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HRVATSKI DRŽAVNI SABOR
ZASTUPNIČKI DOM

Zapisnik
tridesetpete sjednice Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
održane 11., 12., 18., 19., 20., 25., 26., i 27. XI. 1998.

Sjednicu Zastupničkog doma, 11. studenoga 1998. godine, u 9,00 sati, otvorio
je predsjednik Zastupničkoga doma, akademik Vlatko Pavletić.

Zastupnici su minutom šutnje odali počast hrvatskim braniteljima i svim
civilnim žrtvama rata.
Zapisnik tridesettreće sjednice Zastupničkog doma usvojen je bez primjedbi.
Na sjednici 18. studenoga, Zastupnički dom je odao počast svim žrtvama
Vukovara i Škabrnje.
AKTUALNI SAT
Zastupnik Vlado Jukić postavio je zastupničko pitanje kakva je sada situacija
sa školstvom u hrvatskom Podunavlju, sigurnosna situacija za djecu hrvatskih povratnika, te
što je učinjeno glede dosadašnjih incidenata. Također, postavio je pitanje hoće li itko
odgovarati za zločine počinjene nad Hrvatima u pakračkom kraju i do kada će hrvatska Vlada
financirati organizacije koje blate Hrvatsku a kojima su na čelu bili i jesu vođe velikosrpske
agresije na Hrvatsku.
Odgovore su dali mr. Božidar Pugelnik, ministar prosvjete i športa i mr.
Zlatko Mateša, predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik dr. Boris Kandare postavio je pitanje zašto hrvatska Vlada nasilnim
zapošljavanjem pobunjenih Srba u državnim službama pogoršava postojeću tešku socijalnu
situaciju te kada će prestati s takvom neprihvatljivom praksom. Također, postavio je pitanje
je li hrvatska Vlada zaprimila ikakve službene prijedloge Mila Đukanovića glede problema
hrvatsko-crnogorske granice, kakvo je stajalište hrvatske Vlade prema njegovoj lukavoj taktici
te koji se uopće potezi vuku u ovoj fazi kako bi se ostvario hrvatski suverenitet nad
Prevlakom.
Odgovore su dali dr. Željko Reiner, ministar zdravstva i dr. Mate Granić,
potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova.

Zastupnik dr. Anto Kovačević postavio je pitanje može li se desiti da ne dođe
do potpisivanje sporazuma između Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine o posebnim
odnosima. Također, postavio je pitanje hoće li ministar kulture potvrditi predloženog
intendanta Riječkog kazališta.
Odgovore su dali dr. Mate Granić, potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih
poslova i mr. Božo Biškupić.
Zastupnik Anto Đapić postavio je pitanje je li Vlada upoznata sa gospodarskopolitičkim problemom u Smokvici na otoku Korčuli glede rada vinarije, te u svezi s tim
zatražio je pisani odgovor. Također, postavio je pitanje u svezi s memorandumom slovenske
strane o uvjetima koje Hrvatska mora ispuniti kako bi joj bila isporučivana struja iz Krškog.
Odgovor na drugo pitanje dao je mr. Nenad Porges, ministar gospodarstva.
Zastupnik mr. Marin Jurjević postavio je pitanje što Vlada misli poduzeti kako
bi se rješio problem neisplate socijalnih naknada. Također, postavio je pitanje kako Vlada
komentira rezultate istraživanja objavljenih u dnevnom tisku prema kojem je nelikvidnost u
posljednje četiri godine porasla za 1000%.
Odgovore je dao mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade Republike
Hrvatske.
Zastupnica Snježana Biga Friganović postavila je pitanje što će Vlada
Republikje Hrvatske poduzeti glede stanja u TLM-u Šibenik. Također, postavila je pitanje
u svezi s povećanjem cijena u domovima umirovljenika.
Odgovore su dali mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade Republike Hrvatske
i Joso Škara, ministar rada i socijalne skrbi.
Zastupnik Dino Debeljuh postavio je pitanje tko je na slobodu pustio optužene
za pokušaj raspačavanja 550 kg kokaina. Također, postavio je pitanje u svezi s radom
policijskih ophodnji na cestama.
Odgovore su dali dr. Milan Ramljak, ministar pravosuđa i Ivan Penić, ministar
unutarnjih poslova.
Zastupnik Damir Kajin postavio je pitanje u svezi s naplatom troškova javne
rasvjete. Također, postavio je pitanje glede definiranja statusa buzetskog Cimosa.
Odgovore su dali mr. Marko Širac, ministar prostornog uređenja, graditeljstva
i stanovanja i mr. Nenad Porges, ministar gospodarstva.
Zastupnik dr. Ante Tukić postavio je pitanje što će Vlada Republike Hrvatske
poduzeti glede nelikvidnosti. Također, postavio je pitanje zna li Ministarstvo pravosuđa i
MUP gdje se nalazi Željko Maglov.
Odgovore su dali dr. Milan Ramljak, ministar pravosuđa i mr. Zlatko Mateša,
predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Milan Đukić postavio je pitanje o radu općinskih stručnih komisija
odgovornih za provedbu Plana povratka u rješavanju povrata vlasnicima njihove imovine te
alternativnog smještaja sadašnjim posjednicima tuđe imovine. Također, glede projekata
obnove koji konkuriraju za sredstva međunarodne pomoći, postavio je pitanje moguće
diskriminacije po nacionalnoj i vjerskoj osnovi.
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Odgovor je dao dr. Jure Radić, potpredsjednik Vlade i ministar obnove i
razvitka.
Zastupnik Sandor Jakab postavio je pitanje kada će Vlada Republike Hrvatske
početi poštivati i primjenjivati sporazum između republike Hrvatske i Republike Mađarske
o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj
potpisan u Osijeku 1995.
Odgovor je dao dr. Mate Granić, potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih
poslova.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Uz poziv za sjednicu zastupnici su primili Prijedlog dnevnog reda a na sjednici
e podijeljen Konačni prijedlog dnevnog reda.
U Konačni prijedlog dnevnog reda uvrštene su dvije nove točke i to:
IZVJEŠĆE MANDATNO IMUNITETNOG POVJERENSTVA O OSTAVCI NA
ZASTUPNIČKU DUŽNOST ZASTUPNIKA NIKICE VALENTIĆA I POČETKU
ZASTUPNIČKOG MANDATA NEVIA ŠETIĆA, ZAMJENIKA ZASTUPNIKA i
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU
NA DOHODAK - Predlagatelj zastupnik: Joško Kontić, prvo čitanje, P.Z. br. 486,
/koji nije raspravljan na 34. sjednici/.

Iz dnevnog reda koji je upućen uz poziv za sjednicu izostavljene su dvije točke
i to:
IZVJEŠĆE O PLAĆAMA I OSTALIM MATERIJALNIM PRAVIMA, TE RADNIM
OBVEZAMA U ŠKOLSTVU i

a/

STANJE U ZDRAVSTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ - poticaj Kluba
zastupnika HDZ-a;

b/

IZVJEŠĆE O STANJU U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU REPUBLIKE
HRVATSKE - poticaj Kluba zastupnika SDP-a;

Za raspravu o stanju u zdravstvu Vlada Republike Hrvatske nije dostavila
materijal te se rasprava ne može provesti.
Odbor za naobrazbu, znanost i kulturu zatražio je odgodu rasprave o školstvu
dok predlagatelj u potpunosti ne izvrši zaključak Zastupničkog doma t.j. dok ne dostavi
prijedlog modela kroz koji će se u 1999. i sljedećih godina, uz sklapanje granskih kolektivnih
ugovora, osigurati primjena načela selektivnog pristupa plaćama zaposlenika u školstvu.
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Zastupnički dom je prihvatio prijedlog predlagatelja o primjeni hitnog postupka
i u dnevni red su po hitnom postupku uvršteni:

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU EUROPSKOG UGOVORA
O GLAVNIM UNUTARNJIM PLOVNIM PUTEVIMA OD MEĐUNARODNOG
ZNAČAJA /AGN/, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 496;
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE
KONVENCIJE O ZAŠTITI BILJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br.
500;
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE LITVE O PREDAJI I
PRIHVATU OSOBA KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK PROTUZAKONIT, hitni
postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 505;
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O
SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I
VLADE KANADE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 504;
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O
OSIGURANJU SREDSTAVA, OSTVARIVANJU PRAVA I NAČINU ISPLATE
MINIMALNIH PLAĆA I NAKNADA ODREĐENIM FIZIČKIM I PRAVNIM
OSOBAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 503;
U raspravi je glede neuvrštavanja u dnevni red problematike zdravstva
sudjelovao zastupnik mr. Nikola Ivaniš, o redosljedu točaka sudjelovala je zastupnica Vera
Pivčevič Stanić a zastupnik Joško Kontić postavio je pitanje kada će biti uvršten u dnevni red
prijedlog Kluba zastupnika HSLS-a za raspravu o cestovnom povezivanju sjevera i juga
Hrvatske. O rasporedu točaka u dnevnom redu u raspravi su sudjelovali su Marijan Mar4inko
Filipović i Damir Kajin.

Na sjednici 12. studenoga dnevni red je dopunjen sljedećim točkama:

1.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O
DALJNJEM SMANJENJU EMISIJE SUMPORA KONVENCIJE O
DALEKOSEŽNIM PREKOGRANIČNOM ONEČIŠĆENJU ZRAKA IZ 1979.
GODINE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 498; /Zastupnički dom je
prihvatio prijedlog predlagatelja o primjeni hitnog postupka kod donošenja ovog
zakona/
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2.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENA KONVENCIJE
O ZAŠTITI SREDOZEMNOG MORA OD ONEČIŠĆENJA I PROTOKOLA O
SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA SREDOZEMNOG MORA POTAPANJEM
OTPADNIH I DRUGIH TVARI S BRODOVA I ZRAKOPLOVA, hitni postupak,
prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 499; /Zastupnički dom je prihvatio prijedlog
predlagatelja o primjeni hitnog postupka kod donošenja ovog zakona/

3.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU- Predlagatelj zastupnik Vladimir Šeks, prvo
čitanje, P.Z. br. 511;

4.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU - Predlagatelj Županijski dom Hrvatskoga
državnog sabora, prvo čitanje, P.Z. br. 512; /Zastupnički dom nije prihvatio prijedlog
predlagatelja o primjeni hitnog postupka kod donošenja ovog zakona/

5.

IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOGA FONDA ZA PRIVATIZACIJU 11991.
godina/;

Na sjednici 20. studenoga dnevni red je dopunjen sljedećim točkama:

1.

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 1998. I IZVJEŠĆE
O OBAVLJENIM REVIZIJAMA ZA 1997. GODINU;

2.

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1999.
GODINU
- Kapitalna ulaganja i kapitalni projekti s pripadnim tekućim izdacima za 1999.
godinu;
- Sažeci planova prihoda i izdataka izvanproračunskih fondova za 1999. godinu;
- Konsolidirani prijedlog plana prihoda i izdataka Državnog proračuna i
izvanproračunskih fondova za 1999. godinu;

■ 3.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1999. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 514;

4.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
LOVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 516; /Zastupnički dom je
prihvatio prijedlog predlagatelja o primjeni hitnog postupka kod donošenja ovog
zakona/
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Za sjednicu je utvrđen sljedeći
DNEVNI RED
1.

IZVJEŠĆE MANDATNO IMUNITETNOG POVJERENSTVA O OSTAVCI NA
ZASTUPNIČKU DUŽNOST ZASTUPNIKA NIKICE VALENTIĆA I POČETKU
ZASTUPNIČKOG MANDATA NEVIA ŠETIĆA, ZAMJENIKA ZASTUPNIKA;

2.

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU EUROPSKOG UGOVORA O
GLAVNIM UNUTARNJIM PLOVNIM PUTEVIMA OD MEĐUNARODNOG
ZNAČAJA /AGN/, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo
i drugo čitanje, P.Z. br. 496;

3.

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE O
ZAŠTITI BILJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo
i drugo čitanje, P.Z. br. 500;

4.

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE LITVE O PREDAJI I
PRIHVATU OSOBA KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK PROTUZAKONIT, S
KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.
br. 505;

5.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, prvo čitanje, P.Z. br. 501;

6.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRŽAVNIH UPRAVNIH
ORGANIZACIJA, prvo čitanje, P.Z. br. 502;

7.

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SOCIJALNOM
OSIGURANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KANADE,
S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,
P.Z. br. 504;

8.

PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OSIGURANJU
SREDSTAVA, OSTVARIVANJU PRAVA I NAČINU ISPLATE MINIMALNIH
PLAĆA I NAKNADA ODREĐENIM FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA, S
KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.
br. 503;

9.

PRIJEDLOG ZAKONA O NAJVIŠOJ MIROVINI, prvo čitanje, P.Z. br. 509;

10.

PRIJEDLOG ZAKONA O LISTI PROFESIONALNIH BOLESTI, prvo čitanje, P.Z.
br. 508;

11.

PRIJEDLOG ZAKONA O LISTI TJELESNIH OŠTEĆENJA, prvo čitanje, P.Z. br.
506;
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12.

PRIJEDLOG ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM,
prvo čitanje, P.Z. br. 507;

13.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU
NA DODANU VRIJEDNOST - Predlagatelji zastupnici: Mato Arlović, Dragica
Zgrebec, Antun Vujić i Slavko Linić, prvo čitanje, P.Z. br. 495;

14.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU
NA DODANU VRIJEDNOST - Predlagatelji zastupnici: Radimir Čačić i Srećko
Bijelić, prvo čitanje, P.Z. br. 497;

15.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU
NA DOHODAK - Predlagatelj zastupnik: Joško Kontić, prvo čitanje, P.Z. br. 486;

16.

PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI MALIH DIONIČARA I ULAGAČA Predlagatelji zastupnici: Ivan Jakovčić, Dino Debeljuh i Damir Kajin, prvo čitanje,
P.Z. br. 491;

17.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ISTRAŽNIM
POVJERENSTVIMA - Predlagatelji zastupnici: Ivan Jakovčić, Dino Debeljuh i
Damir Kajin, prvo čitanje, P.Z. br. 494;

18.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O BANKAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 461;

19.

IZBORI, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA.

DNEVNI RED DOPUNJEN 12. STUDENOG 1998.
20.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O
DALJNJEM SMANJENJU EMISIJE SUMPORA KONVENCIJE O
DALEKOSEŽNIM PREKOGRANIČNOM ONEČIŠĆENJU ZRAKA IZ 1979.
GODINE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 498;

21.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENA KONVENCIJE
O ZAŠTITI SREDOZEMNOG MORA OD ONEČIŠĆENJA I PROTOKOLA O
SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA SREDOZEMNOG MORA POTAPANJEM
OTPADNIH I DRUGIH TVARI S BRODOVA I ZRAKOPLOVA, hitni postupak,
prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 499;
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU- Predlagatelj zastupnik Vladimir Šeks, prvo
čitanje, P.Z. br. 511; /nije provedena rasprava na 35. sjednici/
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU - Predlagatelj Županijski dom Hrvatskoga
državnog sabora, prvo čitanje, P.Z. br. 512; /nije provedena rasprava na 35.
sjednici/
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22.

IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOGA FONDA ZA PRIVATIZACIJU /1997.
godina/;

DNEVNI RED DOPUNJEN 12. STUDENOG 1998.
23.

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 1998. I IZVJEŠĆE
O OBAVLJENIM REVIZIJAMA ZA 1997. GODINU;

24.

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1999.
GODINU
- Kapitalna ulaganja i kapitalni projekti s pripadnim tekućini izdacima za 1999.
godinu;
- Sažeci planova prihoda i izdataka izvanproračunskih fondova za 1999. godinu;
- Konsolidirani prijedlog plana prihoda i izdataka Državnog proračuna i
izvanproračunskih fondova za 1999. godinu;
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1999. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 514; /nije
provedena rasprava na 35. sjednici/
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
LOVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 516; /nije provedena rasprava
na 35. sjednici/

25.

1.

a/

STANJE U POLJOPRIVREDI REPUBLIKE HRVATSKE - Predlagatelj
zastupnik Vladimir Šeks u ime Kluba zastupnika HDZ-a;

b/

STANJE U HRVATSKOJ POLJOPRIVREDI - Predlagatelj zastupnik Luka
Trconić u ime Kluba zastupnika HSS-a;
/GLASOVANJE/

IZVJEŠĆE MANDATNO IMUNITETNOG POVJERENSTVA O OSTAVCI NA
ZASTUPNIČKU DUŽNOST ZASTUPNIKA NIKICE VALENTIĆAI POČETKU
ZASTUPNIČKOG MANDATA NEVIA ŠETIĆA, ZAMJENIKA ZASTUPNIKA;

Mandatno-imunitetno povjerenstvo dostavilo je izvješće.
Izvjestitelj Mandatno-imunitetnog povjerenstva, mr. Milivoj Kujundžić,
obrazložio je Izvješće.
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Zastupnički dom je, većinom glasova, donio sljedeću

ODLUKU
Utvrđuje se da 6. studenoga 1998. godine prestaje zastupnički mandat
gospodinu Nikici Valentiću, zastupniku u Zastupničkom domu Hrvatskoga državnog sabora,
te da tim danom zastupnički mandat počinje obnašati zamjenik zastupnika gospodin Nevio
Šetić.
U raspravi je sudjelovao zastupnik Srećko Bijelić.
Sukladno članku 7. Poslovnika Zastupničkog doma, zastupnik Nevio Šetić, koji
počinje obavljati zastupničku dužnost, dao je prisegu.

2.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU EUROPSKOG
UGOVORA O GLAVNIM UNUTARNJIM PLOVNIM PUTEVIMA OD
MEĐUNARODNOG ZNAČAJA /AGN/, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,
P.Z. br. 496;

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 poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet
i veze. Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom dostavio je mišljenje.
Predstavnik predlagatelja, mr. Željko Lužavec, ministar pomorstva, prometa
i veza, dodatno je obrazložio prijedlog.
Zastupnički dom je prihvatio amandmane koje je podnio Odbor za
zakonodavstvo.
Zastupnički dom je, većinom glasova /94"za|',l"protiv"/, donio Zakon o
potvrđivanju Europskog ugovora o glavnim unutarnjim plovnim putevima od međunarodnog
značaja /AGN/, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim
amandmanima, te prihvatio mišljenje Županijskog doma.
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3.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE
KONVENCIJE O ZAŠTITI BILJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.
br. 500;

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 poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljodjelstvo, selo
i seljaštvo.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom dostavio je prethodno mišljenje.
Zastupnički domje, većinom glasova /94"za", 1"protiv"/, Zakon o potvrđivanju
Međunarodne konvencije o zaštiti bilja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, te
prihvatio prethodno mišljenje Županijskog doma.

4.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE LITVE O PREDAH
I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK PROTUZAKONIT,
hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 505;

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 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, jednoglasno, /95"za"/, donio Zakon o potvrđivanju
Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o predaji osoba kojih
je ulazak ili boravak protuzakonit, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, te prihvatio
mišljenje Županijskog doma.
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5.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, prvo čitanje, P.Z. br. 501;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, socijalnu politiku
i zdravstvo, Odbor za obitelj, mladež i šport, Odbor financije i državni proračun i Odbor za
poljodjelstvo, selo i seljaštvo.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom dostavio je mišljenje.
Predstavnica predlagatelja, dr. Štefanija Bortek-Knešaurek, ravnateljica
Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, dodatno je obrazložila prijedlog.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vera Pivčević Stanić, u ime Odbora za
rad, socijalnu politiku i zdravstvo, Đurđa Adlešić, u ime Odbora za obitelj, mladež i šport,
Željka Antunović, u ime Kluba zastupnika SDP-a, Radimir Čačić, u ime Kluba zastupnika
HNS-a i IDF-a, Pavo Šarčević, u ime Kluba zastupnika HSS-a, Đurđa Adlešić, u ime Kluba
zastupnika HSLS-a, dr. Ante Tukić, u ime Kluba zastupnika LS-a, Vera Pivčević Stanić,
Petar Žitnik, Ivan Gabelica, Joško Kontić, Ivan Kolar, Juraj Bišćan, Srećko Bijelić, Ivan
Hranjec, Hrvoje Kraljević, dr. Marko Veselica, Kazimir Sviben i dr. Štefanija BortekKnešaurek, ravnateljica Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži.
Zastupnički dom je, jednoglasno, prihvatio mišljenje Županijskog doma i donio
sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o doplatku za djecu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju, radi
pripreme Konačnog prijedloga zakona.

6.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRŽAVNIH UPRAVNIH
ORGANIZACIJA, prvo čitanje, P.Z. br. 502;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.
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Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost i Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom dostavio je prethodno mišljenje.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vera Pivčević Stanić, u ime Odbora za
rad, socijalnu politiku i zdravstvo, Đurđa Adlešić, u ime Kluba zastupnika HSLS-a, Srećko
Bijelić, u ime Kluba zastupnika HNS-a i IDF-a, Dragica Zgrebec, u ime Kluba zastupnika
SDP-a, Vera Pivčević Stanić, Ivan Gabelica, dr. Ante Tukić i Jadranka Kosor.
Zastupnički dom je prihvatio prethodno mišljenje Županijskog doma većinom
glasova /81"za",12"protiv",2"suzdržana/ i donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu
i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju, radi
pripreme Konačnog prijedloga zakona.
Zastupnički dom je, većinom glasova, sukladno prijedlogu Odbora za rad,
socijalnu politiku i zdravstvo, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da izradi simulaciju troškova
organiziranja mreže područnih jedinica Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i
mladeži na cijelom području Republike Hrvatske. Pri tome, valja uzeti u obzir najoptimalnija
rješenja, vezujući se na postojeći sustav mreže socijalne skrbi, mirovinskog i zdravstvenog
osiguranja i županijskih ureda za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu, u prostornom,
kadrovskom i informatičkom smislu.

7.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O
SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I
VLADE KANADE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 504;

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 poštom.
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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.
Zastupnički dom je, jednoglasno, /95"za7, donio Zakon o potvrđivanju
Ugovora o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade, u tekstu
kako ga je predložio predlagatelj, te prihvatio mišljenje Županijskog doma.

8.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O
OSIGURANJU SREDSTAVA, OSTVARIVANJU PRAVA I NAČINU ISPLATE
MINIMALNIH PLAĆA I NAKNADA ODREĐENIM FIZIČKIM I PRAVNIM
OSOBAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 503;

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 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, mr. Joso Škara, ministar rada i socijalne skrbi,
dodatno je obrazložio prijedlog.
U raspravi je sudjelovala zastupnica Vera Pivčević Stanić, u ime Odbora za
rad, socijalnu politiku i zdravstvo.
Zastupnički dom je, većinom glasova /87 "za", 1"protiv", 7 "suzdržanih 7 , donio
Zakon o prestanku važenja Zakona o osiguranju sredstava, ostvarivanju prava i načinu isplate
minimalnih plaća i naknada određenim fizičkim i pravnim osobama, u tekstu kako ga je
predložio predlagatelj, te prihvatio mišljenje Županijskog doma.

9.

PRIJEDLOG ZAKONA O NAJVIŠOJ MIROVINI, prvo čitanje, P.Z. br. 509;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
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Prijedlog akta primili su zastupnici u pretince.
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, mr. Joso Škara, ministar rada i socijalne skrbi,
dodatno je obrazložio prijedlog.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vera Pivčević Stanić, u ime Odbora za
rad, socijalnu politiku i zdravstvo, dr. Hrvoje Kraljević, u ime Kluba zastupnika HSLS-a,
Srećko Bijelić, u ime Kluba zastupnika HNS-a i IDF-a, dr. Ante Tukić, u ime Kluba
zastupnika LS-a, mr. Mato Arlović, u ime Kluba zastupnika SDP-a i Dino Debeljuh, u ime
Kluba zastupnika IDS-a.
Zastupnički dom je, većinom glasova /73"za", 21 "protiv", 1"suzdržan"/,
prihvatio mišljenje Županijskog doma i donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o najvišoj mirovini.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju, radi
pripreme Konačnog prijedloga zakona.

10.

PRIJEDLOG ZAKONA O LISTI PROFESIONALNIH BOLESTI, prvo čitanje,
P.Z. br. 508;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta primili su zastupnici u pretince.
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, mr. Joso Škara, ministar rada i socijalne skrbi,
dodatno je obrazložio prijedlog.
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U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vera Pivčević Stanić, u ime Odbora za
rad, socijalnu politiku i zdravstvo, dr. Nikola Ivaniš, Srećko Bijelić, dr. Ante Tukić, dr.
Dražen Švagelj i mr. Joso Škara, ministar rada i socijalne skrbi.
Zastupnički dom je, većinom glasova /94"za", l"protiv",/, prihvatio mišljenje
Županijskog doma i donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o listi profesionalnih bolesti.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju, radi
pripreme Konačnog prijedloga zakona.

11.

PRIJEDLOG ZAKONA O LISTI TJELESNIH OŠTEĆENJA, prvo čitanje, P.Z.
br. 506;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta primili su zastupnici u pretince.
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, mr. Joso Škara, ministar rada i socijalne skrbi,
dodatno je obrazložio prijedlog.
U raspravi je sudjelovala zastupnica Vera Pivčević Stanić, u ime Odbora za
rad, socijalnu politiku i zdravstvo.
Zastupnički dom je, većinom glasova /94"za", 1"protiv",/, prihvatio mišljenje
Županijskog doma i donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o listi tjelesnih oštećenja.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju, radi
pripreme Konačnog prijedloga zakona.
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12.

PRIJEDLOG ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA
TRAJANJEM, prvo čitanje, P.Z. br. 507;

S

POVEĆANIM

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta primili su zastupnici u pretince.
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, mr. Joso Škara, ministar rada i socijalne skrbi,
dodatno je obrazložio prijedlog.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vera Pivčević Stanić, u ime Odbora za
rad, socijalnu politiku i zdravstvo, Vice Vukojević, u ime Odbora za zakonodavstvo, Petar
Žitnik, Nikola Ivaniš, mr. Mato Arlović i mr. Marin Jurjević.
Zastupnički dom je, većinom glasova /92"za", 2"suzdržana", 1"protiv",/,
prihvatio mišljenje Županijskog doma i donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju, radi
pripreme Konačnog prijedloga zakona.

13.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU
NA DODANU VRIJEDNOST, Predlagatelj: zastupnici Mato Arlović, Dragica
Zgrebec, Antun Vujić i Slavko Linić, u ime Kluba zastupnika SDP-a. prvo
čitanje, P.Z. br. 495;

14.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU
NA DODANU VRIJEDNOST, Predlagatelj: zastupnici Radimir Čačić i Srećko
Bijelić, prvo čitanje, P.Z. br. 497;

O prijedlozima zakona provedena je objedinjena rasprava.
Prijedloge akata zastupnici su primili poštom.
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Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni
proračun i Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje.
Predstavnici predlagatelja zastupnici mr. Mato Arlović i Radimir Čačić,
dodatno su obrazložili prijedloge.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Damir Kajin u ime Kluba zastupnika IDSa, Joško Kovač, u ime Kluba zastupnika HSS-a, u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. Đuro
Njavro, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Srećko Bijelić, u ime Kluba zastupnika HNS-a i
IDF-a, Ivan Herak, Ivan Gabelica, Željko Pavlic, Snježana Biga Friganović, mr. Marin
Jurjević, Petar Žitnik, Pavo Šarčević, Marijan Marinko Filipović, Juraj Bišćan, Slavko
Vukšić, Srećko Bijelić, Ivica Račan, dr. Dragan Kovačević, Željka Antunović, Ivan Milas,
Slavko Linić, Mate Perković, pomoćnik ministra financija i predstavnici predlagatelja zakona
mr. Mato Arlović i Radimir Čačić.
Zastupnički dom je, većinom glasova /66"za",16"protiv'7, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Odbija se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na
dodanu vrijednost, koji su predložili zastupnici Mato Arlović, Dragica Zgrebec, Antun Vujić
i Slavko Linić, u ime Kluba zastupnika SDP-a, zbog razloga navedenih u mišljenju Vlade
Republike Hrvatske i izvješćima radnih tijela.
Zastupnički dom je, većinom glasova / 63 "za", 15 "protiv" ,3 "suzdržana"/, donio
sljedeći
ZAKLJUČAK
Odbija se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na
dodanu vrijednost, koji su predložili zastupnici Radimir Čačić i Srećko Bijelić, zbog razloga
navedenih u mišljenju Vlade Republike Hrvatske i izvješćima radnih tijela.

15.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU
NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 486;

Predlagatelj zakona je zastupnik Joško Kontić, u ime Kluba zastupnika HSLSa.
Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni
proračun.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom dostavio je mišljenje.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje.
Predstavnik predlagatelja, zastupnik Joško Kontić, dodatno je obrazložio
prijedlog.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Pavlic, u ime Kluba zastupnika
HSLS-a, Pavo šarčević, u ime Kluba zastupnika HSS-a, mr. Mato Arlović, u ime Kluba
zastupnika SDP-a, mr. Marin Jurjević, Juraj Bišćan, Srećko Bijelić, Damir Kaj in, Mate
Perković, pomoćnik ministra financija i predlagatelj Joško Kontić.
Zastupnički dom j e, većinom glasova /60"za", 16" protiv", 5" suzdržanih"/, donio
sljedeći
ZAKLJUČAK
Odbija se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na
dohodak, koji je predložio zastupnik Joško Kontić u ime Kluba zastupnika HSLS-a, zbog
razloga navedenih u mišljenju Vlade Republike Hrvatske, Županijskog doma i izvješćima
radnih tijela.

16.

PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI MALIH DIONIČARA I ULAGAČA;
prvo čitanje, P.Z. br. 491;

Predlagatelji zakona su zastupnici Ivan Jakovčić, Dino Debeljuh i Damir
Kaj in, u ime Kluba zastupnika IDS-a.
Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, razvoj
i obnovu.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje.
Predstavnik predlagatelja, Damir Kajin dodatno je obrazložio prijedlog. Milan
Kovač ministar privatizacije obrazložio je stajalište Vlade Republike Hrvatske.
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U raspravi su sudjelovali zastupnici mr. Mato Arlović, Srećko Bijelić i
predlagatelj Damir Kaj in.
Zastupnički dom je, većinom glasova /64"za", 11 "protiv" ,4" suzdržana"/, donio
sljedeći
ZAKLJUČAK

Odbija se Prijedlog zakona o zaštiti malih dioničara, koji su predložili
zastupnici Ivan Jakovčić, Dino Debeljuh i Damir Kajin u ime Kluba zastupnika IDS-a, zbog
razloga navedenih u mišljenju Vlade Republike Hrvatske i izvješćima radnih tijela.

17.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
POVJERENSTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 494;

O

ISTRAŽNIM

Predlagatelji zakona su zastupnici Ivan Jakovčić, Dino Debeljuh i Damir
Kajin, u ime Kluba zastupnika IDS-a.
Prijedlog akta primili su zastupnici poštom.
Raspravu je proveo Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Izvješće su zastupnici primili na sjednici.
Zastupnički dom je, većinom glasova /70"za",24"protiv"l "suzdržan"/ donio
sljedeći
ZAKLJUČAK
Odbija se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o istražnim povjerenstvima,
koji su predložili zastupnici Ivan Jakovčić, Dino Debeljuh i Damir Kajin u ime Kluba
zastupnika IDS-a, zbog razloga navedenih u izvješću Odbora za Ustav, Poslovnik i politički
sustav, kao matičnog radnog tijela.

18.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O BANKAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 461;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zastupnici primili poštom.
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.
Županijski dom dostavio je mišljenje.
Predstavnik predlagatelja Ivan Vrljić, pomoćnik ministra financija, dodatno je
obrazložio prijedlog.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vice Vukojević, u ime Odbora za
zakonodavstvo, dr. Đuro Njavro, u ime Odbora za financije i državni proračun, mr. Dragan
Kovačević, u ime Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu, Damir Kajin, u ime Kluba
zastupnika IDS-a, dr. Ante Tukić, u ime Kluba zastupnika LS-a, Srećko Bijelić, u ime Kluba
zastupnika HNS-a i IDF-a, Pavo Šarčević, u ime Kluba zastupnika HSS-a, Ivan Herak, u ime
Kluba zastupnika HSLS-a, dr. Đuro Njavro, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, mr. Marin
Jurjević, u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. Stanislav Janović, Ivan Gabelica, Joško Kontić,
dr. Hrvoje Kraljević, mr. Milivoj Kujundžić, Juraj Bišćan, dr. Anto Kovačević, Srećko
Bijeloć i dr. Đuro Njavro.
Zastupnički dom je, većinom glasova /68"za",13"protiv"l"suzdržan"/,
sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. O Konačnom prijedlogu zakona o bankama provest će se treće čitanje.
2. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavit će se predlagatelju radi izrade
Konačnog prijedloga zakona.
3. Obvezuje se predlagatelj da Konačni prijedlog zakona o bankama za treće
čitanje podnese pravodobno kako bi se o njemu mogla provesti rasprava na sljedećoj sjednici
Zastupničkog doma.

19.

IZBORI, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

PRIJEDLOG ODLUKE
ZAKONODAVSTVO

O

IZBORU

ČLANA

ODBORA

ZA

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je Prijedlog odluke,
koju su zastupnici primili na sjednici.
Dr. Franjo Gregurić, izvjestitelj Odbora obrazložio je Prijedlog odluka.
Zastupnički dom je, većinom glasova /93"za", 1"protiv",1"suzdržan7 donio
Odluku o izboru Nevia Šetića za člana Odbora za zakonodavstvo, sukladno prijedlogu Odbora
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za izbor, imenovanja i upravne poslove.
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA UNUTARNJU
POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je Prijedlog odluke,
koju su zastupnici primili na sjednici.
Dr. Franjo Gregurić, izvjestitelj Odbora obrazložio je Prijedlog odluka.
Zastupnički dom je, većinom glasova /92"za", 1"protiv", 2 "suzdržana 7 donio
Odluku o izboru Stipe Čalete za člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost,
sukladno prijedlogu Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove.

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU
HRVATSKE NARODNE BANKE

VICEGUVERNERA

Prijedlog odluke dostavio je Odbor za izbor imenovanja i upravne poslove.
Materijal su zastupnici primili na sjednici.
Zastupnički dom je prihvatio Prijedlog odluke o imenovanju dr.sc. Krešimira
Piršla, viceguvernerom Hrvatske narodne banke, u tekstu kako ju je predložio predlagatelj.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a, zastupnik Vladimir Seks je, u smislu članka
225. stavak 2. Poslovnika, /s obzirom da glasovanje nije bilo potpuno jasno/, zatražio
provjeru glasovanja a sukladno članku 224. poimenično glasovanje. Također, predložio je
odgodu glasovanja.
Zastupnički dom je prihvatio prijedloge Kluba zastupnika HDZ-a i odgodio
glasovanje.

20.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O
DALJNJEM SMANJENJU EMISIJE SUMPORA KONVENCIJE O
DALEKOSEŽNIM PREKOGRANIČNOM ONEČIŠĆENJU ZRAKA IZ 1979.
GODINE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 498;

21.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENA
KONVENCIJE O ZAŠTITI SREDOZEMNOG MORA OD ONEČIŠĆENJA I
PROTOKOLA O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA SREDOZEMNOG MORA
POTAPANJEM OTPADNIH I DRUGIH TVARI S BRODOVA I
ZRAKOPLOVA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 499;

O konačnim prijedlozima zakona provedena je objedinjena rasprava.
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Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod utvrđivanja dnevnog
reda prihvaćena je primjena hitnog postupka kod donošenja ovih zakona.
Prijedloge akata primili su zastupnici poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom dostavio je mišljenje.
Predstavnik predlagatelja, dr. Ante Kutle, ravnatelj Državne uprave za zaštitu
prirode i okoliša, dodatno je obrazložio prijedlog.
U raspravi je sudjelovao zastupnik Željko Pavlic.
Predstavnik
zakonodavstvo.

predlagatelja

suglasio

se

s

amandmanom

Odbora

za

Zastupnički dom je, jednoglasno /86"za"/, donio Zakon o potvrđivanju
Protokola o daljnjem smanjenju emisije sumpora Konvencije o dalekosežnom prekograničnom
onečišćenju zraka iz 1997. godine, tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa
prihvaćenim amandmanima, te prihvatio mišljenje Županijskog doma.

Zastupnički dom je,
zakonodavstvo, donio sljedeći

jednoglasno,

sukladno

prijedlogu

Odbora

za

ZAKLJUČAK
Ovlašćuje se Stručna služba Hrvatskoga državnog sabora da prije objave ovoga
Zakona u "Narodnim novinama" obavi redakciju njegovog teksta.
Predstavnik predlagatelja suglasio se s amandmanom Odbora za zakonodavstvo
na Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju izmjena Konvencije o sprječavanju onečišćavanja
Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova i zrakoplova.
Zastupnički dom je, jednoglasno /86"za"/, donio Zakon o potvrđivanju izmjena
Konvencije o sprječavanju onečišćavanja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih
tvari s brodova i zrakoplova, tekstu kako gaje predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim
amandmanima, te prihvatio mišljenje Županijskog doma.

22

22.

IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOGA FONDA ZA PRIVATIZACIJU /1997.
GODINA/;

Materijal je, sukladno članku 6. Zakona o Hrvatskom fondu za privatizaciju,
dostavio Nadzorni odbor.
Izvješće su zastupnici primili u pretince.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo, razvoj
i obnovu.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Predstavnik predlagatelj a, dr. Dragan Kovače vić, predsjednik Nadzornog odbor
Hrvatskog fonda za privatizaciju, dao je dodatno obrazloženje.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. Ante Tukić, u ime Kluba zastupnika
LS-a, Željka Antunović, u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Kolar, u ime Kluba zastupnika
HDZ-a, Marijan Marinko Filipović, u ime Kluba zastupnika HSS-a, Željko Pavlic, u ime
Kluba zastupnika HSLS-a, Srećko Bijelić, u ime Kluba zastupnika HNS-a i IDF-a, Snježana
Biga Friganović, Željka Antunović, Stipe Hrkač, Božo Kovačević, Ivan Hranjec, mr. Mato
Arlović, dr. Franjo Gregurić, Pavo Šarčević, Josip Odak, Juraj Bišćan, Zdenka Babić
Petričević, dr. Ante Tukić, Srećko Bijelić, dr. Dragan Kovačević, predsjednik Nadzornog
odbor Hrvatskog fonda za privatizaciju i Milan Kovač, ministar privatizacije.

Zastupnički dom je, većinom glasova 166"za", 11 "protiv", 4 "suzdržana"/,
sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu, kao matičnog
radnog tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatskog fonda za privatizaciju.

23.

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 1998. I
IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM REVIZIJAMA ZA 1997. GODINU;

Sukladno članku 11. Zakona o državnoj reviziji, Državni ured za reviziju
dostavio je Izvješće.
Materijal su zastupnici primili dostavom u pretince.
Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za unutarnju
poitiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo.
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Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje.
Predstavnica predlagatelja, Šima Krasić, glavni državni revizor, dodatno je
obrazložila prijedlog.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. Ante Tukić, u ime Kluba zastupnika
LS-a, mr. Mato Arlović, u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anton Kovačev, u ime Kluba
zastupnika HDZ-a, Ivan Herak, u ime Kluba zastupnika HSLS-a, Radimir Čačić, u ime
Kluba zastupnika HNS-a i IDF-a, Dino Debeljuh, u ime Kluba zastupnika IDS-a, Pavo
Šarčević, u ime Kluba zastupnika HSS-a, Ivan Gabelica, Joško Kontić, Drago Krpina, Vera
Pivčević Stanić, mr. Mato Arlović, Željka Antunović, Jozo Radoš, Dragica Zgrebec, mr.
Milivoj Kujundžić i Šima Krasić, glavni državni revizor.

Zastupnički domje, većinom glasova /72"za", 1"protiv" 17"suzdržanih"/, donio
sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 1998.

Zastupnički domje, većinom glasova /72"za", 1"protiv" 17 "suzdržanih"/, donio
sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obavljenim revizijama za 1997. godinu.

Zastupnički dom je, većinom glasova /89"za",l"suzdržan"/, sukladno
prijedlogu Kluba zastupnika HDZ-a, donio sljedeće
ZAKLJUČKE
1. Zastupnički dom odlučuje da se sva izvješća o obavljenim revizijama u
1997. godini, koje je Zastupničkom domu dostavio Državni ured za reviziju, dostave na uvid
Državnom odvjetništvu, Državnom pravobraniteljstvu, Ministarstvu unutarnjih poslova i
Financijskoj policiji.
2. Zastupnički dom zadužuje institucije navedene u prethodnoj točki da uvidom
u navedena Izvješća procjeni postoje li slučajevi nezakonitog postupanja u raspolaganju
novcem i Državnog proračuna odnosno iz proračuna županije, gradova i općina, te da u
takvim eventualnim slučajevima postupe u skladu sa svojim dužnostima i ovlastima.
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3.
Zastupnički dom zadužuje institucije navedne u točki prvoj da Zastupničkom
domu podnesu izvješće o tome što su poduzeli u svezi s ovim zaključcima i to najkasnije do
1. lipnja 1999. godine.

U raspravi o prijedlogu da se objedini rasprava o Prijedlogu Državnog
proračuna Republike Hrvatske za 1999. godinu i Konačnom prijedlogu zakona o izvršavanju
Državnog proračuna republike Hrvatske za 1999. godinu sudjelovali su Željka Antunović,
u ime Kluba zastupnika SDP-a, Luka Trconić, u ime Kluba zastupnika HSS-a, Damir Kajin,
u ime Kluba zastupnika IDS-a. O navedenim točkama odlučeno je provesti odvojenu
raspravu.

24.

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1999.
GODINU
- Kapitalna ulaganja i kapitalni projekti s pripadnim tekućim izdacima za 1999.
godinu;
- Sažeci planova prihoda i izdataka izvanproračunskih fondova za 1999. godinu;
- Konsolidirani prijedlog plana prihoda i izdataka Državnog proračuna i
izvanproračunskih fondova za 1999. godinu;

Prijedlog akta dostavila je Vlada Republike Hrvatske, a rasprava je provedena
u prvom čitanju.
Materijal su zastupnici primili 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 nacionalnih manjina, Odbor za useljeništvo, Odbor za poljodjelstvo, selo i
seljaštvo, Odbor za ratne veterane i Odbor za pravosuđe.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom dostavio je mišljenje.
Predstavnik predlagatelja, mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade Republike
Hrvatske dodatno je obrazložio prijedlog.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vice Vukojević, u ime Odbora za
zakonodavstvo, mr. Miroslav Kiš, u ime Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih
manjina, dr. Đuro Njavro, u ime Odbora za financije i državni proračun, Vera Pivčević
Stanić, u ime Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, dr. Zdravko Sančević, u ime
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Odbora za zseljeništvo, Janko Bobetko, u ime Odbora za ratne veterane, Bosiljko Mišetić,
u ime Odbora za pravosuđe, dr. Ante Tukić, u ime Kluba zastupnika LS-a, Radimir Čačić,
u ime Kluba zastupnika HNS-a i IDF-a, dr. Hrvoje Kraljević, u ime Kluba zastupnika HSLSa, Njegovan Starek, u ime Kluba nezavisnih zastupnika nacionalnih manjina, Joško Kovač,
u ime Kluba zastupnika HSS-a, Damir Kajin, u ime Kluba zastupnika IDS-a, Damir Kajin,
u ime Kluba zastupnika IDS-a, Željka Antunović, u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. Đuro
Njavro, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anto Đapić u ime Kluba zastupnika HSP-a, Drago
Krpina, Vladimir Seks, Anton Kovačev, Vice Vukojević, Ivan gabelica, Slavko Vukšić,
Milan Đukić, Petar Žitnik, Željko Pavlic, Božo Kovačević, dr. Ante Tukić, Joško Kontić,
Dragica Zgrebec, Jadranka Kosor, Luka Bebić, dr. Žarko Domljan, Anto Kovačević, dr.
Marko veselica, Snježana Biga Friganović, akademik Željko Bujaš, Hrvoje Hitrec, Josip
Jakovčić, marija Bajt, dr. Žarko Tomljanović, dr. Antun Pitlović, mr. Miroslav Kiš,
Marijanka Nemet, Pavo Šarčević, Juraj Bišćan, dr. Furio Radin, Janko Bobetko, Ivan Kolar,
Ivan Kolak, Vera Pivčević Stanić, Kruno Bošnjak, Mladen Markač, dr. Franjo Gregurić, dr.
Mladen Majsec, Sandor Jakab, mr. Milivoj Kujundžić, Zdenka Babić Petričević, Matej
Janković, dr. Dražen Švagelj, Nikola Obuljen, dr. Boris Kandare, Srećko Bijelić, Marko
Miljević, Božidar Kalmeta, Darko Pavlak, Mladen Jurković, Kazimir Sviben, mr. Juraj
Buzolić, Ivan Milas, Marijan Marinko Filipović, mr. Mato Arlović, Slavko Linić, Veselin
Pejnović, Jozo Radoš, Marino Golob, Željko Pavlic, Sandor Jakab, Ivan Hranjec, Njegovan
Starek, Jozo Marić, mr. Borislav Škegro, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar
financija i Mijo Jukić, zamjenik ministra financija.
Zastupnički dom je, većinom glasova /69"za", 16"protiv"1 "suzdržan"/,
prihvatio mišljenje Županijskog doma i donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 1999.
godinu.
2.
Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju, radi
pripreme Prijedloga državnog proračuna u drugom čitanju.
Zastupnički dom je, jednoglasno, sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe,
donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da do sjednice domova Hrvatskoga
državnog sabora kada će se odlučivati o Konačnom prijedlogu Državnog proračuna Republike
Hrvatske za 1999. godinu - u drugom čitanju, izradi i dostavi na odlučivanje Zakon o
plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.
Zastupnički dom je, većinom glasova /74"za",8"protiv"4"suzdržana"/,
Sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
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Obvezuje se zastupnici da pri podnošenju amandmana za izmjenu pojedinih
stavki Konačnog prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1999. godinu pruže
odgovarajuće dokaze o postojanju uvjeta da će se osigurana sredstva stvarno i utrošiti (idejni
projekt, dokaz o rješenim imovinsko-pravnim odnosima i si.).

25.

a/

STANJE U POLJOPRIVREDI REPUBLIKE HRVATSKE - Predlagatelj
zastupnik Vladimir Seks u ime Kluba zastupnika HDZ-a;

b/

STANJE U HRVATSKOJ POLJOPRIVREDI - Predlagatelj zastupnik
Luka Trconić u ime Kluba zastupnika HSS-a;
/GLASOVANJE/

O usuglašavanju zaključaka klubova zastupnika HDZ-a i HSS-a Zastupnički
dom su izvjestili Vladimir Seks i Luka Trconić.
Zastupnički domje, JEDNOGLASNO /85"za"/, sukladno prijedlozima klubova
zastupnika HDZ-a i HSS-a, donio sljedeće
ZAKLJUČKE
1. Zastupnički dom obvezuje Vladu da, do kraja i u cijelosti, provede
zaključke što ih je Zastupnički dom, u skladu sa Strategijom razvitka hrvatske poljoprivrede,
prihvatio u svibnju 1996. godine.
2. Zadužuje se Vlada da, bez odgađanja pristupi uspostavi jedinstvenog modela
financiranja hrvatske poljoprivrede osnivanjem jedinstvenog Agrarnog fonda odnosno
Državne agrarne banke.
3. Zastupnički dom, smatrajući da sredstva za subvencije u poljoprivredi za
1999. godinu bi trebala biti za 40% viša u odnosu na 1998., traži da Vlada nastoji u
Državnom proračunu za 1999. godinu osigurati predloženo povišenje subvencije.
4. Zadužuje se Vlada da, u najkraćem roku, Zastupničkom domu dostavi
prijedlog novog jedinstvenog modela subvenciranja poljoprivredne proizvodnje.
5. Zadužuje se Vlada da, odlučnije nego li dosad, nastavi s primjenom mjera,
koje će potaknuti smanjenje uvoza a povećati izvoz poljoprivredno prehrambenih proizvoda,
uključujući i uspostavu modela subvencije izvezenih roba.
6. Zadužuje se Vlada da pronađe način za snižavanje cijena repromaterijala
potrebnog za poljoprivrednu proizvodnju.
7. Zadužuje se Vlada da, u najkraćem roku, Zastupničkom domu dostavi
prijedlog zakona kojim bi se institucionalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu države diglo na višu institucionalnu razinu, te Zastupničkom domu dostavi
prijedlog dugoročne strategije upravljanja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države te
okvirni program korištenja napuštenog poljoprivrednog zemljišta.
27

8. Zadužuje se Vlada da pristupi žurnoj izradi Programa okrupnjavanja
poljoprivrednih površina u vlasništvu obiteljskih i poljoprivrednih gospodarstava, uključući
i izradu eventualno potrebnog prijedloga zakona koji bi omogućio njegovo brže ostvarenje.
9. Zastupnički dom smatra potrebnim osigurati bolje pretpostavke za
učinkovito djelovanje Uprave za geodetske poslove uključujući u osiguranje znatno više
sredstava iz Državnog proračuna.
10. Zadužuje se Vlada da osigura prioritetan otkup poljoprivredno
prehrambenih proizvoda sa područja od posebne državne skrbi za potrebu Ravnateljstva
robnih zaliha.
11. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva da žurno propiše
kriterije za sticanje statusa obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te da pristupi izradi
registra obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
12. Zadužuje se Vlada da, u što kraćem roku, izradi program restruktuiranja
i privatizacije dioničkih društava, koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom pri čemu se
može posebna pozornost posvetiti restruktuiranju i privatizaciji dioničkih društava na
područjima od posebne državne skrbi.
13. Zadužuje se Vlada da uspostavi model uzimanja novčanih kaucija u
slučajevima tranzita poljoprivredno prehrambenih proizvoda kroz Republiku Hrvatsku a u
svrhu onemogućavanja ilegalnog uvoza svih proizvoda u našu zemlju.
14. Zadužuje se HBOR da pri odobravanju kredita ugovorom obveže korisnika
kredita da tako dobivena sredstva mogu koristiti samo za kupnju domaćih proizvoda /osim
u slučajevima kada se određene robe ne proizvode u Hrvatskoj/ i plaćanje usluga domaćih
tvrtki.
15. Zadužuje se Vlada da u 1999. godini završi postupak povrata odnosno
naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište.
16. Zadužuje se Vlada da razmotri mogućnost dislokacije pojedinih uprava
Ministarstva poljoprivrede i šumarstva vodeći računa o dominantnosti pojedinih grana
poljoprivrede i šumarstva u različitim dijelovima Hrvatske.
17. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da:
a/ u primjerenom roku izradi i predloži Hrvatskom državnom saboru
cjelovitu analizu stanja obiteljskih gospodarstava, temeljem istraživanja na reprezentativnom
uzorku odgovarajućeg broja seoskih domaćinstava, s demografskog, socijalnog i proizvodnog
aspekta te viđenja pozicije obiteljskih gospodarstava u budućnosti;
bi u primjerenom roku predloži Hrvatskom državnom sabom ciljeve i mjere
procesa usmjeravanja razvoja i transformacije obiteljskih seljačkih gospodarstava uvažavajući
potrebe:
- poželjne demografske tendencije s posebnim naglaskom na perspektivu
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mladih obiteljskih gospodarstava,
- objektivne mogućnosti proizvodnje,
- bilanci proizvodnje nacionalnog gospodarstva i potrebe potrošača,
- očuvanja strateških pozicija ruralnih područja, a posebno rubnih područja
države,
- očuvanje tradicionalnog načina života i seljačke kulture i
- očuvanje prirodne ravnoteže (održivi razvitak);
c/ u primjerenom roku predloži Hrvatskom državnom saboru kratkoročne i
dugoročne bilance poljoprivredne proizvodnje s aspekta:
- samodostatnosti domaće proizvodnje,
- izvoznog potencijala (suficit proizvodnje),
- potreba uvoza (deficit proizvodnje) i
- proizvodnje različitih regionalnih karakteristika;
d/ u primjerenom roku u cijelosti provede prilagodbu zakonskih propisa koji
će omogućiti ravnopravno organiziranje seljačkih obiteljskih gospodarstava s aspekta
partnerskog odnosa seljačkog staleža prema Vladi Republike Hrvatske radi činjenice da je
seljak ujedno i posloprimac i poslodavac te da kao takav nema partnersku poziciju prema
Vladi kao ostali posloprimci i poslodavci;
e/ u primjerenom roku predloži Hrvatskom državnom saboru za seljake
stimulativne izmjene zakonskih propisa iz područja:
- zemljišne politike,
- poreznog i carinskog sustava,
- zaštite domaće proizvodnje,
- potencijalnih mjera i
- sustava financiranja domaće proizvodnje,
a zbog postizanja projektiranih kratkoročnih ciljeva s cjelovitim projektom za dugoročno
razdoblje, kako bi svi sudionici (obiteljska gospodarstva, potrošači, država) mogli unaprijed
odrediti svoje proizvodne i tržišne perspektive te posebno perspektivu seljačke populacije;
f/ u primjerenom roku predloži mjere sprečavanja posljedica mogućih
manipulacija u proizvodnji i prometu genetičkih modificiranih (GM) prehrambenih proizvoda
i to:
- osnuje bioetičko povjerrenstvo pri Vladi Republike Hrvatske, sastavljeno od
eminentnih predstavnika znanosti, etičara (filozofa i teologa) te predstavnika javnosti, pri
čemu je bitno da to budu osobe visokog stupnja moralne i znanstvenostručne odgovornosti,
koje nisu interesno-komercijalno uključene u proizvodnju i plasman genetičkih modificiranih
(GM) proizvoda,
- ovo područje pravno regulira, osigura upravnu kontrolu te zabrani uvoz hrane
ili poljoprivrednih proizvoda koji su genetički modificirani ili da se bar uvede obvezatno
označavanje da su ti proizvodi ili njihove sastavne supstance genetički modificirani, kako bi
građani, odnosno potrošači, ostvarili pravo na izbor hrane, uz zabranu svake sjetve, pa i u
pokusne svrhe, takvih genetički modificiranih biljaka;
g/ Kod izrade prethodnih prijedloga neophodno je voditi računa o stvaranju
potrebnih preduvjeta za prilagodbu poljoprivrednog sustava s uvjetima i kriterijima Europske
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unije i WTO.
Sukladno prijedlogu Kluba zastupnika HDZ-a Zastupnički dom je, većinom
glasova /70"za", 9"protiv", 6"suzdržanih7 , donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Zastupnički dom prihvaća Izvješće Vlade Republike Hrvatske o stanju u
poljoprivredi.

Sjednica je završila 27. studenoga u 16,10 sati.

PREDSJEDNIK
ZASTUPNIČKOGA DOMA
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