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Sjednicu Zastupničkog doma, 26. studenoga 1997. godine, u 9,00 sati, otvorio
je predsjednik Zastupničkoga doma, akademik Vlatko Pavletić.
Zastupnički dom, minutom šutnje, odao je počast svima koji su pali za
hrvatsku domovinu.

AKTUALNI SAT

Zastupnik Vlado Jukić zatražio je od predsjednika Vlade komentar Vlade na
djelovanje udruga u izbornoj promidžbi i to udruga koje se financiraju iz Proračuna
Republike Hrvatske. Također, postavio je pitanje glede prijedloga hrvatske Vlade Vijeću
sigurnosti o formiranju potporne skupine civilne policije UN-a koja bi ostala nakon 15.
siječnja u Podunavlju.
Odgovore je dao predsjednik Vlade mr. Zlatko Mateša.
Zastupnik dr. Boris Kanđare postavio je pitanje kako je Ministarstvo unutarnjih
poslova moglo zaključiti ugovor o radu u Prijelaznoj policiji sa osobama za koje se moralo
znati da se nalaze na popisu ratnih zločinaca.
Odgovor je dao mr. Ivan Penić, ministar unutarnjih poslova.
Zastupnik Petar Žitnik postavio je pitanje o osnovici od koje se izdvaja 5%
sredstava za potrebe socijalne skrbi. Također, postavio je pitanje jesu li osigurana sredstva
za financiranje tzv. malih škola.
Odgovore su dali Joso Škara ministar rada i socijalne skrbi i Ljilja Vokić
ministrica prosvjete i športa.
Zastupnik Sandor Jakab postavio je pitanje kada će se vratiti samostalnost
osnovnoj školi Luk, te kada će se raspisati natječaj za ravnatelja mađarskih škola.
Odgovore su dali mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade i Ljilja Vokić
ministrica prosvjete i športa.

Zastupnik Srećko Bijelić postavio je pitanje glede ulaganja iseljene Hrvatske
i poteškoća sa kojima se tom prilikom pojedinci susreću. Također, postavio je pitanje glede
položaja i razvoja Hrvatske vojske.
Odgovore su dali dr. Jure Radić potpredsjednik Vlade i ministar razvitka i
obnove, mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade i mr. Ivan Penić ministar unutarnjih poslova.
Zastupnik Milan Đukić postavio je pitanje u svezi s mogućom humanitarnom
katastrofom građana srpske narodnosti koji žive na području Banije, Korduna, Like i
Dalmatinske Zagore. Također, postavio je pitanje glede popisa s imenima građana srpske
narodnosti za koje se sumnja da su učinili djela ratnog zločina, a u svezi s podizanjem
optužnica od strane Državnog odvjetništva u Bjelovaru za osobe koje se nisu nalazile na tim
popisima.
Odgovore su dali predsjednik Vlade mr. Zlatko Mateša i ministar pravosuđa
Miroslav Separović.
Zastupnik Željko Pavlic postavio je pitanje glede davanja gradnje cesta
strancima, te pitanje koja je trenutačna situacija na tržištu krumpira.
Odgovor je dao mr. Zlatko Mateša predsjednik Vlade i Zlatko Dominiković
ministar poljoprivrede i šumarstva.
Zastupnik Joško Kovač postavio je pitanje na temelju čijih ovlasti dr. Jure
Radić pregovara o gradnji autoceste Split-Zagreb preko Bihaća.
Odgovor je dao dr. Jure Radić, potpredsjednik Vlade i ministar obnove i
razvitka.
Zastupnica Marija Bajt postavila je pitanje hoće li knjiga i hrvatski nakladnici
biti izuzeti od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Odgovor je dao mr. Borislav Škegro, potpredsjednik Vlade i ministar financija.
Zastupnik Drago Krpina postavio je pitanje glede sudskog spora između
poduzeća "Bagat" iz Zadra i Dalmatinske banke iz Zadra. Također, postavio je pitanje zašto
Vlada nije donijela odluku o preraspodjeli sredstava u općinama i gradovima na područjima
od posebne državne skrbi nakon promjene Zakona o područjima županija, gradova i općina,
zašto je došlo do višemjesečnog zastoja u isplati tih sredstava, odnosno zašto su se sredstva
nastavila isplaćivati po raspodjeli koja je vrijedila prije teritorijalnih promjena.
Odgovore su dali Miroslav Separović ministar pravosuđa i mr. Zlatko Mateša,
predsjednik Vlade.
Zastupnik Dino Debeljuh postavio je pitanje u svezi s obveznicama na koje su,
po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, općine i gradovi stekli pravo.
Također, postavio je pitanje glede sredstava koja se u proračunu osiguravaju za programe
javnih potreba u području predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi pripadnika etničkih
i nacionalnih manjina.
Odgovore su dali mr. Borislav Škegro, potpredsjednik Vlade i ministar
financija i Ljilja Vokić ministrica prosvjete i športa.

2

Zastupnik Marinko Filipović postavio je pitanje zašto se poliklinici "Medicol"
uskraćuje suglasnost.
Odgovor je dao dr. Andrija Hebrang ministar zdravstva.
Zastupnik Damir Kajin postavio je pitanje u svezi s porezom na dodanu
vrijednost. Također, postavio je pitanje na koji način se Vlada priprema za primjenu
schengenskog sporazuma u susjednim zemljama.
Odgovore su dali mr. Borislav Škegro, potpredsjednik Vlade i ministar
financija i dr. Ivo Sanader zamjenik ministra vanjskih poslova.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Uz poziv za sjednicu zastupnici su primili Prijedlog dnevnog reda a na sjednici
je podijeljen Konačni prijedlog dnevnog reda.
U Konačni prijedlog dnevnog reda uvrštena je, prema najavi, sljedeća točka:

UTVRĐIVANJE NACRTA USTAVNOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zastupnički dom je, jednoglasno, prihvatio prijedlog zastupnika Vladimira
Seksa i radnih tijela Zastupničkog doma da se Prijedlog državnog proračuna Republike
Hrvatske za 1998. godinu i Konačni prijedlog zakona o izvršavanju Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 1998. godinu, raspravi u dva čitanja. Predsjednik Vlade mr. Zlatko
Mateša suglasio se s prijedlogom.
Zastupnik dr. Zlatko Kramarić, podnio je prigovor na dnevni red, upućen uz
poziv za sjednicu, tražeći da se u dnevni red uvrsti Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, s Konačnim
prijedlogom zakona, čiji je predlagatelj.
Predsjednik Zastupničkog doma, akademik Vlatko Pavletić, utvrdio je da se
podnesak zastupnika Zlatka Kramarića ne može smatrati pisanim prigovorom sukladno članku
192. stavak 3. Poslovnika Zastupničkog doma. Navedeni Prijedlog zakona Zastupnički dom
odbio uvrstiti u dnevni red 24. lipnja 1997. godine, a protekom roka od tri mjeseca od dana
kada ga je Dom odbio uvrstiti u dnevni red sjednice uvaženi zastupnik Zlatko Kramarić,
mogao je ponovno predložiti navedeni zakon, što on nije učinio. Uvaženom zastupniku Zlatku
Kramariću o tome je 13. listopada 1997. upućena pisana obavijest.
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Za sjednicu je utvrđen sljedeći

DNEVNI RED
1.

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1998.
GODINU;
KAPITALNA ULAGANJA I KAPITALNI PROJEKTI S PRIPADNIM
TEKUĆIM IZDACIMA ZA 1998. GODINU;
SAŽECI PLANOVA I IZDATAKA IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA
ZA 1998. GODINU;
KONSOLIDIRANI PRIJEDLOG PLANA PRIHODA I IZDATAKA
DRŽAVNOG PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA ZA
1998. GODINU;

2. .

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1998. GODINU, prvo čitanje P.Z. br. 359;

3.

UTVRĐIVANJE NACRTA USTAVNOG ZAKONA
DOPUNAMA USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE;

O

IZMJENAMA

I

IZBORI, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA. /Nije provedena rasprava i odlučivanje
na 24. sjednici/

1.

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1998.
GODINU;
KAPITALNA ULAGANJA I KAPITALNI PROJEKTI S PRIPADNIM
TEKUĆIM IZDACIMA ZA 1998. GODINU;
SAŽECI PLANOVA I IZDATAKA IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA
ZA 1998. GODINU;
KONSOLIDIRANI PRIJEDLOG PLANA PRIHODA I IZDATAKA
DRŽAVNOG PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA ZA
1998. GODINU;

Prijedlog akta dostavila je Vlada Republike Hrvatske, a sukladno zaključku
Doma provedena je rasprava u prvom čitanju.
Materijal su zastupnici primili u pretince.
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Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni
proračun, Odbor rad, socijalnu politiku i zdravstvo, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu,
Odbor za obitelj, mladež i šport, Odbor za naobrazbu, znanost i kulturu, Odbor za ljudska
prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, Odbor za pomorstvo, promet i
veze, Odbor za poljodjelstvo, selo i seljaštvo, Odbor za ratne veterane, Odbor za pravosuđe
i Odbor za turizam.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom dostavio je mišljenje.
Predstavnici predlagatelja, mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade Republike
Hrvatske i mr. Borislav Škegro, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar
financija, dodatno su obrazložili prijedlog.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Josip Odak, u ime Odbora za financije
i državni proračun, mr. Dragan Kovačević, u ime Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu,
Željka Antunović, u ime Odbora za obitelj, mladež i šport, dr. Antun Vujić, u ime Odbora
za naobrazbu, znanost i kulturu, mr. Mato Arlović, u ime Odbora za pomorstvo, promet i
veze, Ivan Herak, u ime Odbora za turizam, Janko Bobetko, u ime Odbora za ratne veterane,
dr. Boris Kandare, u ime Kluba zastupnika HSP-a, Dragica Zgrebec, u ime Kluba zastupnika
SDP-a, Marinko Filipović, u ime Kluba zastupnika HSS-a, Damir Kajin u ime Kluba
zastupnika IDS-a, dr. Furio Radin, u ime Kluba nezavisnih zastupnika nacionalnih manjina,
Ivan Herak, u ime Kluba zastupnika HSLS-a, dr. Đuro Njavro, u ime Kluba zastupnika
HDZ-a, Damir Kajin, Ivan Herak, dr. Zdravko Tomac, Joško Kovač, Miroslav Josip Petry,
Srećko Bijelić, Drago Krpina, Ivan Gabelica, Slavko Vukšić, Dragica Zgrebec, mr. Mato
Arlović, Petar Žitnik, Sandor Jakab, Njegovan Starek, dr. Smiljko Sokol, dr. Žarko
Domljan, Martin Katičić, Josip Jakovčić, Marijan Milinović, dr. AnteTukić, Darko Pavlak,
Kazimir Sviben, dr. marcel Majsec, Božidar Kalmeta, mr. Milivoj Kujundžić, Jozo Radoš,
Ivan Kolar, Mladen Markač, Juraj Bišćan, mr. Marijan Marinko Filipović, mr. Miroslav Kiš,
Marin Mileta, Jadranka Kosor, Vladimir Seks, Željka Antunović, Vera Pivčević Stanić, Josip
Odak, dr. Antun Vujić, Baltazar Jalšovec, Anton Kovačev, Đuro Perica, mr. Juraj Buzolić,
dr. Furio Radin, Ante Beljo, Krunoslav Slabinac, Vladimir Seks, Ivan Milas i mr. Borislav
Škegro, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija.

Zastupnički dom je prihvatio mišljenje Županijskog doma i donio, većinom
glasova 167 za", 18"protiv7, sljedeći
"

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 1998.
godinu u prvom čitanju.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju, radi
pripreme Prijedloga državnog proračuna u drugom čitanju.
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Zastupnički dom nije prihvatio prijedlog zaključka Odbora za turizam /17"za",
61 "protiv", 1" suzdržan"/.
Zastupnički dom nije prihvatio prijedlog zaključka Odbora za ratne veterane
/24"za", 63"suzdržana"/.

2.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1998. GODINU, prvo čitanje P.Z.
br. 359;

Sukladno članku 170. Poslovnika Zastupničkog doma, zajedno s Prijedlogom
državnog proračuna podnosi se i Konačni prijedlog zakona o izvršavanju državnog proračuna.

Zaključkom Zastupničkog doma odlučeno je o Konačnom prijedlogu zakona
0 izvršavanju državnoga proračuna Republike Hrvatske za 1998. godinu provesti postupak
predviđen za prvo čitanje zakona.
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta primili su zastupnici u pretince.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni
proračun, Odbor rad, socijalnu politiku i zdravstvo, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu,
Odbor za obitelj, mladež i šport, Odbor za naobrazbu, znanost i kulturu, Odbor za ljudska
prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, Odbor za pomorstvo, promet i
veze, Odbor za poljodjelstvo, selo i seljaštvo, Odbor za ratne veterane, Odbor za pravosuđe
1 Odbor za turizam.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
V

Županijski dom dostavio je mišljenje.
Predstavnik predlagatelja, Branko Štulić, pomoćnik ministra financija, dodatno
je obrazložio prijedlog.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. Ante Tukić, u ime Odbora za rad,
socijalnu politiku i zdravstvo, dr. Antun Vujić, u ime Odbora za naobrazbu, znanost i
kulturu, mr. Mato Arlović, u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. Đuro Njavro, u ime Kluba
zastupnika HDZ-a, Jadranka Kosor, Drago Krpina, mr. Milivoj Kujundžić i Slavko Vukšić.
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Zastupnički dom je prihvatio mišljenje Županijskog doma i donio, većinom
glasova /71 "za", 15"protiv",4"suzdržana"/, sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izvršavanju Državnoga proračuna Republike
Hrvatske za 1998. godinu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju, radi
pripreme Konačnog prijedloga zakona.

3.

UTVRĐIVANJE NACRTA USTAVNOG ZAKONA
DOPUNAMA USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE;

O IZMJENAMA I

Sukladno točki II. Odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske,
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijo je Prijedlog za utvrđivanje Nacrta
Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustava Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili u pretince.
Sukladno članku 137. Ustava Republike Hrvatske, Zastupnički dom, većinom
glasova svih zastupnika, utvrđuje Nacrt promjene Ustava.
Raspravu je proveo Odbor za ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih
zajednica ili manjina.
Predstavnik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Vladimir Seks, dao
je dodatno obrazloženje.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vladimir Primorac, u ime Kluba
zastupnika HSLS-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika IDS-a, Njegovan Starek, u ime
Kluba nezavisnih zastupnika nacionalnih manjina, Vladimir Seks, dr. Zdravko Tomac, u ime
Kluba zastupnika SDP-a, Luka Trconić, u ime Kluba zastupnika HSS-a, Anto Đapić u ime
Kluba zastupnika HSP-a, dr. Smiljko Sokol, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Gabelica,
Sandor Jakab, Njegovan Starek, dr. Furio Radin, Hrvoje Hitrec, mr. Milivoj Kujundžić,
Milan Đukić, Jadranka Kosor, Đuro Perica, Srećko Bijelić, dr. Milorad Pupovac, Luka
Bebić, Kazimir Sviben, Bosiljko Mišetić i mr. Mato Arlović.
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Zastupnički
"suzdržanih"/, sljedeću

dom je

donio,

većinom glasova / 69"za",

12"protiv",9

ODLUKU
o utvrđivanju Nacrta Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama
Ustava Republike Hrvatske

I. Utvrđuje se Nacrt Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustava
Republike Hrvatske u tekstu kako ga je, sukladno Prijedlogu promjene Ustava Republike
Hrvatske koji je predložio Predsjednik Republike Hrvatske, pripremio Odbor za Ustav,
Poslovnik i politički sustav Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske.
II. Sukladno odredbi članka 58. stavka 1. podstavka 3. i 4. Poslovnika
Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
će, na temelju i u okviru Nacrta Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustava Republike
Hrvatske, podnijeti Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske Prijedlog Ustavnog
zakona o izmjenama i dopunama Ustava Republike Hrvatske.
O prijedlogu odluke provedeno je poimenično glasovanje.
Sjednica je završila 28. studenoga u 15,35 sati.
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