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SABOR REPUBLIKE HRVATSKE 
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osme sjednice Zastupničkog doma 
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održane 8., 9., 10., 15., 16. i 17. V. 1996.

Sjednicu Zastupničkog doma, 8. svibnja 1996. godine, u 9,05 sati, otvorio je 
predsjednik Zastupničkoga doma, akademik Vlatko Pavletić.

Predsjednik je pozdravio predsjednika i nazočne članove Vlade.

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

Zastupnički dom, 15. svibnja, odao je počast žrtvama Bleiburga i Križnog puta 
i odredio izaslanstva za polaganje vijenaca na Medvedgradu i Mirogoju.

Zastupnički dom, 15. svibnja, odredio je izaslanstvo koje će sudjelovati u 
pogrebnoj svečanosti ukopa posmrtnih ostataka Vlatka Mačeka na Mirogoju.

Za sjednicu su se ispričali:

8. svibnja 1996. Ivan Nogalo, Božidar Kalmeta, Ivan Rabuzin, Drago Krpina i Jurica 
Pavelić.

9. svibnja 1996. Jurica Pavelić i Vlado Gotovac.

15. svibnja 1996. Ivan Rabuzin, Anton Kovačev, Vlado Gotovac, Ivan Bedeničić i Josip 
Šajnović.

16. svibnja 1996. Ivan Rabuzin, Anton Kovačev, Vlado Gotovac, Ivan Bedeničić, Josip 
Šajnović, Zlatko Kramarić i Željko Bujaš.

Zapisnik 7. sjednice usvojen je bez primjedbi.



AKTUALNI SAT

Zastupnik Joško Kovač postavio je zastupničko pitanje u svezi stajališta 
Ministarstva uprave glede izdvajanja Sučurca iz grada Kaštela.

Odgovor je dao Davorin Mlakar, ministar uprave.

Zastupnik Nikola Ivaniš postavio je zastupničko pitanje što se poduzelo protiv 
odgovornih državnih činovnika u svezi sa porezno-carinskim slučajem "Novog lista".

Odgovor je dao mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade.

Zastupnik mr. Marin Jurjević postavio je zastupničko pitanje oko pozivanja 
na tzv. informativni razgovor novinara Marinka Culića.

Odgovor je dao mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade.

Zastupnik Damir Kajin postavio je zastupničko pitanje u svezi natječaja 
državnih institucija za kupovinu automobila marke "Volksvagen" i načina izbora ravnatelja 
u područnoj školi Savičenti.

Odgovor su dali mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade i Ljilja Vokić, 
ministrica prosvjete i športa.

Zastupnik Slavko Linić postavio je zastupničko pitanje u pogledu odgovora 
koje je dao na prošloj sjednici ministar financija, Božo Prka, a glede poreza na promet 
"Novom Listu".

Odgovor je dao Božo Prka, ministar financija.

Zastupnik Srećko Bijelić postavio je zastupničko pitanje u svezi rješavanja 
problema umirovljenika.

Odgovor je dao mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade.

Zastupnik Milan Đukić postavio je zastupničko pitanje zbog čega se 
diskriminiraju građani srpske narodnosti.

Odgovor je dao Zlatko Mateša, predsjednik Vlade.

Zastupnik Janko Bobetko zatražio je pismeni odgovor u svezi problema koji 
se javljaju na području Stare Gradiške i Jesenovcu.

Zastupnik Vladimir Primorac postavio je zastupničko pitanje zbog čega policija 
nije podnijela krivičnu prijavu protiv Mladena Naletilića-Tute i Joze Smuča.

Odgovor je dao Ivan Jarnjak, ministar unutarnjih poslova.

Zastupnik dr. Boris Kandare postavio je pitanje u svezi dostojnog obilježavanja 
grobova hrvatskih vojnika koji su poginuli u II. svjetskom ratu.

Zastupnik će dobiti pismeni odgovor.

Zastupnik Josip Odak postavio je zastupničko pitanje u svezi imenovanja 
ravnatelja nacionalnih parkova.

Odgovor je dao mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade.
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Zastupnik Marko Miljević postavio je pitanje u svezi plaćanja zakupa za 
plodouživanje poljoprivrednog dobra Retkovci.

Odgvor je dao Mate Janković, ministar poljoprivrede i šumarstva.

Zastupnik Furio Radin postavio je zastupničko pitanje u svezi uvoza tri rotacije 
"Glasa koncila".

Odgovor je dao mr. Zlatko Mateša, predsjednik Vlade.

Zastupnik Petar Žitnik postavio je zastupničko pitanje u svezi poništavanja 
konstituiraj uče sjednice Gradskog vijeća u Jastrebarskom.

Odgovor će zastupnik dobiti pismeno.

Zastupnik Marinko Filipović postavio je zastupničko pitanje u svezi 
privatizacije zemljišta i trajnih nasada u dolini Neretve.

Odgovor je dao mr. Zlatko Mateša predsjednik Vlade i Matej Janković, 
ministar poljoprivrede i šumarstva. Zastupnik je zatražio i pismeni odgovor.

Zastupnik Luka Trconić postavio je zastupničko pitanje u svezi izvještavanja 
javnosti o uzrocima nesreće u kojoj je poginuo župan bjelovarsko-bilogorske županije.

Zastupnik će dobiti pismeni odgovor.

Zastupnik Dragan Kovačević postavio je zastupničko pitanje u svezi raspisa 
Ministarstva gospodarstva oko dostave prioriteta energetske infrastrukture gospodarstva i dr.

Zastupnik će dobiti pismeni odgovor.

Zastupnica Jadranka Kosor postavila je zastupničko pitanje da li je Vlada od 
prijelaznog upravitelja tražila otvaranje Centra za ljudska prava nestalnih, nasilno odvedenih 
i zatočenih osoba.

Odgovore su dali dr. Ivica Kostović, potpredsjednik Vlade i dr. Mate Granić, 
potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova.

Zastupnik Branko Levačić postavio je zastupničko pitanje u svezi poduzimanja 
mjera oko povećanja stope rasta proizvodnje.

Odgovor je dao mr. Borislav Škegro, potpredsjednik Vlade.

Zastupnik Jozo Marić postavio je zastupničko pitanje u svezi davanja 
udžbenika za učenike u Bosni i Hercegovini.

Odgovor je dala Ljilja Vokić, ministrica prosvjete i športa.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Zastupnici su uz poziv za sjednicu primili Prijedlog dnevnog reda.

Na sjednici je podijeljen Konačni prijedlog dnevnog reda, u koji su uvrštene 
dvije nove točke i to:
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PRIJEDLOG ZAKONA O OPROSTU POČINITELJIMA KAZNENIH DJELA S 
PODRUČJA ISTOČNE SLAVONIJE, BARANJE I ZAPADNOG SRIJEMA, S 
KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA - hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. 
br. 107. I

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG 
ZAKONIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA - hitni postupak, prvo i 
drugo čitanje P.Z. br. 108.

Zastupnički dom je, nakon rasprave u kojoj su sudjelovali zastupnici: Veselin 
Pejnović, dr. Zlatko Kramarić, mr. Mato Arlović, Axel Luttenberger, Vice Vukojević i mr. 
Željko Lužavec prihvatio prijedloge predlagatelja da se po hitnom postupku donesu sljedeći
zakoni:

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O 
SURADNJI, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE 
TURSKE, U BORBI PROTIV MEĐUNARODNE PROTUZAKONITE TRGOVINE 
NARKOTIČNIM DROGAMA IPSIHOTROPNIM TVARIMA, MEĐUNARODNOG 
TERORIZMA I ORGANIZIRANOG KRIMINALA - hitni postupak, prvo i drugo 
čitanje P.Z. br. 91;

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD 
ELEMENTARNIH NEPOGODA - Predlagatelj: Odbor za izbor, imenovanja i 
upravne poslove - hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 92;

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE 
"SPASITEDJECU HRVATSKE" U UNUTRAŠNJEM POŠTANSKOM PROMETU - 
Predlagatelj: zastupnik mr. Juraj Buzolić - hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. 

br. 97;

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE 
"ZAUSTAVIMO BIJELU SMRT" U UNUTRAŠNJEM POŠTANSKOM PROMETU 
- Predlagatelj: zastupnica Vera Stanić - hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 
96;

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OPROSTU POČINITELJIMA KAZNENIH 
DIJELA S PODRUČJA ISTOČNE SLAVONIJE, BARANJE I ZAPADNOG 
SRIJEMA - hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 107;
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA 1 DOPUNAMA POMORSKOG 
ZAKONIKA. - hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 108;

U dnevni red je uvršten i PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA 0  
POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA - Predlagatelji zastupnici: mr. Mato 
Arlović, Željka Antunović i Slavko Linić P.Z. br. 106.

Na sjednici 10. svibnja 1996. dnevni red je dopunjen sljedećim točkama:
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE 
SKRBI - drugo čitanje, P.Z. br. 8;

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "800. 
GODINA SPOMENA IMENA OSIJEK" U UNUTRAŠNJEM POŠTANSKOM 
PROMETU - Predlagatelj: zastupnik dr. Zlatko Kramarić - hitni postupak, prvo i 
drugo čitanje P.Z. br. 109;

IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI NAKON 9. TRAVNJA 1996. 
GODINE;

Za sjednicu je utvrđen sljedeći

DNEVNI RED

1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O 
SURADNJI, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE 
TURSKE, U BORBI PROTIV MEĐUNARODNE PROTUZAKONITE TRGOVINE 
NARKOTIČNIM DROGAMA IPSIHOTROPNIM TVARIMA, MEĐUNARODNOG 
TERORIZMA I ORGANIZIRANOG KRIMINALA - hitni postupak, prvo i drugo 
čitanje P.Z. br. 91;

2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD 
ELEMENTARNIH NEPOGODA - Predlagatelj: Odbor za izbor, imenovanja i 
upravne poslove - hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 92;

3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI - drugo čitanje, P.Z. 
br.50;

4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ 
ISPRAVNOSTI I ZDRAVSTVENOM NADZORU NAD NAMIRNICAMA I 
PREDMETIMA OPĆE UPORABE - prvo čitanje, P.Z. br. 101;

5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE 
"SPASITEDJECU HRVATSKE" U UNUTRAŠNJEM POŠTANSKOM PROMETU - 
Predlagatelj: zastupnik mr. Juraj Buzolić - hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.

br. 97;

6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE 
"ZAUSTAVIMO BIJELU SMRT" U UNUTRAŠNJEM POŠTANSKOM PROMETU 
- Predlagatelj: zastupnica Vera Stanić - hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 
96;

7. IZVJEŠĆE O STANJU U POLJOPRIVREDI REPUBLIKE HRVATSKE;
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8. PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA RAZVOJAČENIH PRIPADNIKA HRVATSKE 
VOJSKE S IZVJEŠĆEM O SKRBI ZA HRVATSKE BRANITELJE I 
STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA U 1995. GODINI;

9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA - drugo čitanje; P.Z. br. 1;

10. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA - drugo čitanje P.Z. 
br. 21;

11. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVIMA SAMOSTALNIH UMJETNIKA 
I MJERAMA ZA POTICANJE KULTURNOG I UMJETNIČKOG 
STVARALAŠTVA - drugo čitanje P.Z. br. 3;

12. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIZNAVANJU ISTOVRIJEDNOSTI 
STRANIH ŠKOLSKIH SVJEDOŽBI I DIPLOMA - drugo čitanje, P.Z. br. 4;

13. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVRSI I OSIGURANJU - drugo čitanje, P.Z. 
br. 64;

14. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STEČAJU - drugo čitanje, P.Z. br. 53;

15. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI - drugo čitanje, P.Z. 
br.62;

16. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KREDITNIM POSLOVIMA S 
INOZMESTVOM, - drugo čitanje, P.Z. br. 12;

17. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OPROSTU POČINITELJIMA KAZNENIH 
DIJELA S PODRUČJA ISTOČNE SLAVONIJE, BARANJE I ZAPADNOG 
SRIJEMA - hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 107;

18. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG 
ZAKONIKA - hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 108;

19. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM 
RIBARSTVU - Predlagatelj: Županijski dom Sabora Republike Hrvatske - prvo 
čitanje P.Z. br. 93;

20. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI - prvo čitanje, P.Z. br. 99;

21. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU - prvo čitanje, P.Z. br. 102;

22. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM 
REGISTRU - prvo čitanje, P.Z. br. 103;

6



23. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM 
VIJEĆU - Predlagatelj: zastupnik Vladimir Primorac - prvo čitanje P.Z. br. 95;

24. IZBORI, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA.

25. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE 
SKRBI - drugo čitanje, P.Z. br. 8;

26. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0  
OSNOVNOM ŠKOLSTVU -Predlagatelji zastupnici: Slavko Linić i dr. Nikola Ivaniš 
- prvo čitanje P.Z. br. 98;

27. PRIJEDLOG ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU NA JEZICIMA ETNIČKIH 
I NACIONALNIH ZAJEDNICA ILI MANJINA - prvo čitanje, P.Z. br. 100;

28. PRHEDLOG ZAKONA O STRUČNO - PEDAGOŠKOM NADZORU - prvo čitanje, 
P.Z. br. 94;

29. IZVJEŠĆE O FUNKCIONIRANJU PRAVNE DRŽAVE U BORBI PROTIV SVIH 
OBLIKA KRIMINALA, S POSEBNIM OSVRTOM NA STANJE U 
GOSPODARSTVU I PRAVOSUĐU;

30. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA PROMET 
PROIZVODA I USLUGA - Predlagatelji zastupnici: mr. Mato Arlović, Željka 
Antunović i Slavko Linić P.Z. br. 106.

31. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "800. 
GODINA SPOMENA IMENA OSIJEK" U UNUTRAŠNJEM POŠTANSKOM 
PROMETU - Predlagatelj: zastupnik dr. Zlatko Kramarić - hitni postupak, prvo i 
drugo čitanje P.Z. br. 109;

32. IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI NAKON 9. TRAVNJA 1996. 
GODINE;

Napomena: Rasprava i odlučivanje o točkama od 26. do 32. odgođena je za sljedeću 
sjednicu.
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1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O 
SURADNJI, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE 
REPUBLIKE TURSKE, U BORBI PROTIV MEĐUNARODNE 
PROTUZAKONITE TRGOVINE NARKOTIČNIM DROGAMA I 
PSIHOTROPNIM TVARIMA, MEĐUNARODNOG TERORIZMA I 
ORGANIZIRANOG KRIMINALA - hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 
91;

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. Sukladno zaključku Odbora za 
zakonodavstvo na klupe je podijeljen tekst Ugovora koji sadrži potpise opunomoćenika koji 
su ga potpisali.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za vanjsku politiku i 
Odbor za unutarnju politiku I nacionalnu sugurnost.

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Božo Kovačević.

Predstavnik predlagatelja suglasio se s amandmanom Odbora za 
zakonodavstvo.

Zastupnički dom je, jednoglasno donio Zakon o potvrđivanju Ugovora o 
suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske, u borbi protiv 
međunarodne protuzakonite trgovine narkotičnim drogama i psihotropnim tvarima, 
međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala, u tekstu kako gaje predložio predlagatelj 
/zajedno sa prihvaćenim amandmanom/ te prihvatio mišljenje Županijskog doma.

2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD 
ELEMENTARNIH NEPOGODA - hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 
92;

Predlagatelj zakona je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, a kod 
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka kod donošenja ovoga 
zakona.

Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i
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nacionalnu sigurnost i Odbor za poljodjelstvo, selo i seljaštvo.

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje, kao i Vlada Republike Hrvatske.

Predstavnik predlagatelja Božo Kovačević, potpredsjednik odbora dodatno je 
obrazložio prijedlog.

O stajalištu Odbora za zakonodavstvo izvjestio je Vice Vukojević, predsjednik
odbora.

U raspravi su sudjelovali: Petar Žitnik i Baltazar Jalšovec.
Predlagatelj se suglasio sa svim amandmanima Vlade Republike Hrvatske, 

Županijskog doma i Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Zastupnički dom je, jednoglasno donio Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti 
od elementarnih nepogoda, u tekstu kako gaje predložio predlagatelj /zajedno sa prihvaćenim 
amandmanima/ te prihvatio mišljenje Županijskog doma.

3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
O HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI - drugo čitanje, 
P.Z. br.50;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

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

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

O stajalištu Odbora za zakonodavstvo izvjestio je Vice Vukojević, predsjednik 
odbora, a o stajalištu Odbora za naobrazbu, znanost i kulturu akademik Dubravko Jelčić, 
izvjestitelj odbora.

U raspravi su sudjelovali: Vladimir Primorac, Božo Kovačević, Vice 
Vukojević, Ivan Milas, dr. Nedjeljko Mihanović, Radimir Čačić, Dino Debeljuh i dr. Nikola 
Ružinski.

Predstavnik predlagatelja suglasio se s amandmanima Odbora za zakonodavstvo 
na članak 1. stavke 4.-i 5. i članak 2.
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Amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 1. novi stavak 6., s kojim se 
predlagatelj nije suglasio, prihvatio je Dom većinom glasova.

Zastupnički dom je, velikom većinom glasova donio Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, u tekstu kako gaje predložio 
predlagatelj /zajedno sa prihvaćenim amandmanima/ te prihvatio mišljenje Županijskog doma 
Sabora.

Zastupnički dom odgodio je, za sljedeću sjednicu, glasovanje o zaključku koji 
je predložio Odbor za naobrazbu, znanost i kulturu.

4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ 
ISPRAVNOSTI I ZDRAVSTVENOM NADZORU NAD NAMIRNICAMA I 
PREDMETIMA OPĆE UPORABE - prvo čitanje, P.Z. br. 101;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

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

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.
Županijski dom dostavio je mišljenje.

O stajalištu Odbora za zakonodavstvo izvjestio je Vice Vukojević, predsjednik
odbora.

U raspravi su sudjelovali: Vladimir Primorac, Božo Kovačević, Petar Žitnik, 
Vladimir Seks, Jozo Radoš, Krunoslav Slabinac, i Anton Vujić.

Zastupnički dom je, jednoglasno, prihvatio mišljenje Županijskog doma i donio
sljedeći

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenoj 
ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe.

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

5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE 
"SPASITE DJECU HRVATSKE" U UNUTRAŠNJEM POŠTANSKOM 
PROMETU - hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 97;

10



Predlagatelj zakona je zastupnik mr. Juraj Buzolić, a kod utvrđivanja dnevnog 
reda prihvaćena je primjena hitnog postupka kod donošenja ovoga zakona.

Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet 
i veze, Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo i Odbor za obitelj, mladež i šport.

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje, kao i Vlada Republike Hrvatske.

■ U raspravi su sudjelovali: Vladimir Primorac, Božo Kovačević, Vera Stanić 
i Željka Antunović.

Predsjednik Zastupničkog doma izrekao je opomenu sa oduzimanjem riječi 
zastupnicima Vladimiru Primorcu i Bozi Kovačeviću.

Predlagatelj se suglasio sa amandmanom Odbora za zakonodavstvo.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o plaćanju doplatne marke 
"Spasite djecu Hrvatske" u unutrašnjem poštanskom prometu, u tekstu kako gaje predložio 
predlagatelj /zajedno sa prihvaćenim amandmanom/ te prihvatio mišljenje Županijskog doma.

6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE 
"ZAUSTAVIMO BIJELU SMRT" U UNUTRAŠNJEM POŠTANSKOM 
PROMETU - hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 96;

Predlagatelj zakona je zastupnica Vera Stanić, a kod utvrđivanja dnevnog reda 
prihvaćena je primjena hitnog postupka kod donošenja ovoga zakona.

Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet 
i veze, Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo i Odbor za obitelj, mladež i šport.

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje, kao i Vlada Republike Hrvatske.

U raspravi su sudjelovali: Vladimir Primorac, Božo Kovačević, Vera Stanić 
i Željka Antunović, Dino Debeljuh, dr. Nikola Ivaniš i Snježana Biga Friganović.

Predsjednik Zastupničkog doma izrekao je opomenu sa oduzimanjem riječi i

11



isključenjem sa sjednice za vrijeme rasprave i odlučivanja o ovoj točki zastupnicima 
Vladimiru Primorcu i Boži Kovačeviću.

Predlagateljica se suglasila sa amandmanom Odbora za zakonodavstvo.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o plaćanju doplatne marke 
"Zaustavimo bijelu smrt" u unutrašnjem poštanskom prometu, u tekstu kako gaje predložio 
predlagatelj /zajedno sa prihvaćenim amandmanom/ te prihvatio mišljenje Županijskog doma.

Na prijedlog Odbora za rad, socijalnu, politiku i zdravstvo Zastupnički dom 
je jednoglasno donio sljedeći

zaključak

1. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da Zastupničkom domu Sabora 
dostavi cjelovito izvješće s podacima o svim doplatnim markama, koje se plaćaju u tekućoj 
godini.

2. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da, čim je moguće prije, dostavi 
Zastupničkom domu Sabora izvješće o izradi provedbenih programa u pojedinim 
ministarstvima naznačenima u Zaključku sa 4. sjednice Zastupničkog doma Sabora.

7. IZVJEŠĆE O STANJU U POLJOPRIVREDI REPUBLIKE HRVATSKE;

Na poticaj zastupnika Slavka Vukšića, Vlada Republike Hrvatske dostavila
je Izvješće.

Izvješće su zastupnici primili poštom.

Raspravu su proveli: Odbor za poljodjelstvo, selo i seljaštvo i Odbor za 
gospodarstvo, razvoj i obnovu.

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Predstavnik predlagatelja Matej Janković, ministar poljoprivrede i šumarstva 
dodatno je obrazložio predloženi dokumenat.

O stajalištu Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo izvjestio je Vladimir Seks, 
član Odbora, o stajalištu Odbora za gospodarstvo izvjestio je Dragan Kovačević, predsjednik 
odbora.

U raspravi su sudjelovali: Damir Kajin u ime Kluba IDS -a, Dragica Zgrebec 
u ime Kluba SDP -a, Josip Pankretić u ime Kluba HSS -a, Ivica Gaži u ime Kluba HDZ -a, 
dr. Boris Kandare u ime Kluba HSP -a, Baltazar Jalšovec u ime Kluba HSLS -a, Đurđa 
Adlešić, Marinko Filipovih, Ivan Bedeničić, Petar Žitnik, dr. Zlatko Kramarić, Marko
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Miljević, Ivan Kolar, Ivan Gabelica, Vladimir Seks, mr. Milivoj Kujundžić, Slavko Vukšić, 
Joško Kovač, Marijanka Nemet, Ivan Kolak, Ivica Gaži, Srećko Bijelić, Zlatko Tomčić, 
Drago Krpina, dr. Marko Veselica, Jozo Radoš, Juraj Bišćan, Stjepan Radić, Miroslav Petry, 
Kazimir Sviben, Luka Trconić, Dino Debeljuh, Vice Vukojević, Milan Kovač, Krunoslav 
Slabinac, Mladen Markač, Marija Bajt, mr. Mato Arlović, dr. Franjo Gregurić, Sandor Jakab 
i Matej Janković,

Na prijedlog Kluba zastupnika HDZ -a, na Prijedlog Kluba zastupnika HSS - 
a i na prijedlog Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo Zastupnički dom je većinom glasova 
donio sljedeće

zaključke

1. Prihvaća se Izvješće o stanju u poljoprivredi Republike Hrvatske.

2. Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, u skladu sa strategijom razvitka 
hrvatske poljoprivrede koju je utvrdio u ožujku 1995, godine smatra poljoprivredu te 
pripadajuće proizvodne djelatnosti gospodarskom granom od osobitog strateškog interesa za 
Republiku Hrvatsku.

3. Zastupnički dom smatra nazadovolj avaj učim dosadašnji tijek provedbe "Strategije 
razvitka hrvatske poljoprivrede" te zahtjeva od Vlade da pristupi daleko energičnije i 
odlučnije nego li do sada primjeni mjera i oživotvorenju ciljeva agrarne politike utvrđenih 
u "Strategiji razvitka hrvatske poljoprivrede".

4. Zastupnički dom smatra zabrinjavajućim činjenicu da sve veće obradive zemljišne 
površine ostaju neobrađene i da sve veće površine pašnjaka ostaju bez stoke. U svezi s tim 
Zastupnički dom zadužuje Vladu da u najkraćem roku podnese izvješće s preciznim podacima 
o neobrađenim zemljišnim površinama i o neiskorištenim pašnjacima. Zadužuje se Vlada da 
uspostavi registar s preciznom klasifikacijom zemljišta.

5. Zastupnički dom posebno smatra zabrinjavajućim činjenicu daje na oslobođenim 
hrvatskim područjima obrađeno jedva 20% obradivih površina. Zastupnički dom zadužuje 
Vladu da u najkraćem roku pripremi i podnese izvješće o trenutnom stanju poljoprivrede na 
oslobođenim područjima s konkretnim mjerama oživljavanja tamošnje poljoprivrede. 
Zastupnički dom smatra nužnim da se, u skladu sa Zakonom o privremenom preuzimanju i 
upravljanju određenom imovinom, napušteno poljoprivredno zemljište, u optimalnim 
cjelinama, dade na korištenje povratnicima i drugima zainteresiranima hrvatskim građanima.

6. Zastupnički dom smatra zabrinjavajućim veoma nepovoljan odnos uvoza i izvoza 
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te u svezi s tim zahtjeva od Vlade da poduzme 
odlučne korake u cilju promjena sadašnjeg stanja.

U svezi s prethodno navedenim zadužuje se Vlada da Zastupničkom domu podnosi 
svakog mjeseca Izvješća o:

a) kretanju uvoza i izvoza, posebno poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ( 
količinski i vrijednosno), te o visini naplaćene carine "ad valorem" i carine po količinskoj 
jedinici,
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b) oslobađnjima od plaćanja carine (čl .54. Carinskog zakona) i privremenom uvozu 
i izvozu radi dorade, prerade i oplemenjivanja.

7. Zastupnički dom smatra da prosječna carinska i posebna zaštita pri uvozu 
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u Hrvatsku ne bi smjela biti niža od razine koja 
se primjenjuje u zemljama Europske unije. Zastupnički dom smatra potrebnim da se sredstva 
prikupljena od naplate promjenjivih zaštitnih pristojbi na uvoz poljoprivrednih i prehrambenih 
proizvoda uplaćuju na račun "agrarnog fonda" i da se ta sredstva neposredno koriste za 
poticaje u poljoprivredi.

8. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede i šumarstava (Veterinarska uprava) da 
maksima!o pojača sanitarno-zdravstvenu kontrolu pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih 
proizvoda.

9. Zastupnički dom zadužuje Vladu da, u cilju stabilizacije tržišta i cijena 
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, što prije uspostavi sustav veletržnica za promet 
poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.

10. Zadužuje se Vlada da najkasnije do 1. rujna 1996. godine sačini dugoročan 
pregled (bilance) stvarnih mogućnosti poljoprivrednih prehrambenih proizvoda u Hrvatskoj 
te količina ovih proizvoda potrebnih Hrvatskoj. Ovaj pregled trebao bi obuhvatiti i plan 
izvoznih mogućnosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

11. Zadužuje se Vlada da u skladu s "bilancama" iz prethodne točke izvrši 
regionalizaciju poljprivredne proizvodnje prema kojoj bi bilo vidljivo u kojem dijelu Hrvatske 
će se subvencionirati određena poljoprivredna proizvodnja i u kojem opsegu.

12. Zadužuje se Vlada da za sljedeću godinu ustanovi precizan "agrarni proračun" i 
omogući neposredno subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje uklanjajući nepoželjno i 
štetno posredovanje između proračuna i konačnog korisnika.

13. Zastupnički dom smatra vrlo nedovoljnim udjel obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstva u korištenju kreditnih sredstava HBOR te zahtjeva od ministarstva poljoprivrede 
i šumarstva i HBOR-a da se sadašnje stanje žurno promjeni u korist obiteljskih 
poljoprivrednih gospodarstava.

14. Jednom od glavnih zapreka u najvećoj zastupljenosti obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstava u korištenju kreditnih sredstava HBOR, Zastupnički dom smatra 
administrativno- činovničko opstruiranje poslovnih banaka koje posreduju između HBOR-a 
i korisnika kredita. Stoga Zastupnički doma smatra nužnim otvaranje predstavništva HBOR-a 
na razini županije i to osobito onih koje se dijelom prostiru na Područje od posebne državne 
skrbi.

15. Zastupnički dom traži od Vlade da u saborsku proceduru u najkraćem roku uputi 
zakon kojim bi se ukinuo porez na katastarski prihod te kao i zakon kojim bi se ukinuo porez 
na promet reprodukcijskog materijala (sjeme, sadni materijal i dr.), gnojiva i sredstava za 
zaštitu bilja.
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16. Zastupnički dom zadužuje Vladu da osigura bržu primjenu zakona o 
poljoprivrednom zemljištu u cilju brže privatizacije i davanja u zakup poljoprivredog 
zemljišta u vlasništvu države. Privatizaciju i zakup zemljišta nužno mora pratiti usmjeravanje 
savjetodavne službe te povoljni dugoročni krediti za pokretanje proizvodnje.

17. Zastupnički dom zadužuje Vladu da u najkraćem mogućem roku sačini program 
okrupnjavanja obiteljskog posjeda (komasacije).

18. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede i šumarstava da pristupi uspostavi 
kompetentnije i učinkovitije savjetodavne službe.

19. Zastupnički dom zahtjeva od Ravnateljstva državnih robnih zaliha da u roku od 
mjesec dana dostavi iscrpno izvješće o poslovanju u protekle tri godine sa naglaskom na 
1995. godinu i prva tri mjeseca u 1996. godine.

20. Zastupnički dom zadužuje Vladu da ga najmanje dva puta godišnje izvješćuje o 
konkretnim rezultatima ostvarivanja "Strategije razvitka hrvatske poljoprivrede".

21. U skladu s dokumentom "Strategija razvitka hrvatske poljoprivrede" koji je u 
prošlom sazivu prihvatio Sabor Republike Hrvatske, obvezuje se Vlada Republike Hrvatske 
da odmah pristupi izradi svih potrebnih cjelovitih provedbenih mjera iz ovog dokumenta, koje 
moraju obuhvatiti:

- definiciju obiteljskog seljačkog gospodarstva
- određivanje svih procesa zemljišne politike
- utvrđenje svih aspekata zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje
- cjelovito utvrđenje svih poticajnih mjera za razvoj obiteljskog gospodarstva
- utvrđenje mehanizama tržišta poljoprivrednih proizvoda
- organizaciju infrastrukture provedbe državne politike prema poljoprivredi
- jasno određenje elemenata socijalne, demografske i kulturološke politike 

prema selu, te njegov geopolitički značaj.

Naznačene provedbene dokumente Vlada Republike Hrvatske dužna je izraditi 
u roku od tri mjeseca, a oni moraju sadržavati način i dinamiku ostvarenja svih navedenih 
mjera.

22. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da putem Državnog ravnateljstva za robne 
zalihe, jedanput mjesečno dostavi izvješće Saboru Republike Hrvatske o stanju 
poljoprivrednih potreba Republike Hrvatske.

23. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da jedanput mjesečno dostavlja izvješće 
Saboru Republike Hrvatske sa specificiranim podacima o stanju uvoza i izvoza 
poljoprivrednih proizvoda u Hrvatskoj.

24. Prijedlozi, primjedbe i mišljenja izneseni u raspravi o ovom izvješću uputit će se 
Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva da ih uzme u obzir kod 
donošenja mjera za provedbu strategije razvitka hrvatske poljoprivrede.
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8 . PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA RAZVOJAČENIH PRIPADNIKA HRVATSKE 
VOJSKE S IZVJEŠĆEM O SKRBI ZA HRVATSKE BRANITELJE I 
STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA U 1995. GODINI;

Predlagatelj Programa je Vlada Republike Hrvatske. 

Materijal su zastupnici primili poštom.

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

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Predstavnik predlagatelja dr. Ljerka Mintas - Hodak, potpredsjednica Vlade 
dodatno je obrazložila Program.

O stajalištu Odbora za ratne veterane izvjestio je Janko Bobetko, predsjednik 
odbora, o stajalištu Odbora za rad socijalnu politiku i zdravstvo izvjestila je Snježana Biga - 
Friganović, izvjestitelj odbora, o stajalištu Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Josip 

Sajnović, izvjestitelj odbora.
U raspravi su sudjelovali: mr. Marin Jurjević u ime Kluba SDP -a, Vladimir 

Seks u ime Kluba HDZ- a, Damir Kajin u ime Kluba IDS -a, Đurđa Adlešić u ime Kluba 
HSLS -a, Vlado Jukić u ime Kluba HSP -a, Janko Bobetko, Vladimir Primorac, mr. Milivoj 
Kujundžić, Ivan Gabelica, Drago Krpina, dr. Nikola Ivaniš, Snježana Biga - Friganović, 
Srećko Bijelić, Petar Žitnik, dr. Franjo Gregurić, Bosiljko Mišetić, Mladen Jurković, Mladen 
Markač, Kazimir Sviben, Dragica Zgrebec, Željka Antunović, Juraj Bišćan, Zdravko 
Sančević, Jadranka Kosor, Ante Beljo, Slavko Vukšić, Milan Kovač, Hrvoje Hitrec i Vlado 
Jukić.

Zastupnički dom je većinom glasova /jedan suzdržan/ prihvatio mišljenje 
Županijskog doma i donio sljedeće

zaključke

1. Prima se na znanje Program zapošljavanja razvojačenih pripadnika 
Hrvatske vojske s Izvješćem o skrbi za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata 
u 1995. godini.

2. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da izvrši cjelovitu reviziju statusa 
hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog rata i njihovih prava.

3. Preporuča se Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu i razvitak da, prilikom 
dodjele kredita iz svojih programa, hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata 
daje prvenstvo.

16



4. Preporučuje se Operativnom stožeru za brigu o invalidima i drugim 
stradalnicima Domovinskog rata da, zajedno s udrugama hrvatskih branitelja, vrši nadzor 
plasmana kredita, kao i nadzor nad zapošljavanjem razvojačenih hrvatskih branitelja.

5. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da što prije podnese Konačni 
prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i 
državnih upravnih organizacija, kako bi se što skorije ustrojilo novo državno tijelo za brigu 
o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata i njihovih obitelji, a koje će voditi 
sustavniju brigu o realizaciji ovoga Programa.

9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA - drugo čitanje; P.Z. br. 1;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet 
i veze i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Izvješća ste primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Predstavnik predlagatelja Ivan Jarnjak, ministar unutarnjih poslova dodatno je 
obrazložio prijedlog.

O stajalištu Odbora za pomorstvo, promet i veze izvjestio je dr. Boris 
Kandare, izvjestitelj odbora.

U raspravi su sudjelovali: Joško Kovač u ime Kluba HSS -a, Vladimir 
Primorac, Elio Martinčić, Božo Kovačevih, Slavko Vukšić, Ivica Ropuš, Jozo Radoš, dr. 
Zdravko Sančević, Dino Debeljuh, Juraj Bišćan, Mladen Markač, Vlado Jukić, Marko 
Miljević, dr. Bruno Uroić, Josip Šajnović i Ivan Jarnjak.

Predlagatelj se suglasio sa: svim amandmanima Odbora za za zakonodavstvo, 
svim amandmanima Odbora za pomorstvo, promet i veze, amandmanom Županijskog doma, 
amandmanom zastupnika mr. Mate Arlovića na članak 3., amandmanom zastupnika Slavka 
Linića na članak 81, amandmanom zastupnika Joška Kovača na članak 17., amandmanom 
zastupnika Elia Martinčića na članak 55. Sve ostale podnesene amandmane zastupnici su 
povukli iz procedure.

Ni predlagatelj ni Zastupnički dom nisu prihvatili amandmane koje je podnio 
zastupnik Dino Debeljuh.

Zastupnički dom je većinom glasova /jedan glas protiv/ donio Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, u tekstu kako gaje predložio predlagatelj 
/zajedno sa prihvaćenim amandmanima/ te prihvatio mišljenje Županijskog doma Sabora.
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Sukladno prijedlogu Odbora za pomorstvo, promet i veze Zastupnički dom je 
većinom glasova donio sljedeći

zaključak

1. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske da u sljedećom izmjenama i 
dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama dopuni članak 144. novim stavcima 2. 
i 3. koji bi glasili:

"Izuzetno u turističko - promidžbene svrhe, može se dopustiti prometovanje 
turističkog vlaka i gradskim prometnicama uz odobrenje županijskog ureda nadležnog za 
poslove cestovnog prometa, koje je dužno pribaviti prethodnu suglasnot nadležne policijske
uprave.

Odobrenje iz stavka 1. i 2. ovog članka izdaje županijski ured nadležan za
poslove cestovnog prometa."

Sukladno prijedlogu zastupnika mr. Mate Arlovića Zastupnički dom je većinom 
glasova donio sljedeći

zaključak

1. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske da u sljedećom izmjenama i 
dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama promjeni tekst članka 164. tako da glasi:

"Svjetlosni znakovi kojima se nagovještava približavanje vlaka na prijelazu 
ceste preko željezničke pruge daju se nauzmjeničnim paljenjem dva crvena treptajuća svjetla 
u obliku kruga, ili paljenjem mirnog žutog svjetla i nastavno mirnog crvenog svjetla u obliku 
kruga.

Kao tehničko rješenje ubuduće se više neće ugrađivati uređaji sa treptajućim
svjetlima."

10. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA - drugo čitanje 
P.Z. br. 21;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

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

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na sjednici. 

Županijski dom dostavio je mišljenje.
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Predstavnik predlagatelja Jasna Borić, zamjenica ministra gospodarstva dodatno 
je obrazložila prijedlog.

O stajalištu Odbora za zakonodavstvo izvjestio je Vice Vukojević, predsjednik
odbora.

U raspravi su sudjelovali: dr. Nikola Ivaniš u ime Kluba SDP -a, dr. Zlatko 
Kramarić, Božo Kovačević i Slavko Linić.

Predlagatelj se suglasio sa: svim amandmanima Odbora za zakonodavstvo, 
svim amandmanima Odbora za pomorstvo, promet i veze, svim amandmanima Odbora za 
gospodarstvo, razvoj i obnovu osim amandmana na članak 30. st. 3., koji je predlagatelj 
povukao iz procedure, amandmanom zastupnika Antuna Kovačeva na članak 3. st. 1., 
amandmanom zastupnika Ivice Ropuša na članak 10. st. 2.i amandmanom zastupnika Damira 
Kajina na članak 14.

Zastupnik Damir Kajin povukao je iz procedure amandman na članak 23.
Ni predlagatelj ni zastupnički dom nisu prihvatili: amandman zastupnika 

Damira Kajina na članak 2., zastupnika Ivana Jakovčića na članak 4. i zastupnika Slavka 
Linića na Članak 36. i 37.

Zastupnički dom je većinom glasova donio Zakon o slobodnim zonama, u 
tekstu kako gaje predložio predlagatelj /zajedno sa prihvaćenim amandmanima/ te prihvatio 
mišljenje Županijskog doma Sabora.

11. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVIMA SAMOSTALNIH 
UMJETNIKA I MJERAMA ZA POTICANJE KULTURNOG I UMJETNIČKOG 
STVARALAŠTVA - drugo čitanje P.Z. br. 3;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za naobrazbu, znanost, 
i kulturu i Odbor za financije i državni proračun.

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Predstavnik predlagatelja Božo Biškupić, ministar kulture, dodatno je 
obrazložio prijedlog.

O stajalištu Odbora za naobrazbu, znanost i kulturu izvjestio je Kruno Bošnjak, 
izvjestitelj odbora.

U raspravi su sudjelovali: Antun Vujić u ime Kluba SDP -a, Božo Kovačević, 
Hrvoje Hitrec, Srećko Bijelić, dr. Zlatko Kramarić i Božo Biškupić, Željka Antunović, 
Kruno Bošnjak i Ljerka Mintas - Hodak.
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Predlagatelj se suglasio sa svim amandmanima Odbora za naobrazbu, znanost 
i kulturu i amandmanom zastupnika Krune Bošnjaka, akademika Zeljka Bujasa i Hrvoja 
Hi treća na članak 6.

Zastupnički dom prihvatio je amandman zastupnika Krune Bošnjaka, 
akademika Željka Bujasa i Hrvoja Hitreca na novi članak 21.

Zastupnički dom je jednoglasno donio Zakon o pravima samostalnih umjetnika 
i mjerama za poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, u tekstu kako ga je predložio 
predlagatelj /zajedno sa prihvaćenim amandmanima/ te prihvatio mišljenje Županijskog doma 
Sabora.

12. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIZNAVANJU ISTO VRIJEDNOSTI 
STRANIH ŠKOLSKIH SVJEDOŽBII DIPLOMA - drugo čitanje, P.Z. br. 4;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

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

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Predstavnik predlagatelja Stjepan Lice, zamjenik ministrice prosvjete i športa 
dodatno je obrazložio prijedlog.

O stajalištu Odbora za zakonodavstvo izvjestio je Vice Vukojević, predsjednik 
odbora, a o stajalištu Odbora za useljeništvo dr. Zdravko Sančević, predsjednik odbora.

U raspravi su sudjelovali: Božo Kovačević, Antun Vujić, Marinko Filipović, 
Zlatko Tomčić i Stjepan Lice.

Sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo Zastupnički dom je, jednoglasno
donio sljedeći

zaključak

Utvrđuje se nužnost da se u postupku donošenja Zakona o priznavanju 
isto vrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma provede treće čitanje za koje će 
predlagatelj pripremiti novi Konačni prijedlog ovoga Zakona, uvažavajući podnesene 
amandmane i dane primjedbe i prijedloge u raspravi na drugom čitanju.
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13. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVRSI I OSIGURANJU - drugo čitanje, 
P.Z. br. 64;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

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

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

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

O stajalištu Odbora za zakonodavstvo izvjestio je Vice Vukojević, predsjednik 
odbora, a o stajalištu Odbora za pravosuđe Bosiljko Mišetić, predsjednik odbora.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Ivan Gabelica.

Sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe 
Zastupnički dom je jednoglasno donio sljedeći

zaključak

Utvrđuje se nužnost da se u postupku donošenja Zakona o ovrsi i osiguranju 
provede treće čitanje za koje će predlagatelj pripremiti novi Konačni prijedlog ovoga Zakona, 
uvažavajući podnesene amandmane i dane primjedbe i prijedloge u raspravi na drugom 
čitanju.

14. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STEČAJU - drugo čitanje, P.Z. br. 53;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

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

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na sjednici. 

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

U raspravi su sudjelovali: Vice Vukojević, dr. Zlatko Kramarić, Đurđa 
Adlešić, mr. Mato Arlović, Damir Kajin dr. Nedjeljko Mihanović i Miroslav Šeparović.

Predlagatelj se suglasio sa: svim amandmanima Odbora za zakonodavstvo osim 
amandmana na članak 13. st. 2. koji je predlagatelj povukao iz procedure, svim 
amandmanima Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu osim amandmana na članak 107. 
koji je predlagatelj povukao iz procedure, amandmanima zastupnika mr. Mate Arlovića na 
članak 4. st. 6. i članak 22. st. 5. i amandmanom zastupnika mr. Milivoja Kujundžića na 
članak 13. st. 2. i 3.

Zastupnica Đurđa Adlešić povukla je iz procedure amandman na članak 4., a 
zastupnik mr. Mato Arlović na članak 342.

Ni predlagatelj ni Zastupnički dom nisu prihvatili amandmane zastupnika mr. 
Mate Arlovića na članak 3. st. 2., članak 8. st. 4., članak 32. st. 2., članak 39. st. 6., članak 
50. st. l.i članak 99. st. 4. i amandman zastupnika Damira Kajina na članak 342.

Zastupnički dom je, većinom glasova donio Zakon o stečaju, u tekstu kako ga 
je predložio predlagatelj /zajedno sa prihvaćenim amandmanima/ te prihvatio mišljenje 
Županijskog doma Sabora.

15. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI - drugo čitanje, 
P.Z. br.62;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni 
proračun, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu i Odbor za poljodjelstvo, selo i seljaštvo.

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Predstavnik predlagatelja mr. Borislav Škegro, potpredsjednik Vlade dodatno 
je obrazložio prijedlog.

O stajalištu Odbora za zakonodavstvo izvjestio je Vice Vukojević, predsjednik 
odbora, o stajalištu Odbora za financije dr. Đuro Njavro, predsjednik odbora, a o stajalištu 
Odbora za
gospodarstvo, razvoj i obnovu Dragan Kovačević, predsjednik odbora.

U raspravi su sudjelovali: Vladimir Seks u ime Kluba HDZ -a, Dragica 
Zgrebec u ime Kluba SDP -a, Marinko Filipović u ime Kluba HSS -a, Dino Debeljuh u ime
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Kluba IDS -a, Slavko Linić, Josip Oclak, Petar Žitnik, mr. Stjepan Pišonić, Njegovan Starek, 
Ivan Gabelica, Đurđa Adlešić, Marko Miljević, Katarina Fuček, Joško Kovač, Mladen 
Markač, dr. Furio Radin, Marija Bajt, Srećko Bijelić, mr. Mato Arlović, Slavko Vukšić, dr. 
Anton Vujić, Branko Levačić, Vlado Jelkovac, Juraj Bi scan, Drago Krpina i dr. Axel 
Luttenberger.

sljedeći
Sukladno prijedlozima iz rasprave Zastupnički dom je, jednoglasno donio

zaključak

Utvrđuje se nužnost da se u postupku donošenja Zakona o carinskoj tarifi 
provede treće čitanje za koje će predlagatelj pripremiti novi Konačni prijedlog ovoga Zakona, 
uvažavajući podnesene amandmane i dane primjedbe i prijedloge u raspravi na drugom 
čitanju.

16. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KREDITNIM POSLOVIMA S 
INOZMESTVOM, - drugo čitanje, P.Z. br. 12;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

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

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.
Županijski dom dostavio je mišljenje.

O stajalištu Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu izvjestio je Dragan 
Kovačević, predsjednik odbora.

U raspravi su sudjelovali: Joško Kovač u ime Kluba HSS-a i Mijo Jukić, 
zamjenik ministra financija.

Predstavnik predlagatelja suglasio se sa svim podnesenim amandmanima osim 
amandmana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu na članak 8.st. 2. koji je predlagatelj 
povukao iz procedure.

Zastupnički dom je, jednoglasno donio Zakon o kreditnim poslovima s 
inozemstvom, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj /zajedno sa prihvaćenim 
amandmanima/ te prihvatio mišljenje Županijskog doma Sabora.
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17. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OPROSTU POČINITELJIMA 
KAZNENIH DUELA S PODRUČJA ISTOČNE SLAVONUE, BARANJE I 
ZAPADNOG SRIJEMA - hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 107;

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

Prijedlog akta zastupnici su primili u pretince.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

O stajalištu Odbora za zakonodavstvo izvjestio je Vice Vukojević, predsjednik 
odbora, a o stajalištu Odbora za pravosuđe Bosiljko Mišetić, predsjednik odbora.

U raspravi su sudjelovali: Vladimir Primorac u ime Kluba HSLS -a, Ante 
Đapić u ime Kluba HSP- a, Luka Trconić u ime Kluba HSS -a, Milan Đukić, Damir Kajin, 
Elio Martinčić, Miroslav Kiš, Njegovan Starek, Ivan Gabelica, Jadranka Kosor, dr. Boris 
Kandare, akademik Dubravko Jelčić, dr. Zlatko Kramarić, Đuro Perica, Vlado Jukić, Srećko 
Bijelić, Veselin Pejnović, Sandor Jakab i Miroslav Šeparović.

Predlagatelj se suglasio sa svim amandmanima Odbora za zakonodavstvo i 
amandmanom Odbora za pravosuđe i zastupnika Ivana Gabelice na članak 1. novi st. 3.

1 .

Zastupnik Ivan Gabelica povukao je iz procedure amandman na članak 1. st.

Zastupnički dom je, većinom glasova donio Zakon o oprostu počiniteljima 
kaznenih dijela s područja Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema, u tekstu kako ga 
je predložio predlagatelj /zajedno sa prihvaćenim amandmanima/ te prihvatio mišljenje 
Županijskog doma.

18. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
POMORSKOG ZAKONIKA - hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 108;

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

Prijedlog akta zastupnici su primili u pretince.

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

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Predstavnik predlagatelja Mario Babić, pomoćnik ministra pomorstva, prometa 
i veza, dodatno je obrazložio prijedlog.

O stajalištu Odbora za zakonodavstvo izvjestio je Vice Vukojević, predsjednik
odbora.

U raspravi su sudjelovali: Ivica Ropuš u ime Kluba HSLS -a, mr. Mato 
Arlović u ime Kluba SDP -a, Elio Martinčić, dr. Axel Luttenberger, Damir Kaj in, Slavko 
Linić, Božo Kovačević i Mario Babić.

Predlagatelj se suglasio sa: svim amandmanima Odbora za zakonodavstvo, 
svim amandmanima Odbora za pomorstvo, promet i veze osim amandmana na članak 1. novi 
st. 10. koji je predlagatelj povukao, zastupnika Ivice Ropuša na članak 2. i članak 11. i 
zastupnika Slavka Linića na članak 4.

Zastupnik Damir Kajin povukao je iz procedure amandman na članak 62., 
Ivica Ropuš na članak 1. st. 4., i članak 4.

Ni predlagatelj ni Zastupnički dom nisu prihvatili amandmane zastupnika dr. 
Axela Luttenbergera, zastupnika Slavka Linića na članak l.i zastupnika Damira Kajina.

Zastupnički dom je, većinom glasova donio Zakon o 
izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj 
/zajedno sa prihvaćenim amandmanima/ te prihvatio mišljenje Županijskog doma.

19. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
MORSKOM RIBARSTVU - prvo čitanje P.Z. br. 93;

Predlagatelj zakona je Županijski dom Sabora Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljodjelstvo, selo 
i seljaštvo, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu i Odbor za pomorstvo, promet i veze.

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje.

Predstavnik predlagatelja Jađranko Markov, zastupnik u Županijskom domu
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dodatno je obrazložio prijedlog.

O stajalištu Odbora za zakonodavstvo izvjestio je Vice Vukojević, predsjednik 
odbora, a o stajalištu Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo Ivica Gaži, predsjednik odbora.

U raspravi su sudjelovali: dr. Ante Tukić u ime Kluba HSLS -a, mr. Mato 
Arlović u ime Kluba SDP -a, dr. Axel Luttenberger u ime Kluba IDS -a, Marinko Filipović 
u ime Kluba HSS -a, Damir Kajin, Petar Žitnik, Elio Martinčić, Ivan Ropuš i Srećko Bijelić.

Zastupnički dom je, jednoglasno donio sljedeći

zaključak

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom
ribarstvu.

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

Sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo Zastupnički dom je jednoglasno
donio sljedeći

zaključak

Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da najkasnije u roku od šezdeset dana 
podnese prijedloge zakona za izmjenu zakona koji sadrže odredbe koje su u suprotnosti s 
odredbom članka 30. Ustava Republike Hrvatske.

20. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI - prvo čitanje, P.Z. br. 99;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

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

Izvješća ste radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.
Županijski dom dostavio je mišljenje.

Predstavnik predlagatelja dr Andrija Hebrang, ministar zdravstva dodatno je 
obrazložio prijedlog.

O stajalištu Odbora za zakonodavstvo izvjestio je Vice Vukojević, predsjednik
odbora.
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U raspravi su sudjelovali: Željka Antunović u ime Kluba SDP -a, dr. Ante 
Tukić u ime Kluba HSLS -a, dr. Axel Luttenberger u ime Kluba IDS -a, Srećko Bijelić i dr. 
Andrija Hebrang.

Zastupnički dom je jednoglasno prihvatio mišljenje Županijskog doma i donio
sljedeći

zaključak

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

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

Sukladno prijedlogu Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo Zastupnički 
dom je jednoglasno donio sljedeći

zaključak

Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da za raspravu na sljedećoj sjednici 
Zastupničkog doma Sabora dostavi cjelovito izvješće s prikazom stanja zdravlja svekolike 
populacije, posebice mladeži i hrvatskih branitelja, kao i stanja u zdravstvu s pokazateljima 
o standardima opremljenosti zdravstvenih ustanova.

21. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU - prvo čitanje, P.Z. br. 102;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

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

Izvješća ste radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Predstavnik predlagatelja dr Andrija Hebrang, ministar zdravstva dodatno je 
obrazložio prijedlog.

O stajalištu Odbora za zakonodavstvo izvjestio je Vice Vukojević, predsjednik 
odbora, a o stajalištu Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo dr. Juraj Njavro, 
predsjednik odbora.
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U raspravi su sudjelovali: Slavko Linić u ime Kluba SDP -a, dr. Ante Tukić, 
dr. Marcel Majsec, Miroslav Petry, mr. Mato Arlović, i dr. Andrija Hebrang.

Zastupnički dom je većinom glasova prihvatio mišljenje Županijskog doma i
donio sljedeći

zaključak

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
zdravstvenom osiguranju.

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

Sukladno prijedlogu Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo Zastupnički 
dom je većinom glasova donio sljedeći

zaključak

Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da pravovremeno /za primjenu u 
sljedećoj kalendarskoj odnosno proračunskoj godini/ izradi izmjene i dopune odgovarajućih 
propisa, kojima se uređuju prava u svezi s rođenjem djeteta na način da se ova prava priznaju 
djetetu.

22. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
SUDSKOM REGISTRU - prvo čitanje, P.Z. br. 103;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

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

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

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

U raspravi je sudjelovao Vladimir Seks.

Zastupnički dom je, jednoglasno prihvatio mišljenje Županijskog doma i donio
sljedeći
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zaključak

registru.
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom

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

23. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM 
SUDBENOM VIJEĆU - prvo čitanje P.Z. br. 95;

Predlagatelj zakona je zastupnik Vladimir Primorac.

Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje, kao i Vlada Republike Hrvatske.

Predlagatelj zastupnik Vladimir Primorac dodatno je obrazložio prijedlog.

O stajalištu Odbora za zakonodavstvo izvjestio je Vice Vukojević, predsjednik 
odbora, a o stajalištu Odbora za pravosuđe Bosiljko Mišetić, predsjednik odbora.

U raspravi su sudjelovali: Vladimir Seks u ime Kluba HDZ -a, mr. Mato 
Arlović u ime Kluba SDP -a, dr. Axel Luttenberger u ime Kluba IDS -a, Petar Žitnik u ime 
Kluba HSS -a, Bosiljko Mišetić, Vladimir Seks, Elio Martinčić, Srećko Bijelić, Ivan 
Gabelica, dr. Zlatko Kramarić.dr. Antun Vujić, Slavko Linić, Petar Žitnik, Luka Trconić, 
mr. Milivoj Kujundžić, Dino Debeljuh, Milan Đukić i Vladimir Primorac.

Zastupnički dom je većinom glasova prihvatio mišljenje Županijskog doma
i donio sljedeći

zaključak

1. Odbija se Prijedlog zakona o dopunama Zakona o državnom sudbenom 
vijeću, zbog razloga navedenih u mišljenju Vlade Republike Hrvatske i radnih tijela Doma.

24. IZBORI, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA.
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a/ PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA 
PROVEDBU REFERENDUMA

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedloge odluka, koje su 
zastupnici primili na sjednici.

dr. Franjo Gregurić, predsjednik Odbora obrazložio je prijedlog odluke.

Zastupnički dom je donio Odluku o imenovanju Državnog povjerenstva za 
provedbu referenduma u tekstu kako ju je predložio Odbor za izbor, imenovanja i upravne 
poslove.

b/ PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA DRŽAVNOG 
PRAVOBRANITELJA ŽUPANIJE KARLOVAČKE

Prijedlog odluke dostavio je, u smislu članka 46. Zakona o državnom 
pravobraniteljstvu, državni pravobranitelj Republike Hrvatske.

Materijal su zastupnici primili na sjednici.

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je mišljenje.

Zastupnički dom je većinom glasova /jedan suzdržan/ donio Odluku o 
razrješenju Željke Matić dužnosti zamjenika državnog pravobranitelja Županije karlovačke 
u tekstu kako ju je predložio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.

c/ PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA DRŽAVNOG
PRAVOBRANITELJA ŽUPANIJE VARAŽDINSKE

Prijedlog odluke dostavio je, u smislu članka 46. Zakona o državnom 
pravobraniteljstvu, državni pravobranitelj Republike Hrvatske.

Materijal su zastupnici primili na sjednici.

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je mišljenje.

Zastupnički dom je većinom glasova /jedan suzdržan/ donio Odluku o 
razrješenju Sylviane Kraljević dužnosti zamjenika državnog pravobranitelja Županije 
varaždinske u tekstu kako ju je predložio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.

d/ PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA DRŽAVNOG 
PRAVOBRANITELJA ŽUPANIJE OSJEČKO - BARANJSKE

Prijedlog odluke dostavio je, u smislu članka 46. Zakona o državnom 
pravobraniteljstvu, državni pravobranitelj Republike Hrvatske.

Materijal su zastupnici primili na sjednici.
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Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je mišljenje.

Zastupnički dom je većinom glasova /jedan suzdržan/ donio Odluku o 
razrješenju Zlatka Morače dužnosti zamjenika državnog pravobranitelja Županije osječko - 
baranjske u tekstu kako ju je predložio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.

d  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA 
VIJEĆA ZA TELEKOMUNIKACIJE

Prijedlog odluke dostavila je Vlada Republike Hrvatske.

Materijal su zastupnici primili na sjednici.

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je mišljenje.

Zastupnički dom je većinom glasova /jedan glas protiv ijedan suzdržan / donio 
Odluku u tekstu kako ju je predložio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.

f/ PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA PROSTORNO 
UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA 
REPUBLIKE HRVATSKE

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedloge odluka, 
koje su zastupnici primili na sjednici.

dr. Franjo Gregurić, predsjednik Odbora obrazložio je prijedlog odluke.

Zastupnički dom je donio Odluku o izboru Ivana Bedeničića za člana Odbora 
za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

g/ PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA 
ODBORA ZA MEĐUPARLAMENTARNU SURADNJU ZASTUPNIČKOG DOMA 
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedloge odluka, 
koje su zastupnici primili na sjednici.

dr. Franjo Gregurić, predsjednik Odbora obrazložio je prijedlog odluke.

Zastupnički dom je donio Odluku o razrješenju Ivana Bedeničića člana Odbora 
za međuparlamentamu suradnju Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i izboru 
akademika Željka Bujasa za člana Odbora za međuparlamentamu suradnju Zastupničkog 
doma Sabora Republike Hrvatske.
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h/ PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DRŽAVNE KOMISIJE ZA PROCJENU 
ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedloge odluka, 
koje su zastupnici primili na sjednici.

dr. Franjo Gregurić, predsjednik Odbora obrazložio je prijedlog odluke.

Zastupnički dom je donio Odluku o imenovanju Državne komisije za procjenu 
šteta od elementarnih nepogoda u takstu kako ju je predložio Odbor za izbor, imenovanja i 
upravne poslove.

i/ PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA PODJELU 
DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST IZ REDA ISTAKNUTIH ZNANSTVENIH 
DJELATNIKA

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je prijedloge odluka, 
koje su zastupnici primili na sjednici.

dr. Franjo Gregurić, predsjednik Odbora obrazložio je prijedlog odluke.

Zastupnički dom je donio Odluku o imenovanju članova Odbora za podjelu 
državnih nagrada za znanost iz reda istaknutih znanstvenih djelatnika u tekstu kako ju je 
predložio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.

25. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE 
SKRBI - drugo čitanje, P.Z. br. 8;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili u pretince.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljodjelstvo, selo 
i seljaštvo, Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo i Odbor za gospodarstvo, razvoj i 
obnovu.

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.

Predstavnik predlagatelja dr. Jure Radić, potpredsjednik Vlade i ministar 
razvitka i obnove dodatno je obrazložio prijedlog.
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O stajalištu Odbora za zakonodavstvo izvjestio je Vice Vukojević, predsjednik 
odbora, o stajalištu Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo izvjestio je dr. Juraj Njavro, 
predsjednik odbora, a o stajalištu Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu izvjestio je 
Dragan Kovačević, predsjednik odbora.

U raspravi su sudjelovali: Ivica Ropuš u ime Kluba HSLS -a, Snježana Biga - 
Friganović u ime Kluba SDP -a, Joško Kovač u ime Kluba HSS-a, Vladimir Seks, Milan 

Đukić, Antun Vrdoljak, Đurđa Adlešić, Ivan Gabelica, Jadranka Kosor, mr. Miroslav Kiš, 
dr. Zdravko Sančević, mr. Mato Arlović, Ratko Ferenčić, Njegovan Starek, Dragan 
Kovačević, Željka Antunović, dr. Đuro Njavro, Miroslav Petry, Vlado Jelkovac, Srećko 
Bijelić, Petar Žitnik, Vladimir Primorac, Marko Miljević, Mladen Markač, Luka Trconić, 
Drago Krpina, dr. Franjo Gregurić, Juraj Bišćan, Nikola Obuljen i dr. Jure Radić.

Predstavnik predlagatelja suglasio se sa svim podnesenim amandmanima 
Odbora za zakonodavstvo time da je amandman na članak 7. prihvaćen kroz amandman 
Vlade. Vlada se kroz svoje amandmane suglasila sa svim amandmanima zastupnika Vladimira 
Seksa i amandmanom zastupnika Vlade Jelkovca na članak 4., a, osim amandmana Odbora 
za gospodarstvo, razvoj i obnovu na članak 8.st. 2. koji je predlagatelj povukao iz procedure.

Predstavnik predlagatelja suglasio se sa amandmanima zastupnika Vlade 
Jelkovca na članak 5., zastupnika Nikole Obuljena na članak 5. točka 2., zastupnika Snježane 
Biga - Friganović, Josipa Pankretića i Srećka Bijelića na članak 8. i članak 32., zastupnika 
Ivana Gabelice na članak 20., članak 21., članak 22., članak 26. i članak 29. i zastupnika 
Darka Pavlaka na članak 28.

Amandmane su povukli iz procedure zastupnici: Miroslav Petry, Josip Odak, 
Mladen Markač, Ivan Gabelica na članak 12.i članak 18., zastupnici Snježana Biga - 
Friganović, Josip Pankretić i Srećko Bijelić na članak 9. i članak 31. i zastupnik Nikola 
Obuljen na članak 5. točka 2).

Ni predlagatelj ni Zastupnički dom nisu prihvatili amandmane zastupnika: Luke 
Trconića, Marka Miljevića, Vladimira Primorca, Đurđe Adlešić, Odbora za rad, socijalnu 
politiku i zdravstvo, zastupnika Snježane Biga - Friganović, Josipa Pankretića i Srećka 
Bijelića na članak 3., 12. st. 1. članač 12. točka 1. članak 18. članak 19. st. 2. novi članak 
19. a., članak 21., članak 22.i članak 25., zastupnika Ivana Gabelice na članak 7. i 
zastupnika Darka Pavlaka na članak 5. st. 2.

Zastupnički dom je, većinom glasova donio Zakon o područjima posebne 
državne skrbi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj /zajedno sa prihvaćenim

v  t

amandmanima/ te prihvatio mišljenje Županijskog doma Sabora.

Sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu, Zastupnički 
dom je donio sljedeći
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zaključak

Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da, do kraja 1996. godine, dostavi 
Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske Program područnog razvitka Republike 
Hrvatske.

Sukladno prijedlogu Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo, Zastupnički dom 
je donio sljedeći

zaključak

Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da, za sljedeću sjednicu, dostavi 
Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske cjeloviti instrumentarij provođenja poticajnih 
mjera za naseljavanje i razvitak hrvatskog Podunavlja s naglaskom na operativno - poslovni 
program reintegracije proizvodnih kapaciteta u provedbeni sustav hrvatskog gospodarstva.

Sjednica Zastupničkog doma završena je u 17,30 sati.

TAJNIK
ZASTUPNIČKpOćDOMA

PREDSJEDNIK 
ZASTUPNIČKOG DOMA

MM
akademik Vlatko Ijavletić
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