je odgovor Ministarstva 
prometa i veza glede graničnog prijelaza u Murskom Središću.

9. Zastupnik BRANKO CEP primio je odgovor Ministarstva 
energetike i industrije na svoje pitanje u svezi sa stanjem u 
djelatnosti distribucije plina.

10. Zastupnik BRANKO CEP primio je i odgovor Ministarstva 
prometa i veza u svezi s radovima na auto-cesti Varaždin-Goričan.

11. Zastupnik ZVONKO SALAMON primio je odgovor 
Ministarstva prometa i veza u svezi sa zaštitom hrvatskih 
prijevoznika u odnosu na slovenske.
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12. Zastupnik JOSIP KITANIĆ primio je odgovor Vlade 
Republike Hrvatske u svezi s problemima likvidnosti hrvatskoga 
gospodarstva.

13. Zastupnik ANTE GVERIC primio je odgovor 
Ministarstva rada socijalne skrbi i obitelji na svoje pitanje 
glede korištenja prava i sredstava Fonda za zapošljavanje.

14. Zastupnici ALCEO FRANK, DELFINA ARAPOVIC, JOSIP 
BURSIC, DRAGOLJUB KRALJEVIĆ, MARKO MARTINOVIĆ i LIVIO MATOSEVIC 
primili su odgovor Ministarstva informiranja na zajednički 
postavljeno zastupničko pitanje glede mogućnosti izgradnje 
repetitora za pračenje programa TV Kopar na području Istre i 
otoka.

15. Zastupnik ANTE ROJE primio je odgovor Ministarstva 
rada, socijalne skrbi i obitelji na svoje zastupničko pitanje u 
svezi s problemima isplate mirovina stečenih u drugim državama 
bivše Jugoslavije.

16. Zastupnica MARIJA BAJT primili je odgovor Vlade 
Republike Hrvatske na svoje pitanje u svezi s zakonskim 
reguliranjem položaja vjerskih zajednica.

17. Zastupnik IVAN DUJMOVIČ dobio je odgovor Vlade 
Republike Hrvatske na pitanje u svezi s graničnim pristojbama 
i reciprocitetom s Republikom Slovenijom.

18. Zastupnik MARIJAN JURIC primio je odgovor Vlade 
Republike Hrvatske na svoje pitanje u svezi s dodjelom i 
korištenjem garaže Branka PuhariCa.

19. Zastupnik IVAN LUCEV primio je odgovor Vlade 
Republike Hrvatske na svoje dopunsko pitanje u svezi s dodjelom 
stanova.

***********

Dr. Žarko Domljan, predsjednik Sabora izvjestio je 
zastupnike o slijedećem zasjedanju Sabora.

Time je dovršen rad prema utvrđenom dnevnom redu 
sjednice, a sjednica je zaključena 5. lipnja 1992. u 22,00 sati.
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