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Sjednicu Zastupničkog doma, 18. veljače 1998. godine, u 9,10 sati, otvorio 
je predsjednik Zastupničkog doma, akademik Vlatko Pavletić.

Zastupnički dom, minutom šutnje, odao je počast svim hrvatskim braniteljima 
i civilnim žrtvama rata.

Zapisnik dvadesetsedme sjednice Zastupničkog doma usvojen je bez primjedbi. 

AKTUALNI SAT

Zastupnik dr. Boris Kandare postavio je zastupničko pitanje mora li Vlada 
Republike Hrvatske u obavljanju svojih nadležnosti poštivati osim hrvatskih pravnih vrela i 
volju međunarodne zajednic, uslijed čega bi se ona de facto izjednačila sa izvršnom vlašću 
stranih veleposlanika u Republici Hrvatskoj. Također, postavio je pitanje kada će 
Ministarstvo obnove obuhvatiti u projekte obnove selo Bogdanovce.

Odgovore su dali mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade Republike Hrvatske 
i dr. Jure Radić, potpredsjednik Vlade i ministar razvitka i obnove.

Zastupnik Vlado Jukić postavio je pitanje u svezi s povlaćenjem Vladine 
uredbe o najmu stanova. Također, postavio je pitanje glede izgradnje objekata na prostoru 
vukovarske tržnice.

Odgovore su dali mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade i dr. Jure Radić, 
potpredsjednik Vlade i ministar razvitka i obnove.

Zastupnik Anto Đapić postavio je pitanje hoće li Hrvatska vlada na temelju 
materijala koje posjeduje HSP pokrenuti neku vrstu istrage u svezi s priopćenjem Odbora za 
uspostavu nacionalnog povjerenja glede događanja u Vukovaru 14. veljače 1998. godine.

Odgovor je dao mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade.

Zastupnik Slavko Linić postavio je pitanje u svezi s pretvorbom Riječke luke. 
Također, postavio je pitanje Ministarstvu unutarnjih poslova smatra li daje temeljem članka 
5. Zakona o javnom priopćavanju dužno obavijestiti o uzrocima požara na konstituirajućoj



sjednici Županijske skupštine Primorsko-Goranske županije, te šta će poduzeti prema 
odgovornim osobama, zato što do sada o tome nisu izvjestili premijera niti hrvatsku javnost.

Odgovore su dali mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade, Milan Kovač, 
ministar privatizacije, a Zlatko Gledec, zamjenik ministra unutarnjih poslova najavio je 
pismeni odgovor.

Zastupnik Joško Kovač postavio je pitanje u svezi s izgradnjom ceste Zagreb- 
Bihać-Dubrovnik preko Bosne i Hercegovine.

Odgovor je dao mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade.

Zastupnik Milan Đukić postavio je pitanje po čijem odobrenju se vrše ulaganja 
i radovi na objektima koji su u vlasništvu građana Hrvatske, srpske narodnosti, koji su dati 
na privremeno korištenje te tko će snositi rizik tog ulaganja. Također, postavio je pitanje, 
kada će Vlada donijeti upute ili ostale pravne propise o primjeni Zakona o konvalidaciji. 
Također postavio je pitanje zašto državljani Republike Hrvatske srpske nacionalnosti ne mogu 
ili teško mogu ostvarivati u našim diplomatskim predstavništvima u inozemstvu svoja prava.

1 Odgovore su dali mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade i potpredsjednik Vlade
i ministar vanjskih poslova dr. Mate Granić.

Zastupnik Ivan Gabelica postavio je pitanje u svezi s zakonom o izmjenama 
i dopunama zakona o pravima bivših političkih zatvorenika koje je podnjelo Hrvatsko društvo 
političkih zatvorenika. Također, postavio je pitanje u svezi s prosvjednim skupom na 
Jelačićevom trgu u petak 20. veljače 1998. godine.

Odgovor je dao mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade.

Zastupnik Marko Miljević postavio je pitanje zašto Josip Ožanić iz Bapske, 
povratnik, koji je pronašao svoj traktor u Agrokomercu Ilok, ne može taj traktor dobiti. 
Također, postavio je pitanje u svezi s načelnikom općine Privlaka koji je koristio nezakonito 
sredstva za elementarne nepogode u 1997. godini.

Predsjednik Vlade mr. Zlatko Mateša najavio je pismeni odgovor na prvo 
pitanje i dao odgovor na drugo.

Zastupnik Petar Žitnik postavio je pitanje u svezi s primjenom Zakona o 
odšteti za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Također, 
postavio je pitanje glede osposobljenosti liječničkih timova koji su cijepili djecu iz Velike 
Ludine.

Odgovore su dali Miroslav Šeparović, ministar pravosuđa i dr. Andrija 
Hebrang ministar zdravstva.

Zastupnica Đurđa Adlešić postavila je pitanje glede utjecaja PDV-a na cijenu 
lijekova. Također postavila je pitanje kontrolira li i kako Vlada poduzeća koja sanira.

Odgovore su dali potpredsjednik Vlade i ministar financija mr. Borislav Škegro 
i Milan Kovač, ministar privatizacije.

Zastupnik mr. Marin Juijević postavio je pitanje smije li Vlada ograničiti plaće 
zaposlenika u javnim poduzećima u državnom vlasništvu, tako da te plaće veže sa ostvarenom 
dobiti poduzeća, ukoliko se zna da radni odnos nije više statusni odnos, nego obvezno-pravni 
odnos i ukoliko se zna, kako radnici ne upravljaju poduzećima. Također postavio je pitanje

2



u svezi s odlukom Vladinog povjerenika za grad Vis o iseljenju gradske knjižnice i kulturnog 
centra grada Visa.

Odgovore su dali mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade i Bozo Biškupić, 
ministar kulture.

Zastupnik Damir Kajin postavio je pitanje kakva je sudbina danas zaposlenih, 
poglavito gotovo 1.000 radnika koji bi se trebali naći bez posla u Luci Rijeka i kako će se 
oni zbrinuti. Također, postavio je pitanje hoće li Vlada uvjetovati prodaju Tvornice 
"Prvomajske" iz Rase, njemačkom poduzeću Beringer, time da se na broju zadrži svih 240 
radnika, odnosno kako kani zbrinuti njih osamdeset za koje je najavljeno otpuštanje.

Odgovore su dali mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade i mr. Nenad Porges, 
ministar gospodarstva.

Zastupnik Stipe Čaleta postavio je pitanje glede provedbe Zakona o obnovi za 
naselja Hrvače, Rumin i Bitelić.

Odgovor je dao dr. Jure Radić, potpredsjednik Vlade i ministar obnove i
razvitka.

Zastupnik dr. Zdravko Sančević postavio je pitanje kako će Vlada organizirati 
prihvat oko 80 tisuća Hrvata izbjeglica većinom iz Republike Srpske, koji se nalaze pred 
prisilnim napuštanjem Njemačke, a koji se većinom žele nastaniti u Hrvatskoj. Također, 
postavio je pitanje što je sa Zakonom o iseljeništvu koje je Ministarstvo povratka i 
useljeništva uputilo Vladi prije osam mjeseci.

Odgovore su dali dr. Jure Radić, potpredsjednik Vlade i ministar razvitka i 
obnove i mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade.

Zastupnik Srećko Bijelić zatražio je da se predsjednik Vlade očituje na zahtjeve 
62 tisuće pisama o smanjenju PDV-a. Također, postavio je pitanje u svezi s odlukom Vlade
0 plaćama u javnom sektoru.

Odgovore je dao mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade.

Zastupnik mr. Marijan Marinko Filipović postavio je pitanje u svezi s 
informacijama o ustupanju NATO baza u Zadru i Slavonskom Brodu, o ustupanju Luke Ploće 
Bošnjacima na korištenje i izgradnji auto-ceste Zagreb-Dubrovnik preko Bosne. Također, 
postavio je pitanje o stanju u Brodogradilištu "Inkobrod" Korčula.

Odgovore je dao mr. Zlatko Mateše, predsjednik Vlade.

Zastupnik mr. Nikola Ivaniš postavio je pitanje zašto do sada nisu izdate 
obveznice za kupnju društvenih stanova u konvertibilnoj valuti, a koje su već dospjele na 
plaćanje sa 1. siječnjem 1997. godine, odnosno, kada će biti izdate. Također, postavio je 
pitanje što je sa strateškim opredjeljenjima glede izgradnje Jadranske auto-ceste.

Predsjednik Vlade mr. Zlatko Mateša najavio je pismeni odgovor na prvo 
pitanje, te odgovorio na drugo.

Zastupnik Anton Kovačev postavio je pitanje da lije  izgrađen program mreža 
zračnih luka Hrvatske. Također, postavio je pitanje hoće li Ministarstvo, pomorstva, prometa
1 veza podržati brzi prijevoz turista od zračne luke Split do dalmatinskih otoka.

Odgovor je dao mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade.
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Zastupnik mr. Milivoj Kujundžić postavio je pitanje hrvatskog suvereniteta na 
otoku koji se nalazi na rijeci Uni, nasuprot Hrvatskoj Kostajnici.

Odgovor je dao dr. Mate Granić, potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih
poslova.

Zastupnik dr. Franjo Gregurić postavio je pitanje hoće li se tereti preusmjeriti 
na željeznički promet, kako bi se osigurao sigurniji cestovni promet naročito u nastupajućoj 
turističkoj sezoni. Također, postavio je pitanje kada se može očekivati konačna obnova 
zapuštenih ulica gornjeg grada u Zagrebu.

Odgovore je dao mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade.

Zastupnik mr. Mato Arlović postavio je pitanje kada će Vlada uputiti u 
saborsku raspravu Strategiju energetskog razvoja Republike Hrvatske. Također, postavio je 
pitanje što se na temelju Statuta Spomen područja Jasenovac gradi i što se planira graditi.

Odgovore su dali mr. Nenad Porges, ministar gospodarstva i Božo Biškupić, 
ministar kulture.

Zastupnica Snježana Biga Friganović postavila je pitanje hoće li Vlada 
podnijeti izvješće o ispunjenju obveza koje je Hrvatske preuzela ispuniti kada je postala 
punopravnom članicom Vijeća Europe.

Odgovor je dao dr. Mate Granić, potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih
poslova.

Zastupnik Slavko Vukšić postavio je pitanje tko ima pravo da po hrvatskim 
šumama bira najbolje trupce, izvozi na tzv. oplemenjivanje i vraća nazad škartove. Također 
postavio je pitanje u svezi s prodajom poljoprivrednog zemljišta, što je u vlasništvu države, 
na područjima od posebne državne skrbi.

Odgovore su dali mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade i Zlatko Dominiković, 
ministar poljoprivrede i šumarstva.

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 uvrštene su četiri nove točke i to:

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O STOČARSTVU, S 
KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. 
br. 402;

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
OSNOVAMA DEVIZNOG SUSTAVA, DEVIZNOG POSLOVANJA I PROMETU 
ZLATA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo 
čitanje, P.Z. br. 403;
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PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM 
DRUŠTVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i 
drugo čitanje, P.Z. br. 401;

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA 
I ŠTEDIONICAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 400;

Predlagatelji su za sljedeće točke predložili primjenu hitnog postupka:

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI 
TRŽIŠNOG NATJECANJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni 
postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 391;

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE 
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O PREUZIMANJU 
OSOBA NA GRANICI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, 
prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 393;

PRUEDLOG ZAKONA O PLAĆAMA OVLAŠTENIH DRŽAVNIH REVIZORA, 
S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA -Predladatelj Odbor za financuje i 
državni proračun, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 392;

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O STOČARSTVU, S 
KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. 
br. 402;

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
OSNOVAMA DEVIZNOG SUSTAVA, DEVIZNOG POSLOVANJA I PROMETU 
ZLATA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo 
čitanje, P.Z. br. 403;

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM 
DRUŠTVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i 
drugo čitanje, P.Z. br. 401;

Predstavnici predlagatelja suglasili su se s prijedlogom Odbora za 
zakonodavstvo da se o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, 
Zakonu o plaćama ovlaštenih državnih revizora i Zakonu o dopunama Zakona o trgovačkim 
društvima provede prvo Čitanje.

Zastupnički dom prihvatio jeprijedlog predlagatelja i u dnevni red su po hitnom 
postupku uvršteni:

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU 
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O 
PREUZIMANJU OSOBA NA GRANICI;
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O 
STOČARSTVU

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
O OSNOVAMA DEVIZNOG SUSTAVA, DEVIZNOG POSLOVANJA I 
PROMETU ZLATA

Predsjednik je  izvjestio da su zastupnici Radimir Čačić i Srećko Bijelić uputili 
pismo u kome predlažu dopunu dnevnog reda ove sjednice točkom

- Ostvarivanje ukupnosti unutarnje i vanjske politike Republike Hrvatske.

Kako bi se prijedlog zastupnika mogao prihvatiti i navedenu točku predložiti 
za uvrštavanje u dnevni red, predsjednik je zatražio od predsjednika Vlade da dostavi 
odgovarajući materijal i o tome obavijestio uvažene zastupnike.

Zastupnički dom je za sjednicu utvrdio sljedeći

DNEVNI RED

1. IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU SOCIJALNE POLITIKE VLADE U 1997. 
GODINI;

2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI 
TRŽIŠNOG NATJECANJA, prvo čitanje, P.Z. br. 391;

3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU 
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE AUSTRDE O 
PREUZIMANJU OSOBA NA GRANICI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. 
br. 393;

4. NACIONALA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA;

5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 316;

6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA, drugo čitanje, 
P.Z. br. 318;

7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA 
PREKRŠAJNIH SUDOVA, drugo čitanje, P.Z. br. 319;

8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, 
drugo čitanje, P.Z. br. 308;
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9. PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆAMA OVLAŠTENIH DRŽAVNIH REVIZORA - 
Predladatelj Odbor za financuje i državni proračun, prvo čitanje, P.Z. br. 392;

10. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O GRADU ZAGREBU - 
Predlagatelj zastupnik Zlatko Canjuga, drugo čitanje, P.Z. br. 327;

11. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU, drugo čitanje, P.Z. 
br. 270;

12. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 397;

13. PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA, prvo čitanje, P.Z. 
br. 398;

14. PRIJEDLOG ZAKONA O KRETANJU SLIJEPE OSOBE UZ POMOĆ PSA 
VODIČA, prvo čitanje, P.Z. br. 395;

PRIJEDLOG ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DUŽNOSNIKA, prvo čitanje, 
P.Z. br. 399; /nije provedena rasprava na ovoj sjednici/

15. a/ PRIJEDLOG ODLUKE 0  MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE UDRUGA
ČIJA JE DJELATNOST OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU;

b/ PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA ZA FINANCIJSKU POTPORU 
UDRUGA IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA;

16. IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG 
PROGRAMA I STANJU ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI U 
REPUBLICI HRVATSKOJ;

17. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI 1 DOPUNI ZAKONA O 
STOČARSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 402;

18. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
OSNOVAMA DEVIZNOG SUSTAVA, DEVIZNOG POSLOVANJA I PROMETU 
ZLATA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 403;

19. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM 
DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 401;

20. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA 
I ŠTEDIONICAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 400;

21. PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA ČLANU VLADE 
REPUBLIKE HRVATSKE, MINISTRU POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA MR. 
ZLATKU DOMINIKOVIĆU
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IZBORI, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA /nije provedena rasprava na ovoj 
sjednici/

22. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ODGOJU I NAOBRAZBI NA JEZICIMA 
ETNIČKIH I NACIONALNIH ZAJEDNICA ILI MANJINA, treće čitanje P.Z. br. 
100; /GLASOVANJE/

1. IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU SOCIJALNE POLITIKE VLADE U 1997. 
GODINI

Predlagatelj izvješća je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.

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

Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

Predstavnici predlagatelja mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade, dr. Jure 
Radić, potpredsjednik Vlade i ministar razvitka i obnove, Joso Škara, ministar rada i 
socijalne skrbi, dr. Juraj Njavro, ministar Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, mr. 
Nenad Porges, ministar gospodarstva i Milan Kovač, ministar privatizacije, dodatno su 
obrazložili prijedlog.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Snježana Biga Friganović, u ime Odbora 
za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, Željka Antunović, u ime Odbora za obitelj, mladež i 
šport, Damir Kajin u ime Kluba zastupnika IDS-a, Đurđa Adlešić, u ime Kluba zastupnika 
HSLS-a, Petar Žitnik, u ime Kluba zastupnika HSS-a, Snježana Biga Friganović, u ime 
Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Hranjec, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Gabelica, 
Srećko Bijelić, Bosiljko Mišetić, Kazimir Sviben, dr. Stanislav Janović, dr. Nikola Ivaniš, 
dr. Zdravko Sančević, mr. Milivoj Kujundžić, Nikola Obuljen, dr. Ante Tukić, Dragica 
Zgrebec, Željka Antunović, Slavko Linić, Juraj Bišćan i dr. Đuro Njavro.

Zastupnički dom donio je , većinom glasova, /65 "za",
13"protiv",l"suzdržan"/, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika HDZ-a, sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o ostvarivanju socijalne politike Vlade Republike 
Hrvatske u 1997. godini kojega je Vlada Republike Hrvatske podnijela aktom od 29. siječnja 
1998. godine.
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2. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave uputit će se Vladi Republike Hrvatske 
kako bi ih ugradila u zakonske prijedloge i programe ostvarivanja socijalne politike u 1998. 
godini.

Nakon donošenja ovog zaključka, Zastupnički dom se nije izjašnjavao o 
prijedlogu zaključka Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo.

2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI 
TRŽIŠNOG NATJECANJA, prvo čitanje, P.Z. br. 391;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.

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

Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Zastupnički dom je prihvatio mišljenje Županijskog doma i donio, jednoglasno 
/84"za'7, sljedeći

Z A K U U Č A K

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti 
tržišnog natjecanja.

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

3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O 
PREUZIMANJU OSOBA NA GRANICI, hitni postupak, prvo i 
drugo čitanje, P.Z. br. 393;

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 primili su zastupnici poštom.

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

Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Zastupnički dom je donio, jednoglasno /86"za"/, Zakon o potvrđivanju 
Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o preuzimanju osoba 
na granici, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, te prihvatio mišljenje Županijskog 
doma.

4. NACIONALA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

poštom.
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske, a zastupnici su ga primili

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, socijalnu politiku 
i zdravstvo, Odbor za ratne veterane i Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu.

Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Predstavnici predlagatelja mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade, Joso Škara, 
ministar rada i socijalne skrbi i dr. Juraj Njavro, ministar Hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Snježana Biga Friganović, u ime Odbora 
za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, Janko Bobetko, u ime Odbora za ratne veterane, dr. 
Đuro Njavro, u ime Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu, Damir Kajin u ime Kluba 
zastupnika IDS-a, Joško Kovač, u ime Kluba zastupnika HSS-a, dr. Ante Tukić, u ime kluba 
zastupnika HSLS-a, Ivica Račan, u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. Đuro Njavro, u ime 
Kluba zastupnika HDZ-a, Vlado Jukič, u ime Kluba zastupnika HSP-a, Ivan Gabelica, Božo 
Kovačević, Snježana Biga Friganović, mr. Marin Jurjević, Petar Žitnik, Vladimir Seks, dr. 
Zdravko Sančević, dr. Milorad Pupovac, Anton Kovačev, Nikola Obuljen, Đurđa Adlešić, 
dr. Zlatko Kramarić, Ante Beljo, dr. Franjo Gregurić, Srećko Bijelić, mr. Mato Arlović, 
Juraj Bišćan, mr. Milivoj Kujundžić, Dragica Zgrebec, Slavko Linić, Ivan Rabuzin, 
Marijanka Nemet, Luciano Delbianco, Luka Bebić, Josip Jakovčić, Slavko Vukšić, Mladen 
Markač, Josip Šajnović, Ivan Kolar, Marko Miljević, Hrvoje Hitrec, Jadranka Kosor, 
Baltazar Jalšovec, Ante Đapić, Srećko Bijelić, Vlado Jukić i Joso Škara, ministar rada i 
socijalne skrbi.
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Zastupnički dom donio je, većinom glasova, Hl  "za", 9"protiv", 
4"suzdržana"/, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu sljedeće

Z A K L J U Č K E

1. Prihvaća se Nacionalna politika zapošljavanja.

2. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da u 1998. godini izradi i provede 
program poticajnih mjera za novo upošljavanje (posebice pripravnika) u malim poduzećima 
i obrtničkim radnjama kroz vremenski ograničeno razdoblje, na način da se doprinosi na 
plaće za mirovinsko i invalidsko osiguranje novozaposlenih plaćaju fondovima direktno iz 
Državnog proračuna. Pri tome izraditi mjerila kojima takova poduzeća moraju udovoljiti 
(npr. poduzeća koja su u zadnjih 12 mjeseci povećala broj zaposlenih), te mehanizme zaštite 
od mogućih zlouporaba.

Izglasavanjem zaključaka Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu, 
Zastupnički dom se nije izjašnjavao o prijedlogu zaključka Odbora za rad, socijalnu politiku 
i zdravstvo.

Zastupnički dom donio je, većinom glasova, /78 "za", 8"suzdržanih"/, 
sukladno prijedlogu Županijskog doma, sljedeći

Z A K L J U Č A K

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja iz rasprave dostavit će se Vladi Republike 
Hrvatske za izradu posebnih programa djelovanja u operacionalizaciji Nacionalne politike 
zapošljavanja.

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, sukladno prijedlogu Odbora za ratne 
veterane sljedeće

Z A K U U Č K E

1. Program zapošljavanja razvojačenih nezaposlenih hrvatskih branitelja, koji je 
sastavni dio Nacinalnog programa zapošljavanja, treba raspraviti sa svim tijelima i udrugama 
koje okupljaju i rješavaju probleme branitelja i članova njihovih obitelji, te njihove prijedloge 
i mišljenja uzeti u razmatranje.

2. Naglasak u Programu treba staviti na doškolovanje, prekvalifikaciju, 
dokvalifikaciju, te završetak prekinutog školovanja odnosno na podizanje kvalifikacijske 
strukture nezaposlenih te im time omogućili lakše zaposlenje.

3. Smanjivanjem i ukidanjem pojedinih doprinosa stimulirati poslodavce na novo 
zapošljavanje.
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4. Intenzivirati zapošljavanje u poljoprivredi /posebna odgovornost na Ministarstvu 
poljoprivrede i šumarstva/ kroz nastavljanje dodjele zemlje, osiguravanje povoljnih kredita, 
te osiguranje plasmana tih proizvoda. Razvoj poljoprivrede posebno poticati na područjima 
od posebne državne skrbi.

5. Povećati broj zaposlenih zapošljavanjem u poduzećima za razminiravanje i 
provođenjem javnih radova od interesa za državu.

6. Ponovno razmotriti mogućnosti kreditiranja uz uvođenje novih metoda i kriterija, 
a naročito za poticanje razvoja obrta i malog poduzetništva.

7. Osobitu pozornost posvetiti kadrovskoj popuni novoga Ministarstva hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata, te stvoriti prpoznatljiv način i stil njegova rada rješavanjem 
problema na terenu.

5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 316;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Materijal su zastupnici primili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je prethodno mišljenje.

Predstavnik predlagatelja suglasio se s amandmanom koji je podnio Odbor za 
zakonodavstvo.

Zastupnički dom donio je, jednoglasno /87"za"/, Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o državnom odvjetništvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, 
zajedno sa prihvaćenim amandmanom, te prihvatio prethodno mišljenje Županijskog doma.

6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA, drugo 
čitanje, P.Z. br. 318;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. 

Materijal su zastupnici primili poštom.
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Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je prethodno mišljenje.

Predstavnik predlagatelja suglasio se s amandmanom koji je podnio Odbor za 
zakonodavstvo.

Zastupnički dom donio je, jednoglasno /85"za"/, Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, u tekstu kako ga je 
predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom, te prihvatio prethodno 
mišljenje Županijskog doma.

7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA 
PREKRŠAJNIH SUDOVA, drugo čitanje, P.Z. br. 319;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Materijal su zastupnici primili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je prethodno mišljenje.

Predstavnik predlagatelja suglasio se s amandmanom koji je podnio zastupnik 
mr. Milivoj Kujundžić.

Zastupnički dom donio je, jednoglasno /82"za"/, Zakon o područjima i 
sjedištima prekršajnih sudova, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa 
prihvaćenim amandmanom, te prihvatio prethodno mišljenje Županijskog doma.

8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM 
PROMETU, drugo čitanje, P.Z. br. 308;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Materijal su zastupnici primili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet
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i veze.

Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Juraj Bišćan.

Amandmane su podnijeli: Odbor za pomorstvo, promet i veze, Odbor za 
zakonodavstvo, zastupnik Josip Šajnović, zastupnik Josip Jakovčić i Vlada Republike 
Hrvatske.

Amandmani Vlade postali su sastavni dio zakona.

Predstavnik predlagatelja suglasio se s amandmanima koji su u Pregledu 
amandmana podijeljenog zastupnicima navedeni pod rednim brojem 1/u izmjenjenom tekstu/, 
5/u izmjenjenom tekstu/, 10., 11. /u izmjenjenom tekstu/, 15., 16., 17 /u izmjenjenom 
tekstu/, 22/u izmjenjenom tekstu/, 26., 27., 28., 29.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio a Zastupnički dom je prihvatio 
amandmane koji su u Pregledu amandmana podijeljenog zastupnicima navedeni pod rednim 
brojem 2., 6., 8.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio a Zastupnički dom nije prihvatio 
amandmane koji su u Pregledu amandmana podijeljenog zastupnicima navedeni pod rednim 
brojem 3., 4., 9., 18., 19., 21., 24., 25. i 30.

Zastupnički dom donio je, većinom glasova /66"za", 1 "suzdržan"/, Zakon o 
prijevozu u cestovnom prometu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa 
prihvaćenim amandmanima, te prihvatio mišljenje Županijskog doma.

9. PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆAMA OVLAŠTENIH DRŽAVNIH REVIZORA, 
prvo čitanje, P.Z. br. 392;

Predlagatelj zakona je Odbor za financije i državni proračun.

Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.

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

Izvješća su zastupnici primili na sjednici, kao i mišljenje Vlade.

Županijski dom dostavio je mišljenje.
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Zastupnički dom je prihvatio mišljenje Županijskog doma i donio, većinom 
glasova /83"za",2"suzdržana"/, sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o plaćama ovlaštenih državnih revizora.

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

10. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O GRADU 
ZAGREBU, drugo čitanje, P.Z. br. 327;

Predlagatelj zakona je zastupnik Zlatko Canjuga.

Materijal su zastupnici primili poštom.

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

Izvješća su zastupnici primili na sjednici, kao i mišljenje Vlade.

Županijski dom dostavio je prethodno mišljenje.

Zastupnički dom donio je, većinom glasova, /71 "za", 14"protiv", 
2"suzdržana"/, Zakon o izmjeni Zakona o Gradu Zagrebu, u tekstu kako ga je predložio 
predlagatelj, te prihvatio prethodno mišljenje Županijskog doma.

11. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU, drugo čitanje, 
P.Z. br. 270;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Materijal su zastupnici primili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni 
proračun i Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo.

Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.
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Sukladno zaključku Odbora za financije i državni proračun Vlada Republike 
Hrvatske dostavila je amandmane, kojima popravlja predloženi tekst.

Predstavnik predlagatelja, mr Ivan Novačić, pomoćnik ministra financija, 
dodatno je obrazložio prijedlog.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Snježana Biga Friganović, u ime Odbora 
za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, Jakob grof Eltz Vukovarski, Srećko Bijelić, Ivan 
Milas, Jadranka Kosor, dr. Dražen Švagelj i mr Ivan Novačić, pomoćnik ministra financija.

Amandmane su podnijeli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i 
državni proračun i Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, zastupnik Jozo Radoš, 
zastupnica Željka Antunović, zastupnik dr. Đuro Njavro, zastupnik Srećko Bijelić, zastupnik 
Mladen Markač i Vlada Republike Hrvatske.

Predstavnik predlagatelja suglasio se s amandmanima koji su u Pregledu 
amandmana podijeljenog zastupnicima navedeni pod rednim brojem 1.- 5., 7. - 
11./djelomično/, 14., 16. - 19., 21. - 23., 25., 26., 30., 33. - 37., 39. 40., 42. - 48., 50., 
51., 53. - 57., 59.- 83., 85. - 89.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio a Zastupnički dom nije prihvatio 
amandmane koji su u Pregledu amandmana podijeljenog zastupnicima navedeni pod rednim 
brojem 11./djelomično/, 12., 13., 15., 28., 32., 52., 84.

Vlada Republike Hrvatske odustala je od amandmana navedenog pod rednim 
brojem 49., a ostali amandmani Vlade postali su sastavni dio zakona.

Zastupnički dom donio je, većinom glasova /66"za", 3''protiv'7, Zakon o 
igrama na sreću, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim 
amandmanima, te prihvatio mišljenje Županijskog doma.

12. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 397;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je prethodno mišljenje.
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Predstavnik predlagatelja, Miroslav Šeparović, ministar pravosuđa, dodatno 
je obrazložio prijedlog.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vice Vukojević, u ime Odbora za 
zakonodavstvo, Luka Trconić, u ime Kluba zastupnika HSS-a, mr. Marin Juijević, u ime 
Kluba zastupnika SDP-a, Vladimir Seks, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Gabelica, mr. 
Milivoj Kujundžić, Bosiljko Mišetić, Vladimir Seks, Srećko Bijelić, Petar Žitnik i Slavko 
Vukšić.

Zastupnički dom je prihvatio prethodno mišljenje Županijskog doma i donio, 
većinom glasova /86"za",2"protiv"/, sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom 
sudbenom vijeću.

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

13. PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA, prvo čitanje, 
P.Z. br. 398;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za 
obitelj, mladež i šport.

Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je prethodno mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, Miroslav Šeparović, ministar pravosuđa, dodatno 
je obrazložio prijedlog.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vice Vukojević, u ime Odbora za 
zakonodavstvo, Dražen Budiša, u ime Kluba zastupnika HSLS-a, mr. Milivoj Kujundžić, 
Bosiljko Mišetić, Petar Žitnik, Srećko Bijelić, Kazimir Sviben, Ivan Gabelica i Vladimir 
Seks.

Zastupnički dom je prihvatio prethodno mišljenje Županijskog doma i donio, 
jednoglasno /85"za7, sljedeći
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Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izvršavanju kazne zatvora.

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

14. PRIJEDLOG ZAKONA O KRETANJU SLIJEPE OSOBE UZ POMOĆ PSA 
VODIČA, prvo čitanje, P.Z. br. 395;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.

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

Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, Marijan Pokrajčić, pomoćnik ministra rada i 
socijalne skrbi, dodatno je obrazložio prijedlog.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vice Vukojević, u ime Odbora za 
zakonodavstvo, Đurđa Adlešić, u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Jadranka Kosor.

Zastupnički dom je prihvatio mišljenje Županijskog doma i donio, jednoglasno 
/85"za7, sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodića.

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

15. a/ PRIJEDLOG ODLUKE O MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE UDRUGA 
ČIJA JE DJELATNOST OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU;

b / PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA ZA FINANCIJSKU
POTPORU UDRUGA IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA;

18



Sukladno članku 23. Zakona o udrugama, Zastupnički dom, na prijedlog Vlade 
Republike Hrvatske, donosi navedene odluke.

Materijal su zastupnici primili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i 
politički sustav, Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo i Odbor za obitelj, mladež i 
šport.

Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

Predstavnik predlagatelja, Antun Palarić, pomoćnik ministra uprave, dodatno 
je obrazložio prijedlog.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vice Vukojević, u ime Odbora za 
zakonodavstvo, Vlado Jukić, u ime Kluba zastupnika HSP-a, Njegovan Starek, u ime Kluba 
nezavisnih zastupnika nacionalnih manjina, Željka Antunović, u ime Kluba zastupnika SDP-a, 
mr. Milivoj Kujundžić, Sandor Jakab, Snježana Biga Friganović, Furio Radin i Antun 
Palarić, pomoćnik ministra uprave.

Zastupnički dom donio je, većinom glasova /83"za",2"suzdržana"/, sukladno 
prijedlozima radnih tijela, sljedeće

Z A K L J U Č K E

1. Prihvaća se Prijedlog odluke o mjerilima za određivanje udruga čija je 
djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku i Prijedlog odluke o kriterijima za financijsku 
potporu udruga iz sredstava državnog proračuna u prvom čitanju.

2. Obvezuje se predlagatelj da za drugo čitanje podnese Konačni prijedlog 
samo jedne odluke, koja će na odgovarajući način objediniti sadržaj predložene odluke o 
mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku i odluke 
o kriterijima za financijsku potporu udruga iz sredstava državnog proračuna.

3. Obvezuje se predlagatelj da uz Konačni prijedlog odluke dostavi izvješće 
s ocjenom opravdanosti utrošenih sredstava za sve udruge kojima su odobrena sredstva iz 
Državnog proračuna za 1997. godinu.

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, /87"za"/, sukladno prijedlogu 
zastupnika Miroslava Kiša sljedeći

Z A K U U Č A K

Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da do 1. travnja 1998. godine podnese, 
Zastupničkom domu Hrvatskoga državnog sabora, izvješće o sredstvima doznačenim iz 
Državnog proračuna za 1997. godinu udrugama nacionalnih manjina te drugim korisnicima 
(ministarstvima) s pozicije Ureda Vlade za etničke i nacionalne zajednice ili manjine, sa

19



stanjem 31. 12. 1997. i to na način da se vidi koliko je pojedinom korisniku (udruzi ili 
ministarstvu) za 1997. godinu sredstava programirano, a koliko doznačeno, te obrazloži što 
je s nerealiziranim, a namjenski programiranim sredstvima.

16. IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNOG ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOG 
PROGRAMA I STANJU ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI U 
REPUBLICI HRVATSKOJ;

Na temelju članka 14. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, Vlada 
Republike Hrvatske dostavila je Izvješće.

Materijal su zastupnici primili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za naobrazbu, znanost
i kulturu.

Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, dr. Ivica Kostović, potpredsjednik Vlade i ministar 
znanosti i tehnologije, dodatno je obrazložio prijedlog.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. Antun Vujić, u ime Kluba zastupnika 
SDP-a, akadsemik Željko Bujaš, akademik Dubravko Jelčić, mr. Marin Jurjević, Srećko 
Bijelić, dr. Đuro Njavro, Đurđa Adlešić, dr. Dražen Švagelj, dr. Nediljko Mihanović i dr. 
Ivica Kostović, potpredsjednik Vlade i ministar znanosti i tehnologije.

Zastupnički dom je donio, većinom glasova /2"protiv"/, sljedeći 

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se Izvješće o provedbi Nacionalnog znanstvenoistraživačkog programa 
i stanju znanstvenoistraživačke djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

17. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O 
STOČARSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 402;

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

Prijedlog akta primili su zastupnici u pretince.
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Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljodjelstvo, selo
i seljaštvo.

Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
V

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, mr. Zlatko Dominiković, ministar poljoprivrede i 
šumarstva, dodatno je obrazložio prijedlog.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vice Vukojević, u ime Odbora za 
zakonodavstvo, Marko Miljević, u ime Kluba zastupnika HSS-a i Juraj Bišćan.

Predstavnik predlagatelja suglasio se s amandmanom koji je podnio Odbor za 
zakonodavstvo.

Zastupnički dom donio je, jednoglasno /72"za'7, Zakon o izmjeni i dopuni 
Zakona o stočarstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim 
amandmanom, te prihvatio mišljenje Županijskog doma.

18. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
O OSNOVAMA DEVIZNOG SUSTAVA, DEVIZNOG POSLOVANJA I 
PROMETU ZLATA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 403;

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

Prijedlog akta primili su zastupnici u pretince.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni
proračun.

Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

Predstavnik predlagatelja, Ivan Vrljić, pomoćnik ministra financija, dodatno 
je obrazložio prijedlog.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Vice Vukojević, u ime Odbora za 
zakonodavstvo.

Predstavnik predlagatelja suglasio se s amandmanima koje je podnio Odbor za 
zakonodavstvo.
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Zastupnički dom donio je, većinom glasova /67"za", 2 "suzdržana", 1 "protiv"/, 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja 
i prometu zlata, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim 
amandmanima.

19. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM 
DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 401;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta primili su zastupnici u pretince.

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

Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, Marijan Prus, predstojnik Ureda za zakonodavstvo 
Vlade Republike Hrvatske, dodatno je obrazložio prijedlog.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vice Vukojević, u ime Odbora za 
zakonodavstvo i Bosiljko Mišetić.

Zastupnički dom je prihvatio mišljenje Županijskog doma i donio, većinom 
glasova /70"za",2"suzdržana"/, sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o dopunama Zakona o trgovačkim društvima.

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

20. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
BANKAMA I ŠTEDIONICAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 400;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta primili su zastupnici u pretince.

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

Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

Zastupnički dom donio je, jednoglasno /72"za'7, sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama 
i štedionicama.

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

21. PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA ČLANU VLADE 
REPUBLIKE HRVATSKE, MINISTRU POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA 
mr. ZLATKU DOMIMKOVIĆU

Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja podnijelo je dvadeset zastupnika 
Zastupničkoga doma.

Prijedlog su zastupnici primili na sjednici.

Predstavnici predlagatelja, Luka Trconić i Zlatko Tomčić, dodatno su 
obrazložili prijedlog.

Predsjednik Vlade mr. Zlatko Mateša, izvjestio je o stajalištu Vlade republike
Hrvatske.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika 
IDS-a, Baltazar Jalšovec, u ime Kluba zastupnika HSLS-a, Dragica Zgrebec, u ime Kluba 
zastupnika SDP-a, Vladimir Seks, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marko Miljević, u ime 
Kluba zastupnika HSS-a, Vladimir Seks, mr. Zlatko Dominiković, Juraj Bišćan, mr. Marijan 
Marinko filipović, Joško Kovač, Marko Miljević, dr. Zlatko Kramarić, Slavko Vukšić, Vice 
Vukojević, Ivan Jakovčić, Njegovan Starek, Marino Golob te Zlatko Tomčić, predstavnik 
predlagatelja.

Zastupnički dom nije prihvatio Prijedlog o iskazivanju nepovjerenja ministru 
poljoprivrede i šumarstva, mr. Zlatku Dominikoviću. /17"za",68"protiv",l"suzdržan"/

23



22. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ODGOJU I NAOBRAZBI NA JEZICIMA
ETNIČKIH I NACIONALNIH ZAJEDNICA ILI MANJINA, treće čitanje P.Z. 
br. 100 /GLASOVANJE/

U raspravi je sudjelovao zastupnik Furio Radin.
Amandmane su podnijeli: zastupnik Ivan Gabelica, zastupnici dr. Furio radin, 

Njegovan Starek, i Sandor Jakab, Županijski dom, Odbor za ljudska prava i prava etničkih 
i nacionalnih zajednica ili manjina.

Predstavnik predlagatelja suglasio se s amandmanima koji su u Pregledu 
amandmana podijeljenog zastupnicima navedeni pod rednim brojem 3., 4., 9., 10., 11., 14. 
i 15.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio a Zastupnički dom nije prihvatio 
amandmane koji su u Pregledu amandmana podijeljenog zastupnicima navedeni pod rednim 
brojem 1., 2., 5., 6., 7., 8., 12. i 13.

Zastupnički dom nije prihvatio Zakon o odgoju i naobrazbi na jezicima 
etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina. Za zakon je glasovalo 63 zastupnika, 20 protiv 
a 6 ih je biulo suzdržanih.

O zakonu je provedeno poimenično glasovanje.

Sjednica je završila 27. veljače 1998. u 17,15 sati.
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