
S A B O R  
REPUBLIKE HRVATSKE 
Društveno-političko vijeće

- ZASTUPNICIMA DRUŠTVENO-POLITIČKOG 
VIJEĆA SABORA

Predmet: Zapisnik 11. sjednice Društveno- 
političkog vijeća Sabora, održane 
17. i 18. travnja 1991. godine

Sjednicu Vijeća otvorio je 17. travnja 1991. godine 
u 18,00 sati predsjednik Vijeća Ivan Vekić, koji je sjednicom 
i predsjedavao oba dana zasjedanja.*

Predsjednik je obavijestio Vijeće da su izostanak 
sa sjednice ispričali zastupnici čargonja Darko, Džodan Petar, 
Gajšak Zvonimir, Gaži Ivica, Jukić Božidar, Lacković Ivan, 
Stojanović Milan, Vasiljević mr Janko, Visković dr Nikola i 
Domljan dr Žarko (naknadno ispričan), za 17. travnja Djodan 
dr Šime, a za 18. travnja Laić mr Mijo.

Vijeće je primilo na znanje obavijest zastupnika 
o njihovoj spriječenosti da prisustvuju sjednici.

0 razlozima spriječenosti da prisustvuju sjednici 
Vijeća, prema evidenciji koja se vodi u Tajništvu Vijeća, nisu 
obavijestili:

- za oba dana zasjedanja Arapović Delfina, Cupač 
Stevan, Ličina Berislav, Opačić Jovo, šiljeg Boško i Šorić mr 
Ivan,

- za 1;7. travnja Bobetko Ivan, Mažar željko i
Račan Ivica,

- za 18. travnja Štoković dr Igor.

Predsjednik je za oba dana zasjedanja utvrdio da 
sjednici prisustvuje većina članova Vijeća, tđ 'da Vijeće mo
že donositi pravovaljane odluke.

r

^Sjednica je 18. travnja započela u 9,00 sati.
Drugog dana zasjedanja od 12,00 sati nadalje, sjednicom je 
predsjedavao potpredsjednik Vijeća dr Nikola Jakšic.
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Vijeće je, bez primjedbi, usvojilo zapisnik 9. sjed
nice Vijeća, održane 21, 22. i 23. veljače 1991. godine.

I ODGOVORI NA ZASTUPNIČKA PITANJA

1. Zastupnik IVAN BOBETKO nije bio zadovoljan odgo
vorom na svoje zastupničko pitanje o mogućnostima oslobadjanja 
samostalnih poljoprivrednika i profesionalnih ribara od poreza 
kojega kroz gorivo plaćaju za ceste, ali nije postavio dopunsko 
pitanje.

2. Ministarstvo energetike i industrije dostavilo 
je odgovor na zastupničko pitanje zastupnika DRAGE EREŠA glede 
organizacije distribucijskih područja Hrvatske elektroprivrede, 
s kojim je zastupnik bio zadovoljan.

3. Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgovor 
na zastupničko pitanje dr IVANA MESIĆA glede aktivnosti što će 
ih poduzimati u cilju sprečavanja požara u ljetnim mjesecima, s 
kojim je zastupnik bio zadovoljan.

4. Ministarstvo poljoprivrede 1 šumarstva odgovorilo 
je na zastupničko pitanje zastupnika DRAGE KRPINE glede utemelji^ 
vanja Republičke poljoprivredne savjetodavne službe, kao i 
početka njezinog djelovanja. Zastupnik je bio zadovoljan od
govorom.

5. Ministarstvo unutarnjih poslova dostavilo je 
odgovor na zastupničko pitanje zastupnika PETRA DŽODANA u svezi 
s formiranjem specijalnih naoružanih jedinica u okviru rezervnog 
sastava policije. Zastupnik nije bio nazočan sjednici te se nije 
mogao očitovati o dobivenom odgovoru.

6. Ministarstvo unutarnjih poslova dostavilo je 
odgovor na zastupničko pitanje zastupnika ŽELJKA MAŽARA o čet
ničkim jedinicama na području Velebita, s kojim je zastupnik 
bio zadovoljan.

7. Vlada Republike Hrvatske uputila je odgovor 
na zastupničko pitanje zastupnika dr NIKOLE VISKOVIĆA glede 
pristupanja SFR Jugoslavije medjunarodnim konvencijama o zaštiti 
prirode. Zastupniku je takodjer uručen i odgovor Saveznog izvr
šnog vijeća na isto pitanje koje je u Saveznoj skupštini postavio 
član Delegacije Sabora Ivan Tormaš.

Zastupnik nije bio nazočan sjednici, te se nije 
mogao očitovati o dobivenom odgovoru.

8. Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgovor 
na zastupničko pitanje zastupnika STIPE LAUŠA glede položaja 
turističke privređć, s kojim je zastupnik bio zadovoljan.
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9. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva uputilo 
je odgovor na dopunsko pitanje zastupnika mr MIJE LAIĆA glede 
jedinstvene službe na provodjenju uzgojno-selekcijskog rada 
u stočarstvu.

Zastupnik nije bio nazočan sjednici te se nije 
mogao očitovati o dobivenom odgovoru.

TO. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva uputilo 
je odgovor na zastupničko pitanje zastupnika FRANJE VRUĆINE 
glede donošenja odluke o moratoriju na sječu šuma, s kojim je 
zastupnik bio zadovoljan.

11. Ministarstvo turizma dostavilo je odgovor na 
zastupničko pitanje zastupnika BOŽE ERLIĆA o naplati turističkih 
usluga iseljenicima pri posjeti domovini, s kojim je zastupnik 
bio zadovoljan.

12. Ministarstvo prosvjete i kulture odgovorilo
je na zastupničko pitanje zastupnika IVANA, TORMAŠA glede sma
njenja polazne veličine za izračunavanje osobnih dohodaka u pro’- 
svjeti. Zastupnik nije bio zadovoljan dobivenim odgovorom, ali 
nije postavio dopunsko pitanje.

13. Ministarstvo zdravstva odgovorilo je na zastupa 
ničko pitanje zastupnika mr IVANA ŠORIĆA glede mogućnosti liječe 
nja pacijenata iz Buja i Buzeta u zdravstvenom centru u Kopru, 
odnosno Izoli.

Zastupnik nije bio nazočan sjednici te se nije 
mogao očitovati o dobivenom odgovoru.

14. Ministarstvo prometa, i veza uputilo je odgovor 
zastupniku DRAGI EREŠU na zastupničko pitanje u svezi, s organi
zacijom Centra 'pošte I telekomunikacijskog centra u odnosu na 
položaj Vinkovaca.

Zastupnik nije bio zadovoljan odgovorom, ali nije 
postavio dopunsko pitanje.

15. Ministarstvo pravosuđa, i uprave dostavilo
je odgovor na zastupničko pitanje zastupnika VLADIMIRA ŠEKSA 
glede poduzimanja mjera u svezi s djelovanjem nekih novinara 
I novina koji svojim napisima potiču na činjenje krivičnih 
djela.

Zastupnik nije bio zadovoljan tim odgovorom te 
je zatražio cjelovit odgovor posebice u odnosu na poduzimanje 
mjera u svezi s navedenim djelovanjem.

16. Zastupnik ŽELJKO MAŽAR bio je zadovoljan odgovo
rom koji je Ministarstvo financija uputilo na njegovo zastup
ničko pitanje glede povlastica u unutrašnjem putničkom prometu 
utvrdjenih zakonom za učenike, studente, djecu I omladinu.
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1.7. Zastupnik IVAN- TORMAŠ bio je zadovoljan odgovo
rom koji je Ministarstvo zdravstva uputilo na. njegovo zastupničko 
pitanje glede informacije o zatvaranju nekih bolnica.

18. Ministarstvo energetike i industrije uputilo 
je odgovor na zastupničko pitanje zastupnika ANTE ROJE glede 
anketnog upitnika Hrvatske elektroprivrede, s kojim je zastupnik 
bio djelomično zadovoljan.

II NOVA ZASTUPNIČKA PITANJA

1. Zastupnik PETAR ŠALE postavio je zastupničko pi
tanje glede aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u svezi đonoH 
šenja Zakona o političkim zatvorenicima.

2. Zastupnik DRAGO EREŠ postovio je zastupničko 
pitanje glede problema vezanih za otkup pšenice u 1991. godini.

3. Zastupnik DRAGO EREŠ postavio je zastupničko pita
nje o kriterijima za raspodjelu primarne emisije za proljetnu
s j e tvu.

4. Zastupnik DRAGO EREŠ postavio je zastupničko 
pitanje glede uvođjenja platnih razreda za zaposlene u svim jav- . 
nim poduzećima i u društvenim djelatnostima.

5. Zastupnik ĐJURO VIDMAROVIĆ postavio je zastup
ničko pitanje o mogućnosti organiziranja središnje geodetske škole 
za cijelu Republiku Hrvatsku.

6. Zastupnik IVAN TORMAŠ postavko je zastupničko pita
nje glede razrješavanja problema u svezi smještaja Okružnog pri
vrednog suda u Zagrebu.

7. Zastupnik IVAN MLLAS postavio je zastupničko 
pitanje u svezi sprimjenom Zakona o vojnim sudovima na teritoriju 
Republike Hrvatske.

8. Zastupnik ZVONIMIR ŠPIŠIĆ postavio je zastupničko 
pitanje glede položaja Hrvata u Vojvodini i na Kosovu.

9. Zastupnik DJURO PANJAN postavio je zastupničko 
pitanje glede načina pripreme novog zakona o redovnim dudovima.

10. Zastupnik DRAGO KRPINA postavio je zastupničko 
pitanje glede tumačenja ’Zakona o blagdanima i neradnim danima 
u Republici Hrvatskoj, posebice u svezi označavanja Ramazanskog
i. Kurban bajrama.

1T. Zastupnik DRAGO KRPINA postavio je zastupničko 
pitanje glede aktivnosti. Vlade Republike Hrvatske radi prekidanja 
nezakonitog djelovanja Skupštine općine Benkovac.
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12. Zastupnik dr IVIć PAŠALIĆ postavio je zastup
ničko pitanje o rješavanju zahtjeva političkih zatvorenika
o vraćanju konfiscirane imovine koja im je oduzeta u montira
nim političkim procesima.

13. Zastupnik VINKO BULJAN postavio je zastupničko 
pitanje glede osiguranja sredstava za kreditiranje poljoprivre
dnika .

14. Zastupnik MARTIN SAGNER postavio je zastupničko 
pitanje o broju medicinskih fakulteta u Republici Hrvatskoj.

Prilikom utvrdjivanja dnevnog reda, predsjednik 
Vijeća konstatirao je da je u pozivu za ovu sjednicu od 5. 
travnja 1991. godine bio predložen dnevni red od 20 točaka.

Od predloženih točaka, u pripremi sjednice, dogovo
rom predsjednika vijeća Sabora, odlučeno je da se tri točke 
rasprave na Zajedničkoj sjednici sva tri vijeća Sabora, te 
su unesene u prijedlog dnevnog reda Zajedničke sjednice (poziv 
za sjednicu od 9. travnja 1991.) i to:

1. Prijedlog zakona o pretvorbi društvenih poduzeća,

2. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopu
nama Zakona o Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i 
razvoj s Prijedlogom zakona,

3. Prijedlog za donošenje zakona ©izmjenama i 
dopunama Zakona o Hrvatskom fondu za razvoj s Prijedlogom za
kona.

Vijeće je, stoga, u nastavku rada odlučivalo o 
utvrdjivanju dnevnog reda sjednice kako slijedi:

1 :i - Vlada Republike Hrvatske predložila je da se 
po hitnom postupku razmotre točke 5, 6, 8, 12. i 13. iz dnevnog 
reda predloženog uz poziv. Međjutim, predlagač je na Zakonodavno- 
pravnoj komisji odustao od primjene hitnog postupka u svezi s 
Prijedlogom za donošenje zakona o bravišnoj pristojbi s Pri
jedlogom zakona i Prijedlogom za donošenje zakona o članarinama 
u turističkim zajednicama s Prijedlogom zakona, te je preostalo 
da se po hitnom postupku razmotri:

- Prijedlog za donošenje zakona o izmjeni Zakona o 
plaćanju doprinosa za doplatak za djecu u 1991. godini, s 
Prijedlogom zakona,

- Prijedlog za donošenje zakona o prestanku važenja 
zakona o udruživanju poljoprivrednika, s Prijedlogom zakona,

- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i đopu^- 
nama Zakona o socijalnoj zaštiti s Prijedlogom zakona.
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Vijeće je, uz sedam glasova "protiv", prihvatilo 
da se navedeni akti razmotre po hitnom postupku.

II -Predsjednik je izvjestio Vijeće da je Vlada 
Republike Hrvatske predložila odgodu rasprave © Prijedlogu zakona 
o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma za 
narednu sjednicu.

III - Vlada Republike Hrvatske je, u medjuvremenu, 
predložila da se dnevni red dopuni i da se po hitnom, postupku 
razmotri:

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

- Prijedlog za donošenje zakona, o osnivanju javnog 
poduzeća "Kumrovec" s Prijedlogom zakona, i

- Prijedlog za donošenje zakona, o Hrvatskom povijesnom, 
muzeju s Prijedlogom zakona.

Vijeće je, uz 6 glasova, "protiv", prihvatilo ove 
dopune dnevnog reda kao i da se navedeni zakonski akti razmotre 
po hitnom postupku.

IV - Vlada Republike Hrvatske predložila je da, se 
na ovoj sjednici raspravi I;

- Prijedlog za donošenje Zakona o hrvatskom, državljan
stvu , i

— Prijedlog za donošenje Zakona o Hrvatskoj akademiji 
znanosti i umjetnosti.

Vijeće je ovu dopunu dnevnog reda prihvatilo uz jedan 
glas "protiv".

V - Delegacija Sabora u Vijeću republika i pokrajina 
Skupštine SFRJ predložila je da se u dnevni red uvrsti Izvještaj 
Delegacije o 65. sjednici Vijeća republika i pokraj ina.

Vijeće je, uz jedan glas "protiv", prihvatilo ovu 
dopunu dnevnog reda.

VI - Iz savezne Skupštine upućen je Prijedlog zakona 
o izmjeni Zakona o ratifikaciji konvencije Medjunarođne organiza
cije rada broj 158 o prestanku radnog odnosa na Inicijativu 
poslodavca s molbom da se stajališta republičkih skupština dostave 
do 26. travnja ove godine.

Vijeće je, uz jedan glas "protiv", prihvatilo i ovu 
dopunu dnevnog reda.

VII - Komisija Sabora za izbor I imenovanja predložila 
je 29 dopuna dnevnoga reda raspravom, o prijedlozima odluka o 
izborima, imenovanjima i razrješenjima i to:
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- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
ODBORA ZA DODJELU REPUBLIČKE NAGRADE ŠPORTA "Dr. FRANJO BUČAR",

- PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
ODBORA ZA DODJELU "NAGRADE VLADIMIR NAZOR",

- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU PREDSTAVNIKA SABORA 
REPUBLIKE HRVATSKE U SKUPŠTINU SVEUČILIŠTA U SPLITU,

- PRIJEDLOG ODLUKE 0
SUDA U KRIŽEVCIMA,

- PRIJEDLOG ODLUKE 0
SUDA U DARUVARU,

- PRIJEDLOG ODLUKE 0
SUDA U ČAZMI,

- PRIJEDLOG ODLUKE 0
SUDA U KARLOVCU,

- PRIJEDLOG ODLUKE 0
SUDA U ORAHOVIDl,

- PRIJEDLOG ODLUKE 0
SUDA U NAŠICAMA,

- PRIJEDLOG ODLUKE 0
SUDA UJVUKOVARU,

- PRIJEDLOG ODLUKE 0
SUDA U RIJECI,

- PRIJEDLOG ODLUKE 0
SUDA U SLAVONSKOJ POŽEGI,

- PRIJEDLOG ODLUKE 0
SUDA U NOVOJ GRADIŠKI,

- PRIJEDLOG ODLUKE 0
SUDA U IMOTSKOM,

- PRIJEDLOG ODLUKE 0
SUDA u SINJU,

- PRIJEDLOG ODLUKE 0
SUDA u SUPETRU,

- PRIJEDLOG ODLUKE 0
SUDA u LUDBREGU,

- PRIJEDLOG ODLUKE 0
SUDA u VELIKOJ GORICI,

- PRIJEDLOG ODLUKE 0
SUDA u SLAVONSKOJ POŽEGI,

- PRIJEDLOG ODLUKE 0
SUDA u BJELOVARU,

T-. PRIJEDLOG ODLUKE 0
U OSIJEKU,

- PRIJEDLOG ODLUKE 0
VIROVITICI,

IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG

IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG

IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG

IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG

IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG

IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG

IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG

IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG

IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG

IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG

IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG

IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG

IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG

IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG

IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG

IZBORU DVA SUCA OKRUŽNOG

IZBORU SUCA OKRUŽNOG PRIVREDNOG

IZBORU DVA SUCA OKRUŽNOG SUDA 

IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U
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- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA 
U VELIKOJ GORICI,

- PRIJEDLOG ODLUKE O ■IZBORU PET SUDACA OPĆINSKOG 
SUCA U ZAGREBU,

- PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA 
OPĆINSKOG SUDA U OSIJEKU,

- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU SAMOBOR,

- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 
SUDA U VARAŽDINU,

- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 
SUDA U ZADRU,

- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA
U VARAŽDINU.

Vijeće je, uz jedan glas "protiv", prihvatilo pri
jedloge Komisije za izbor i imenovanja Sabora.

VIXL - Zastupnik u Vijeću udruženog rada mr Milivoj 
Franić predložio je da se po hitnom postupku na ovoj sjednici 
razmotri Prijedlog za donošenje zakona o dopuni Zakona o stopama 
neposrednih poreza i pripadnosti poreza, taksa i drugih prihoda 
đruštveno-političkim zajednicama u 1991. godini.

Odbor za budžet i financije, Zakonođavno-pravna 
komisija i Vlada Republike Hrvatske protive se prijedlogu za 
donošenje ovog zakona. Predlagao zakona nije bio nazočan.

Vijeće nije prihvatilo prijedlog da se ovaj Prijedlog 
zakona uvrsti u dnevni red sjednice (tri glasa "za").

IX - Grupa zastupnika (iz Druistveno-političkog
vijeća mr. Mato Arlović)_predložila je da se dnevni rodove sjednice
dopuni raspravom po hitnom postupku Prijedloga za donošenje zako
na o dopuni Zakona o stopama neposrednih poreza i pripadnosti 
poreza, taksa i drugih prihoda društveno-političkim zajednicama 
u 1991. godini.

Prijedlog zastupnika Arlovića podržalo je pismeno 
10 zastupnika Vijeća.

Vlada Republike Hrvatske ne podržava prijedlog 
grupe zastupnika.

Vijeće je, uz dva glasa "protiv", prihvatilo da se 
dnevni red dopuni i po hitnom postupku razmotri zakonski akt 
koji je predložila grupa zastupnika.

Nakon toga, Vijeće je, uz dva glasa "protiv", pri
hvatilo slijedeći
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D N E V N I  R E D :

1. Prijedlog zakona o pretvorbi društvenih poduzeća,
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji 

Republike HrVatske za restrukturiranje ii.razvoj ,
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom 

fionduza razvoj,
4. Prijedlog za donošenje Zakona o boravišnoj pristojbi,
5. Prijedlog za donošenje zakona o članarinama u turističkim 

zaj ednicama,
6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zapošljavanju,
7. Prijedlog zakona o izmjeni zakona o plaćanju doprinosa 

za doplatak za djecu u 1991. godini,
8. Prijedlog zakona o izmjeni zakona o plaćanju doprinosa za 

mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika u 1991. godini,
9. Prijedlog zakona o izmjeni zakona o zdravstvenoj zaštiti 

i zdravstvenom osiguranju,
10. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o stopama neposrednih

poreza i pripadnosti poreza, taksa i drugih prihoda đruštve- 
no-političkim zajednicama u 1991. godini,

11.
12.

13.

14.

15.
16. 
17. 
18 .

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti 
spomenika kulture,
Prijedlog zakona o prestanku važenja zakona o udruživanju 
poljoprivrednika,
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj 
zaštiti,
Prijedlog zakona o izmjenama i doupnama Zakona o unutarnjim 
poslovima,
Prijedlog zakona o osnivanju Javnog poduzeća "Kumrovec", 
Prijedlog zakona o hrvatskom povijesnom muzeju,
Prijedlog za donošenje zakona o poljoprivrednom zemljištu, 
Prijedlog za donošenje zakona o hrvatskom državljanstvu,

19. Prijedlog za donošenje zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti 
i umjetnosti,

20. Izvješća Zakonodavno-pravne komisije o;
- Prijedlogu SIV^-a za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti 

odredaba Zakona o izmjenama i dopunama ;zakona o agenciji 
Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj,

- Prijedlogu SIV-a za pokretanje postupka za ocjenjivanje 
ustavnosti zakona o ovlaštenjima Vlade Republike Hrvatske 
da propisuje privremene mjere za zaštitu gospodarskih 
interesa republike,
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21. Izvještaj delegacije Sabora u Vijeću republika i pokrajina 
Skupštine SFRJ o 65. sjednici toga^ Vijeća, održanoj 10. 
travnja 1991. godine,

22. Prijedlog zakona o ratifikaciji platnog sporazuma izmedju 
SFR Jugoslavije i Saveza Sovjetskih Socijalističkih 
Republika i protokola uz platni sporazum - AS 1338

23. Prijedlog zakona o ratifikaciji platnog sporazuma izmedju 
SFR Jugoslavije i Narodne Socijalističke Republike Alba
nije - AS 1339

24. Prijedlog zakona o ratifikaciji platnog sporazuma izmedju 
SFR Jugoslavije i Narodne Republike Mongolije - AS 1340

25. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci 
Jugoslavije ijedinstvenome monetarnom poslovanju narodnih 
banaka republika i narodnih banaka autonomnih pokrajina
- AS 1337,

26. Prijedlog zakona o izmjeni zakona o ratifikaciji konvencije 
medjunarođne organizacije rada broj 158 o prestanku radnog 
odnosa na inicijativu poslodavca - AS 1272,

27. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora 
za dodjelu republičke nagrade športa "Dr. Franjo Bučar",

28. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora 
za dodjelu "Nagrade Vladimir Nazor",

29. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Sabora Republike 
Hrvatske u Skupštinu sveučilišta u Splitu,

30. Prijedlog odluke 
Križevcima,

o izboru predsjednika Općinskog suda u

31. Prijedlog odluke 
u Daruvaru,

o izboru predsjednika Općinskog suda

32. Prijedlog odluke 
u Čazmi,

o izboru predsjednika Općinskog suda

33. Prijedlog odluke 
u Karlovcu,

o izboru predsjednika Općinskog suda

34. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda
u Orahovid.i,

35. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog šuda 
u Našicama,

36. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda 
u Vukovaru,

37. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda 
u Rijeci,

38. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda 
u Slavonskoj Požegi,

39. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda 
u Novdj Gradiški,
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40. 

41 .

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.
49.
50.

51 .

52.

53.

54.
55.

Prijedlog odluke 
Imotskom,
Prijedlog odluke 
Sinju,
Prijedlog odluke 
u Supetru,
Prijedlog odluke 
Ludbregu,
Prijedlog odluke 
Velikoj Gorici,
Prijedlog odluke 
Požegi,
Prijedlog odluke 
Bjelovaru,
Prijedlog odluke 
u Osijeku,
Prijedlog odluke
Prijedlog odluke
Prijedlog odluke 
Zagrebu,
Prijedlog odluke 
u Osijeku,
prijedlog odluke 
Općinskom javnom
Prijedlog odluke 
Varaždinu,
Prijedlog odluke
Prijedlog odluke

o izboru predsjednika Općinskog suda u

o izboru predsjednika Općinskog suda u

o izboru predsjednika Općinskog suda

o izboru predsjednika Općinskog suda u

o izboru predsjednika Općinskog suda u

o izboru dva suca Okružnog suda u Slavonskoj

o izboru suca Okružnog privrednog suda u

o izboru dva suca Okružnog privrednog suda

o izboru suca Općinskog suda u. Virovitici, 
o izboru suca Općinskog suda u Velikoj Gorici, 
o izboru pet sudaca Općinskog suda u

o razrješenju dužnosti suca. Općinskog suda

o imenovanju općinskog javnog tužioca u 
tužilaštvu Samobor,
o izboru predsjednika Općinskog suda, u

o izboru predsjednika Općinskog suda, u Zadru, 
o izboru suca Općinskog suda u Varaždinu.

Zastupnik Ante Roje je, nakon u tvrd j ivan j a dnevnog 
reda načelno prosvjedovao protiv velikog broja zakona koji se 
razmatraju po hitnom postupku.

Prije prelaska na raspravu o pojednim točkama dnevnog 
reda Vijeće je odredilo članove zajedničkih komisija za usugla
šavanje stavova vijeća Sabora o aktima, koji su na dnevnom redu 
sjednice.

U Zajedničku komisiju za usuglašavanje stavova vijeća 
Sabora o aktima iz oblasti društvenih djelatnosti (točke 6, do 
9, 11, 13, 16. i 19.), Vijeće je odredilo zastupnike Mariju Bajt, 
Luciana Sušnja i dr Zvonimira Markovića.
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U Zajedničku komisiju za usuglašavanje stavova vijeća 
Sabora o aktima iz oblasti gospodarstva, planskih i financijskih 
dokumenata (točke 1. do 5, 10, 12, 15. i 17.) Vijeće je odredilo 
zastupnike mr Gordanu Turiđ, dr Vladimira Veselicu i mr Matu 
Arloviđa.

U Zajedničku komisiju za usuglašavanjeistavova vijeća 
Sabora o aktima iz oblasti političkog sustava (točke 14. i 18.) 
Vijeće je odredilo zastupnike Antu Klarića, Ivana Bobetka i Alcea 
Franka.

U Zajedničku komisiju za usuglašavanje stavova vijeća 
Sabora o saveznim aktima (točke 21. do 26.) Vijeće je odredilo 
zastupnika Djuru Vidmarovića, Ivana Tormaša i Juru Šonje.

1. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PRETVORBI DRUŠTVENIH PODUZEĆA

S obzirom da je ova točka dnevnog reda raspravljana 
na Zajedničkoj sjednici sva tri vijeća Sabora i da suitamo podneseni 
i amandmani, na sjednici Društveno-političkog vijeća pristupilo 
se odlučivanju o podnesenim amandmanima i Prijedlogu zakona.

Na sjednici Vijeća amandman je podnio zastupnik
Jure šonje.

U raspravi o podnesenim amandmanima sudjelovali su 
zastupnici Jure Šonje, Vladimir šeks, i dr. Ivan Lučev.

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, dr. Jakša Barbić, 
očitovao se o podnesenim amandmanima.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandmane Zakonodavno- 
pravne komisije:

- na članak 1. u tekstu kako ga je predložila Vlada 
Republike Hrvatske:

Stavak 3. mijenja se i glasi:
"Ovaj zakon odnosi se i na druge pravne osobe koje 

poslujući sredstvima u društvenom vlasništvu obavljaju gospodar
ske i društvene djelatnosti, a pretežni dio prihoda stječu obav
ljanjem gospodarske djelatnosti."

- na članak 5. u tekstu kako ga je predložila Vlada 
Republike Hrvatske:

U stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:
"2. Zaposleni u pravnim osobama koji rade sredstvima 

u društvenom vlasništvu koje po ovom zakonu ne pOdlijeću pretvorbi 
i u pravnim osobama u državnom vlasništvu, te zaposleni u organima 
državne vlasti i u njima odgovarajućim organima pod istim uvjetima 
kao i zaposleni u poduzeću."



- na članak 6. u tekstu kako ga je predložila 
Vlada Republike Hrvatske (uz 4 glasa "protiv"), u stavku 1. 
točke 4. na kraju teksta, briše se "točka" i dodaju riječi 
"bez naknade".

- na članak 11
"U stavku t. u točci 2. briau se riječi; "da se te-r 

melji na pouzdanim računovodstvenim, podacima" £ dodaju riječi: 
"računovodstvenim standardima;"

Stavak 3. mijenja se i glasi:
"Elaborat o procjeni vrijednosti poduzeća može 

izraditi samo poduzeće ili njegovu izradu povjeriti pravnoj 
ili fizičkoj osobi koja je ovlaštena za obavljanje poslova iz te 
dj elatnosti?

Stavak 5. briše se.

- Članak 33. mijenja se i glasi:
"Ovisno o postignutim rezultatima dioničkog društva 

nastalog pretvorbom poduzeća, Fond može dionice kojima raspolaže 
prodati zaposlenima u društvu po povlaštenoj cijeni Ili uz 
povlaštene uvjete."

- na članak 46. u tekstu kako ga je predložila 
Vlada Republike Hrvatske (uz. 2 glasa "protiv")

"Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji. glasi:
U slučaju kada vrijednosti stanova ulaze u vrijednost 

društvenog kapitala poduzeća, stanari ostvaruju prava prema 
propisima koji uredjuju stambene odnose."

Vijeće je većinom glasova (38 glasova "za") prihvatilo 
amandman Zakonodavno-pravne komisije:

"U članku 18. članku 25. stavku 2. i u članku 28. 
stavku 3. riječi "nema pravni učinak" zamijenjuju se riječima 
"ništav je".

Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandmane 
grupe zastupnika Stranke demokratskih promjena.

- na članak 12:
Stavak 3. mijenja se i glasi:
"Rješenja izistavka 1. odnosno stavka 2. ovog 

članka Agencija je dužna donijeti u roku od 60 dana od dana 
primitka odluke o pretvorbi i dokumentacije. Rješenje se do
stavlja poduzeću i nadležnom ministarstvu."

Vijeće je jednoglasno prihvatilo i amandman Odbora 
za ekonomsku politiku i razvoj:

U članku 35. u petom redu iza riječi "području" 
brišu se riječi "na kojem" i zamjenjuju se riječima "općine 
u kojoj", a zadnja rečenica se briše.
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Dodaje se novi stavak 2, koji glasi;
"Agencija ocjenjuje programe iz stavka 1. ovoga

članka."
Vijeće je jednoglasno prihvatilo i amandman Vlade 

Republike Hrvatske:
Iza članka 40. Prijedloga zakona dodaje se nova 

Glava VI i članak 41. koji glase:
"VI Prodaja i davanje u zakup sredstava poduzeća.

Članak 41.
Prije sklapanja ugovora o prodaji i o davanju u 

zakup stvari koja se smatra materijalnim ulaganjem poduzeće 
je dužno pribaviti suglasnost Agencije. Ugovor na koji nije 
dana suglasnost Agencija nema pravni učinak.

Agencija je dužna rješenje kojim daje ili uskraćuje 
suglasnost iz stavka 1. ovog članka donijeti uroku od 30 dana od 
dana primitka zahtjeva.

Ako rješenje iz stavka 2. ovog članka ne bude done- 
seno u odredjenom roku, smatrat će se da je dana suglasnost.

Rješenje iz stavka 2. ovog članka je konačno i 
protiv njega poduzeće može pokrenuti upravni spor.

Poduzeća koja su prodala ili dala u zakup stvari, 
iz stavka 1. ovog članka nakon 30. lipnja 1990.- godine dužna 
su primjerak ugovora o prodaji odnosno o zakupu dostaviti Agenci 
ji u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona.

Dosadašnje Glave VI i VII postaju Glave VII i 
VIII, a članci 41.-47. postaju članci 42.-48.

Vijeće nije prihvatilo amandmane;-zastupnika 
dr Igora Štokovića;

na članak i. (1 glas "za")
na članak 2. (3 glasa "za")
na članak 3. (2 glasa "za")
na članak 5. (3 glasa "za")
na članak 6 . (2 glasa "za")
na članak 7. (4 glasa "za")
na članak 8. (5 glasova "za")
na članak 9. (6 glasova "za")
na članak 11 .(6 glasova "za")
na članak 12. (6 glasova "za") .
na članak 13 .(6 glasova "za")
na članak 14. (5 glasova "za")
na članak 15. (6 glasova "za")
na članak 16. (6 glasova " za)
na članak 17, 18i, 19, 2 0 . (6 glasova
- zastupnika Jure šonje na članak 5. (5 glasova "za"
-grupe zastupnika Stranke demokratskih promjena
na članak 5 (5 glasova "za) 
na članak 6.(6 glasova "za") 
na članak 7. (7 glasova "za)
na članak 9. (5 glasova "za)
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na članak 12.
na članak 17.
na članak 18.
na članak 20.
na članak 26 .
na članak 2 7.
na članak 28.
na članak 29 .
na Članak 30.
na članak 31.
na članak 32 .
na članak 33.
na članke 34,

(5 glasova "za") 
(7 glasova "za") 
(6 glasova "za") 
(6 glasova "za")
(6 glasova "za") 
(8 glasova "za") 
(6 glasova "za") 
(6 glasova "za")
(6 glasova " )
(6 glasova "za") 
(6 glasova "za") 
(6 glasova "za") 
35, 36, 37. i 38. (5 glasova "za")

- Grupe zastupnika na članak TO. (3 glasa "za")
- Zastupnika Petra Šale
na članak 18. (18 glasova "za")
na članak 35. (17 glasova "za")
Vijeće je, nakon rasprave, uz 4 glasa, "protiv"

usvoj ilo

PRIJEDLOG ZAKONA*
0 PRETVORBI DRUŠTVENIH PODUZEĆA kako ga je predložila Vlada 
Republike Hrvatske (aktom, pod brojem. §030105-91-20 Klasa:. 
305-01/91-01/01 od 2. travnja 1991. godine), zajedno s prihva
ćenim amandmanima.

Osim toga, Vijeće je jednoglasno donijelo i slijedeći

ZAKLJUČAK
Zadužuje se Odbor za ekonomsku politiku i razvoj 

da prati pretvorbu društvenih poduzeća u Republici Hrvatskoj 
primjenom Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća.

2. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
AGENCIJI REPUBLIKE HRVATSKE ZA RESTRUKTURIRANJE 
I RAZVOJ

Budući da je ova točka dnevnog reda raspravljana na 
Zajedničkoj sjednici sva tri vijeća Sabora i da su tamo podneseni 
amandmani, na sjednici Društveno-političkog vijeća pristupilo 
se odlučivanju o podnesenom amandmanu i o Prijedlogu zakona.

*S obzirom da vijeća Sabora nisu usvojila Prijedlog zakona u 
istovjetnom tekstu, Zajednička komisija je tijekom sjednice 
usuglasila stavove i predložila vijećima da usvoje Prijedlog 
zakona sukladno prijedlogu Vlade i amandmanima koje je prihvatila 
Vlada Republike Hrvatske.
Vijeće je prihvatilo Izvješće Zajedničke komisije koji je podnio 
zastupnik mr.Mato Arlović.
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Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandman Zakono- 
davno-pravne komisije:

"Ispred članka 1. dodaje se novi članak koji
glasi:

Članak 1.
U Zakonu o Agencij i Republike Hrvatske za restruk

turiranje i razvoj ("Narodne novine", broj 18/90 i 47/90), 
u članku 2. stavku 1., riječ "društven " briše se."

Nakon toga, Vijeće je jednoglasno usvojilo 

PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI REPUBLIKE HRVATSKE 
ZA RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ kako ga je predložila Vlada 
Republike Hrvatske (aktom pod brojem 503QlM35-d1'—2 Klasa: 
302-01/90-03/04 od 2. travnja 1991. godine), -zajedno s prihva
ćenim amandmanom..

Pored toga,, Vijeće je, jednoglasno, donijelo i.
slijedeći

z a k l j u č a k
Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da u okviru 

predstojeće reorganizacije republičke uprave izbjegne obavi ja,t- 
nje istih ili vrlo sličnih poslova u okviru više različitih 
institucija sistema.

3. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
HRVATSKOM FONDU ZA RAZVOJ

I ova točka, dnevnog reda. raspravljana je na Zajedni
čkoj sjednici sva tri vijeća Sabora i tamo su podneseni amandma
ni. Na sjednici Društveno-političkog vijeća pristupilo se 
odlučivanju o podnesenim amandmanima i o Prijedlogu zakona.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandmane Zakono- 
davno-pravne komisije:

- članak 1. mijenja se i glasi:
"U Zakonu o Hrvatskom fondu za razvoj ("Narodne 

novine", broj 18/90 i 42/90), u članku 1. iza riječi "financi
ranje" dodaju se riječi "ili sufinanciranje".

- članak 3. mijenja se i glasi:.
U članku 4. stavku 1. iza riječi "financiranje" dodaju 

se riječi "ili sufinanciranje", a iza riječi "trajna ulaganja u" 
dodaje se riječ "banke" i stavlja zarez.

Nakon toga Vijeće je jednoglasno, usvojilo
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PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM FONDU ZA RAZVOJ 
kako ga je predlođila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod 
brojem 5030105-91-1 Klasa: 423-02/90-02/01) od 2. travnja 
1991. godine), zajedno s prihvaćenim amandmanima.

Predsjednik je podsjetio Vijeće da je na skupnoj 
sjednici održanoj 17. travnja 1991. godine tijekom rasprave o 
1, 2. i 3. točki dnevnog reda zastupnik Vijeća udruženog rada 
Bernard Grbić predložio da se osnuje saborska komisija sa 
zadatkom da utvrdi činjenice i konkretnu odgovornost svih 
subjekata koji su sudjelovali ili sudjeluju u nezabilježenoj 
otimačini deviznih sredstava u vlasništvu gradjana, te da 
preko sredstava javnog priopćavanja obznani rezultate svoga 
rada.

Vijeće se o ovom prijedlogu nije izjašnjavalo, već 
ga je primilo na znanje.

Vijeće je na prijedlog zastupnika dr Ivića Pašalića, 
jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK
obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da hitno izradi i 

predloži Saboru Republike Hrvatske politiku bržeg razvoja 
privredno nedovoljno razvijenih krajeva Republike kao i da 
utvrdi sredstva za njenu provedbu.

4. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 BORAVIŠNOJ 
PRISTOJBI

Zastupnici su poštom primili prijedlog za donošenje 
zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije i 
Odbora za turizam.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave donijelo
siij edeć i

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje Zakona 
o boravišnoj pristojbi,

2. Primjedbe i prijedlozi iz prethodne rasprave 
kao i primjedbe iznesene na sjednicama vijeća Sabora uputiti 
će se Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom 
izrade Prijedloga ovog zakona.

5. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O ČLANARINAMA U 
TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje 
zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije i 
Odbora za turizam.

Vijeće je, jednoglasno, i bez rasprave, donijelo
slijedeći
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ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o 

članarinama u turističkim zajednicama.
2. Primjedbe i prijedlozi iz prethodne rasprave, kao 

i primjedbe iznesene na sjednicama vijeća Sabora uputiti će se 
Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom izrade 
Prijedloga ovog zakona.
6. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 I.Z.MJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 

ZAPOŠLJAVANJU
Zastupnici, su Prijedlog zakona, primili- poštom, a 

na sjednici izvješća Zakonodavno^-pravne komisije, Odbora za 
socijalnu politiku i zdravstvo, Odbora za budžet i financije, 
te amandmane Vlade Republike Hrvatske i zastupnika, Željka Mažara 
i dr Stjepana Blažinkova.

Vijeće nije prihvatilo Prijedlog odbora za budžet i 
financije da se odgodi rasprava o Prijedlogu zakona (6 glasova 
"za").

U raspravi o Prijedlogu zakona sudjelovali- su zastup
nici Ivan Tormaš, đr Stjepan Blažinkov, Željko Mažap, Marijan 
Šimunić, dr Ivi<5 Pašalić, Ivan Milas,, Ante Jelavić, Vladimir 
Seks i Bozo Erlić.

0 iznesen im stavovima u raspravi- i podnesenim aman
dmanima očitovao se Ante Čupić, povjerenik Vlade Republike Hrvatski

Vijeće je, uz jedan uzdržan glas, prihvatilo aman
dmane Zakonodavno^pravne komisije u tekstu u kojem ga je predloži-^ 
la Vlada Republike Hrvatske.

- U članku 2.stavak 3. mijenja se i glasi:
"Pravnim subjektima iz stavka 2. ministar rađa i

socijalne skrbi svojom odlukom utvrdjuje opseg, uvjete i način 
obavljanja poslova, a nadzor nad njihovim radom < sprovod i Ministar^- 
stvo rada i socijalne skrbi.

- Na članak ti.
"U članku 35b. iza riječi "organiziranju" dodaju se 

riječi "društveno korisnih poslova.,"
- Na članak 11.
U članku 35c. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Radi stvaranja uvjeta za brži razvoj samozapošljava- 

CA~ nja osniva se u okviru Zavoda Hrvatska agencija za poticanje
i razvoj poduzetništva i malih poduzeća (skraćeni naziv - HAMP).

Stavak 4. istog članka mijenja se i glasi:
"Upravni odbor Zavoda može osnovati podružnice 

HAMP-a i u područnim službama Zavoda u kojima se ukaže mogu-- 
ćnost i potreba za obavljanjem ovih poslova.

Vijeće nije prihvatilo amandmane
- zastupnika dr Stjepana Blažinkova na članak jl.

(12 glasova "za"),
- amandmane zastupnika željka Mažara na, članke 

2, 4, 6, 7, 9, 15. i 20. Prijedloga zakona (2 glasa "za").
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vojilo
Nakon toga Vijeće je uz tri glasa "protiv" us-

PRIJEDLOG.ZAKONA*
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 ZAPOŠLJAVANJU kako ga je 
predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 50301 04- 
91-5 Klasa: 100-01/90-03/01 od 5. travnja 1991. godine) zajed
no s prihvaćenim amandmanima.

Pored toga Vijeće je jednoglasno donijelo

Z A K L J U Č A K * *

7. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA 0 PRAĆENJU 
DOPRINOSA ZA DOPLATAK ZA DJECU U 1991. GODINI

Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona, 
a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije, Odbora 
za socijalnu politiku i zdravstvo i Odbora za budžet i finan
cije.

Vijeće nije prihvatilo prijedlog Odbora za bu
džet i financije da se odgodi rasprava o Prijedlogu zakona 
(3 glasa "za"). U raspravi o Prijedlogu zakona sudjelovali su 
zastupnici đr. Ivic Pašalic i Marijan Šimuniđ.

Nakon toga Vijeće je uz dva glasa "protiv" i 
jedan uzdržan glas, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENI ZAKONA. 0 PLAĆANJU DOPRINOSA ZA DOPLATAK ZA DJECU 
U 1991. godini kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske 
(aktom pod brojem 5030104-91-1 Klasa: 143-01/91-01/01 od 5. 
travnja 1991. godine).

8. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA 0 PLAĆANJU DOPRI
NOSA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RADNIKA 
U 1991. GODINI

Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona,

* S obzirom da sva tri vijeća Sabora nisu usvojila Prijedlog 
zakona u istovjetnom, tekstu zajednička komisija za usuglaša
vanje je tijekom sjednice usuglasila stavove na tekstu u kojem 
ga je usvojilo Društveno-političko viječe Sabora.

Viječe je prihvatilo Itzvješče zajedničke komisi
je koje je podnijela zastupnica Marija Bajt.

**Zaključak se daje u prilogu zapisnika i -čini njegov sastavni
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a na sjednici izvješča Zakonodavno-pra vne komisije,. Odbora za 
socijalnu politiku i zdravstvo i Odbora za budžet i financije.

Vijeće nije prihvatilo prijedlog Odbora za bud
žet i financije da se odgodi rasprava o ovom Prijedlogu zako
na (7 glasova "za").

U raspravi o Prijedlogu zakona sudjelovali su 
zastupnici dr. Ivic Pašalič, Djuro Panjan, Božo Erlič, te 
NjerŠ Ivana, predstavnik Republičkog fonda, mirovinskog i inva
lidskog osiguranja radnika.

Vijeće nije prihvatilo amandman Zakonođavno-prav 
ne komisije (6 glasova "za").

Nakon toga Viječe je uz 4 glasa "protiv" usvoji
lo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENI ZAKONA. O PLAĆANJU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I INVALID
SKO OSIGURANJE RADNIKA U 1991. GODINI kako ga je predložila 
Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030104-91-5 Klasa: 
140-01/90-01/10 od 5. travnja 1991. godine).

9. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA 0 ZDRAVSTVENOJ 
ZAŠTITI I ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona, 
a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije, Odbora 
za socijalnu politiku i zdravstvo, Odbora za budžet i financi
je, tč amandman grupe zastupnika (iz Društveno-političkog vije 
ča zastupnica Marija Bajt) .

Viječe nije prihvatilo prijedlog Odbora za bud
žet i financije da se odgodi rasprava o ovom Prijedlogu zakona 
(1 glas "za").

U raspravi o Prijedlogu zakona sudjelovali su 
zastupnici dr. Ivič Pašalič i Franjo Vručina, te dr. Andrija 
Hebrang, ministar zdravstva.

Viječe nije prihvatilo amandman grupe zaštupnika 
(5 glasova "za").

Nakon toga Viječe je, uz jedan glas "protiv" i 
2 uzdržana glasa usvojilo



-  21 -

PRIJEDLOG. ZAKONA*
0 IZMJENI ZAKONA 0 ZDRAVSTVENOJ. ZAŠTITI I ZDRAVSTVENOM OSIGU
RANJU kako ga je predložila. Vlada Republike Hrvatske (aktom 
pod brojem 5030104—91—1 Klasa: 500-01/91-02/08) od 5. travnja 
1991. godine).

10. točka - PRIJEDLOG ZAKONA. O DOPUNI ZAKONA 0 STOPAMA NEPO
SREDNIH POREZA I PRIPADNOSTI POREZA, TAKSA I DRU
GIH PRIHODA DRUŠTVENO-POLITIČKIM ZAJEDNICAMA U 
1991. GODINI

Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog zako
na i mišljenje Vlade Republike Hrvatske. Prijedlog za donošenje 
ovog zakona oko zastupnika mr. Mate Arlovica podržalo je 100 
zastupnika.

U raspravi o Prijedlogu zakona sudjelovali su 
zastupnici m r . Mato Arlović i dr. Iviđ Pašalić.

Viječe je uz 3 glasa "protiv" i jedan uzđrŽan
glas, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 DOPUNI ZAKONA 0 STOPAMA NEPOSREDNIH POREZA I PRIPADNOSTI 
POREZA, TAKSA I DRUGIH PRIHODA DRUŠTVENO-POLITIČKIM ZAJEDNIA 
ČAMA U 1991. godini kako ga je predložila grupa zastupnika.

* S obzirom da sva tri vijeća Sabora nisu usvojila Prijedlog 
zakona u istovjetnom tekstu zajednička komisija za usugla
šavanje je tijekom sjednice usuglasila stavove i predloži
la vijeđima da usvoje Prijedlog zakona sukladno Prijedlogu 
Vlade Republike Hrvatske uz sljedeću izmjenu

"U članku 1. stavku 1. točki 4. riječi "od 25%" 
zamjenjuju se riječima "14,4%"."

Vijeće je prihvatilo Izvješće Zajedničke komisij- 
je za usuglašavanje, koje je podnijela zastupnica Marija 
Ba j t .

Vijeće je na prijedlog zastupnika dr. Ivice Pa- 
šalića donijela i slijedeći

Z A K L J U Č A K
Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da glede 

■neophodnog osiguranja sredstava u području zdravstvene zašti
te utvrdi i Saboru Republike Hrvatske, uputi do sljedeće sjed
nice prijedloge odgovarajućih akata kojima će se ravnomjerni
je rasporediti opterećenje gospodarstva i.i gradjana na način 
da se dodatno oporezuje promet određjenih grupa proizvoda za 
namjene utvrdjene ovim zakonom.



-  22 -

11. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
ZAŠTITI SPOMENIKA KULTURE

Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona, 
a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za 
obrazovanje, znanost i kulturu te Pregled odredaba zakona koji 
se mijenjaju.

U raspravi, o Prijedlogu zakona sudjelovao je 
zastupnik Vladimir Šeks, te Vesna Girarđi-Jurkić i Jasmina Mr- 
koci, predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture.

Vijeće rije prihvatilo prijedlog Zakonodavno-prav- 
ne komisije da ne prihvati Prijedlog zakona (2 glasa "za").

Nakon toga Vijeće je, jednoglasno usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 ZAŠTITI SPOMENIKA KULTURE kako 
ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 
5030104-91-4 Klasa: 612-08/90-01/07 od 8. travnja 1991. godine).

12. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA 0 UDRU
ŽIVANJU POLJOPRIVREDNIKA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje Prijedloga zakona, a na sjednici izvješća Zakonođavno-pravne 
komisije i Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo.

U raspravi je predsjednik Odbora za poljodjel
stvo, selo i seljaštvo, zastupnik Stjepan Sulimanac, obrazložio 
stavove 0 đbora.

Nakon toga Vijeće je jednoglasno usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA. 0 UDRUŽIVANJU POLJOPRIVREDNIKA kako 
ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 
5030116-91-3 Klasa: 320-01/91-03/01 od 20. ožujka 1,991. godine).

13. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
0 SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona 
a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije i Odbora 
za socijalnu politiku i zdravstvo, te amandmane Vlade Republi
ke Hrvatske.

U raspravi su sudjelovali zastupnici Ivan Tor- 
maš i Vladimir Šeks, te Dušanka Marinković-Drača, povjerenik 
Vlade Republike Hrvatske.
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Viječe nije prihvatilo prijedlog zastupnika Iva
na Tormaša da se ne prihvati Prijedlog zakona (2 glasa "za").

Viječe je, uz tri glasa "protiv" i jedan uzdržan 
glas, prihvatilo amandmane Vlade Republike Hrvatske.

- U članku 2. uz riječi skupština opčine dopuni 
sa riječi "donesene na osnovi zakona."

- na članak 3.
članak 124. mijenja se i glasi:
"Centar za socijalni rad (u daljem tekstu: Centar) 

osniva se kao podružnica Republičkog fonda radi obavljanja po
slova u svezi sa zadovoljavanjem potreba radnika, radnih ljudi 
i gradjana u socijalnoj zaštiti na području opčine odnosno Gra
da Zagreba za obavljanje poslova i zadataka utvrdjene zakonom 
ili odlukom ministra rada i socijalne skrbi u okviru ovlaštenja 
organa starateljstva i drugih javnih ovlaštenja."

- u članku 6. uz riječi "skupština opčine" dodaju 
se riječi "na osnovi zakona".

- u članku 9. riječi "poslovodnog organa" zamjenju 
ju se riječju "direktora".

- u članku 10. riječ "ponovnog" zamjenjuju se ri
ječju "javnog".

- u članku 12. stavku 1. riječi "iza članka 157"
brišu se.

Nakon toga Viječe je, uz 1 uzdržan glas usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA*
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 SOCIJALNOJ ZAŠTITI kako ga je 
predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030104- 
91-1 Klasa: 550-01/91-01/02 od 5. travnja 1991. godine) zajed
no s prihvačenim amandmanima.

14. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
UNUTRANJIM POSLOVIMA

Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog 
zakona, te izvješča Zakonodavno-pravne komisije i Komisije za 
nadzor zakonitosti rada Službe državne sigurnosti i Odbora za 
unutarnju politiku i narodnu obranu.

U raspravi o Prijedlogu zakona sudjelovali su za
stupnici Željko Mažar, Ivan Tormaš, Vladimir Seks, Vice Vukoje- 
vič i Drago Krpina.

* S obzirom da s\a tri viječa Sabora nisu usvojila Prijedlog za
kona u istovjetnom tekstu Zajednička komisija za usuglašava
nje tijekom sjednice je usuglasila stavove na tekstu Prijed
loga zakona u kojem ga je usvojilo Društveno-političko vije
če .

Viječe je usvojilo izvješče Zajedničke komisije 
■/ iza usuglašavanje koje je podnijela zastupnica Marija Bajt.
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Viječe je prihvatilo amandman Odbora koji je pri
hvatila Vlada Republike Hrvatske:

"Stavak 7. članak 16. Zakona o unutarnjim poslo
vima ("Narodne novine", broj 55/89 i 47/90) mijenja se i glasi 

Komisija za nadzor zakonitosti rada Službe za 
zaštitu ustavnog poretka nadzire zakonitost rada.;te Službe 
naročito u pogledu ostvarivanja Ustavom Republike Hrvatske i 
zakonom utvrdjenih prava i sloboda čovjeka i gradjanina, prav
nih osoba, državnih i drugih organa, te prava i sloboda utvr-i 
djenih normama medjunarodnog prava."

Nakon toga Viječe je, jednoglasno, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 UNUTARNJIM POSLOVIMA kako ga 
je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 
5030115-91-6 Klasa: 200-01/91-04/02 od 12. travnja 1991. godi
ne) zajedno s prikvačenim amandmanom.

15. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU JAVNOG PODUZEĆA 
"KUMROVEC"

Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog za
kona, izvješča Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za obrazo
vanje, znanost i kulturu, te amandmane grupe zastupnika i Miri. 
nistarstva prosvjete i kulture.

U raspravi su sudjelovali zastupnici Djuro Viđma- 
rovič, mr. Mato Arlovič, Vladimir Seks, i .Ante Klarič, te dr. 
Branko Babac, ministar pravosudja i uprave, mr. Vesna Girardi- 
Jurkič, pomočnica ministra prosvjete i kulture.

Viječe je uz 3 glasa protiv i 1 uzdržani glas, 
prihvatilo amandman zastupnika Djure Viđmaroviča:

"U članku 2. stavku 1. na riječi muzejskih doda
ju se riječi "bibliotečno-arhivskih".

Viječe je jednoglasno prihvatilo amandmane Zako
nodavno-pravne komisije."

"U članku 5. stavku 1. alineja 1. briše se, a u 
alineji 2. i alineji 8. briše se zarez i dodaju riječi "uz su
glasnost Vlade Republike Hrvatske"."

Viječe je takodjer, uz 2 uzdržana glasa, prihva
tilo amandman Ministarstva prosvjete i kulture.

"U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:
Vlada Republike Hrvatske imenovat če direktora 

poduzeča na prijedlog ministra prosvjete i kulture.
Viječe nije prihvatilo amandmane grupe zastupni

ka na članak 3, 9. i 10. Prijedloga zakona (6 glasova "za").
Viječe nije prihvatilo prijedlog Odbora za obra

zovanje, znanost i kulturu o povratu svih predmeta koji su
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otuđjeni iz zgrade bišve rezidencije u Kumrovcu.
Nakon toga Viječe je, uz 2 glasa "protiv" i 3 

uzdržana glasa usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA*
0 OSNIVANJU JAVNOG PODUZEĆA "KUMROVEC" kako ga je predložila 
Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030104-91-1 Klasa: 
305-01/91-01/15 od 12. travnja 1991. godine) zajedno s prihva
ćenim amandmanima.

16. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 HRVATSKOM POVIJESNOM MUZEJU

Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog za 
donošenje zakona s Prijedlogom zakona, te izvješća Zakonodav- 
no-pravne komisije i Odbora za obrazovanje., znanost i kulturu.

U raspravi su sudjelovali zastupnici mr. Mato Ar- 
lović i Jure Šonje, te Vesna Girar.di-Jurkić, pomoćnica minis
tra prosvjete i kulture.

Vijeće nije prihvatilo amandman Zakonodavno-prav- 
ne komisije na članak 4. Prijedloga zakona.

Nakon toga Vijćće je uz 3 glasa "protiv" i 4 uz
držana glasa, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA**
0 HRVATSKOM POVIJESNOM MUZEJU kako ga je predložila Vlada Repu
blike Hrvatske (aktom pod brojem 5030104-91-1 Klasa: 612-05/91- 
01/03 od 12. travnja 1991. godine).

17. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 POLJOPRIVREDNOM 
ZEMLJIŠTU

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije,

* S obzirom da sva i tri vijeća Sabora nisu usvojila Prijedlog za
kona u istovjetnom tekstu, stavovi će se usuglasiti do nared
ne sjednice vijeća.

** S obzirom da sva tri vijeća Sabora nisu usvojila Prijedlog 
zakona u istovjetnom tekstu, stavovi će se usuglasiti do na
redne sjednice vijeća.
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Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo, Odbora za zaštitu 
prirode i čovjekove okoline;i Odbora za informatiku.

U raspravi su sudjelovali zastupnici Mirko Buljan, 
Djuro Panjan, Franjo Vrućina, i Ante Klarić, te Ivan Tarnaj, mi
nistar poljoprivrede.

Zastupnica mr. Gordana Turić obrazložila je sta
vove Odbora za zaštitu prirode i čovjekove okoline, a zastupnik 
Stjepan Sulimanac stavove Odbora za poljodjelstvo, selo i se
ljaštvo .

Nakon toga Viječe je, uz 1 glas "protiv" donijelo
slijedeći

Z A K L J U Č A K
1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu.
2. Primj:edbp i prijedlozi iz prethodne rasprave 

kao i primjedbe iznesene na sjednicama vijeđa Sabora uputit
đe se Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom pri
preme Prijedloga ovog zakona.

18. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 HRVATSKOM 
DRŽAVLJANSTVU

Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog za 
donošenje zakona, te izvješća Zakonođavnorpravne komisije 
i Odbora za unutarnju politiku i narodnu obranu i Komisiji 
za nadzor zakonitosti rada Službe državne sigurnosti.

U raspravi su sudjelovali zastupnici Ivan Tormaš 
i Ivan Milas, te dr. Branko Babac, ministar pravosudja i up
rave.

Nakon toga Vijeće je uz 1 uzdržan glas, donijelo
slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje Zakona o 
hrvatskom državljanstvu.

2. Primjedbe i prijedlozi iz prethodne rasprave 
kao i primjedbe iznesene na sjednicama vijeća Sabora, uputit 
će se Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom 
pripreme Prijedloga ovog zakona.

19. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 HRVATSKOJ AKADE
MIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog za 
donošenje zakona, te izvješća Zakonodavno-pravne komisije i 
Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu.
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Vijeće je jednoglasno i bez rasprave donijelo
slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje Zakona o 
Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.

2. Sve primjedbe i prijedlozi iz provedene raspra
ve, kao i prijedbe iznesene na sjednicama vijeća Sabora, upu
tit će se Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom 
pripreme Prijedloga ovog zakona.

20. točka - IZVJEŠĆA ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE. 0
a) PRIJEDLOGU SAVEZNOG IZVRŠNOG VIJEĆA ZA POKRETA

NJE POSTUPKA. ZA OCJENU USTAVNOSTI ODREDABA ZA
KONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 AGENCIJI 
REPUBLIKE HRVATSKE ZA RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ

b) PRIJEDLOGU SAVEZNOG IZVRŠNOG VIJEĆA ZA POKRETA
NJE POSTUPKA ZA OCJENJIVANJE USTAVNOSTI ZAKONA 
0 OVLAŠTENJIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA PRO
PISUJE PRIVREMENE MJERE ZA ZAŠTITU GOSPODARSKIH 
INTERESA REPUBLIKE

Zastupnici su izvješća Zakonodavno-pravne komisi
je i mišljenja Vlade Rćpublike Hrvatske primili poštom.

Vijeće je bez rasprave i jednoglasno, donijelo

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće Zakonodavno-pravne komi
sije Sabora o prijedlogu Saveznog izvršnog vijeća za pokreta
nje postupka za ocjenjivanje ustavnosti odredaba Zakona o iz
mjenama i dopunama Zakona o Agenciji Republike Hrvatske/,za 
restrukturiranje i razvoj.

2. Ustavnom sudu Jugoslavije dat će se odgovor 
sukladno mišljenju Vlade Republike Hrvatske koje je sadržano 
u aktu broj 5030116-91-2 od 26. veljače 1991. godine.

Vijeće je takodjer jednoglasno i bez rasprave, 
donijelo i slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće Zakonodavno-pravne komiT 
sije Sabora o prijedlogu Saveznog izvršnog vijeća za pokreta
nje postupka za ocjenjivanje Ustavnosti zakona o ovlaštenjima 
Vlade Republike Hrvatske da propisuje privremene mjere za zaš
titu gospodarskih interesa Republike.

2. Ustavnom sudu Jugoslavije dat će se odgovor su
kladno mišljenju Vlade Republike Hrvatske koji je sadržan u
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aktu broj 5030116-91-3 od 26. veljače 1991. godine.

21. točka - IZVJEŠTAJ DELEGACIJE SABORA U VIJEĆU REPUBLIKA 
I POKRAJINA SKUPŠTINE SFRJ 0 65. SJEDNICI TOGA 
VIJEĆA ODRŽANOJ 10. TRAVNJA 1991. GODINE

Zastupnici su izvještaj Delegacije primili na 
sjednici zajedno s mišljenjem Vlade Republike Hrvatske i iz
vješćem Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.

Viječe je, jednoglasno i bez rasprave sukladno 
prijedlogu Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ do
nijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K *

Viječe je prilikom razmatranja Izvještaja Delega 
čije, a u svezi s Nacrtom zakona o izdavanju obveznica Federa 
čije u 1991. godini donijelo, sukladno prijedlogu Komisije za 
razmatranje akata donijelo i slijedeči

Z A K L J U Č A  K**

22. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI PLATNOG SPORAZUMA 
IZMEDJU SFR JUGOSLAVIJE I SAVEZA SOVJETSKIH SOCI
JALISTIČKIH REPUBLIKA I PROTOKOLA UZ PLATNI SPORA 
ZUM
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona i 

mišljenje. Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvješče 
Komisije za razmatranje akata Skupštini SFRJ.

Viječe je jednoglasno i bez rasprave sukladno 
prijedlogu Komisijo za razmatranje akata Skupštine SFRJ, 
donijelo slijodeču

* Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-91-8 
f Klasa; 021-02/91 -02/1 od 1;7, travnja 1991. godine upućen 

je Delegaciji Sabora Republike Hrvatske u. Vijeću Republi
ka i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije, Zaključak je 
priložen .zapisniku i čini njegov sastavni dio

** Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61 ".91 -8 
Klasa: 021-02/91-02/01 od 17, travnja 1991, godine upu-_ 
čen je predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupšti
ne SFR Jugoslavije. Zaključak je priložen zapisniku i či
ni njegov sastavni dio.
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O D L U K U *
0 DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI
p l a t n o g s p o r a z u m a IZMEDJU s o c i j a l i s t i č k e f e d e r a t i v n e r e 
p u b l i k e . JUGOSLAVIJE I SAVEZA SOVJETSKIH SOCIJALISTIČKIH 
REPUBLIKA I PROTOKOLA UZ PLATNI SPORAZUM

23. točka - PRIJEDLOG ZAKONA. 0 RATIFIKACIJI, PLATNOG SPORAZU
MA IZMEDJU SFR. JUGOSLAVIJE I: NARODNE SOCIJALISTIČ
KE REPUBLIKE ALBANIJE

Zastupnici su poštom primili prijedlog zakona i 
mišljenje Vlade Republike Hrvatske, a na sjednigi izvješće 
Komisije za razmatranje akata skupštine SFRJ.

Vijeće je jednoglasno i bez rasprave donijelo
slijedeću

o d l u k u

Daje se suglasnost na Prijedlog zakona o rati
fikaciji platnog sporazuma izmedju Socijalističke Federativ
ne Republike, Jugoslavije i Narodne Socijalističke Republike 
Albanije (AS-t339/1.) ,

24. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI PLATNOG
SPORAZUMA IZMEDJU SFR JUGOSLAVIJE I NARODNE 
REPUBLIKE MONGOLIJE

Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona 
i mišljenje Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvješ
će Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.

Vijeće je jednoglasno i bez rasprave, sukladno 
prijedlogu Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, 
donijelo slijgdeću

O D L U K U
Daje se suglasnost na Prijedlog zakona o rati

fikaciji platnog sporazuma izmedju Socijalističke Federativ
ne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Mongolije (AS- 
1340/1).

* Odiuk'a Sabora"Republike Hrvatske pod brojem 61-91-8 Kla
sa: 303-03/91-02/06 od 17. travnja 1991, godine upućena je 
predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFR 
Jugoslavije. Odluka je priložena zapisniku i čini njegov 
sastavni dio.
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25. točka - NACRT. ZAKONA. 0 IZMJENAMA I POPUNAMA ZAKONA 0 NA
RODNOJ BANCI JUGOSLAVIJE I JEDINSTVENOM MONETAR
NOM POSLOVANJU. NARODNIH BANAKA REPUBLIKA I NARO
DNIH BANAKA AUTONOMNIH POKRAJINA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona, a 
na sjednici Vijeća izvješće Komisije za razmatranje akata Skup
štine SFRJ.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave sukladno 
prijedlogu Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, do
nijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K*

26, točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA 0 RATIFIKACIJI
KONVENCIJE MEPJUNA.RODNE ORGANIZACIJE' RADA BROJ
158 0 PRESTANKU: RADNOG ODNOSA NA INICIJATIVU POS
LODAVCA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona, a 

na. sjednici mišljenje Vlade Republike Hrvatske i izvješće 
Komisije za razmatranje akata SFRJ;

Vijeće jef. jednoglasno i bez. rasprave, sukladno 
prijedlogu Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, ut
vrdilo slijedeće

M I Š L J E N J E

Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni. Zakona o 
ratifikaciji Konvencije medjunarođne organizacije rada broj 
158 o prestanku radnog odnosa na inicijativu poslodavca (AS- 
1272/1 ) .

* Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-91-8 
Klasa; 450-0 2/90-01/16 od 17. travnja 19 91 . godine upućen 
je predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine 
SFR. Jugoslavije. Zaključak je priložen zapisniku i čini 
njegov sastavni dio.
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27. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I
ČLANOVA ODBORA ZA DODJELU REPUBLIČKE NAGRADE
ŠPORTA "DR. FRANJO BUČAR"

Prijedlog odluke zastupnici su primili otpremom 
Vijeća od 10. travnja 1991. godine.

Komisija z.a izbor i imenovanja predložila je da 
se za predsjednika imenuje Zvonimir Boban, nogometaš NK 
"Dinamo", a za članove Odbora imenuje se Zoran čutura, košar
kaš Košarkaškog kluba "Cibona", mr. Krešimir Delija, savjet
nik u Zavodu za školstvo, Sandra Dubravčiđ, športski liječnik 
Ivan Kern, predsjednik Hrvatskog športskog saveza, dr. Nedje- 
ljko Mihanović, zastupnik u Vijeću općina Sabora, dr. Hrvoje 
Kačić, zastupnik u Društveno-političkom vijeću Sabora, prof, 
dr. Mirko Relac te Božidar Vučetić, zastupnik u Vijeću udru
ženog rada Sabora. Ivan Milas, predsjednik Komisije, obavije
stio je zastupnike da je, nakon pošto je Komisija već utvrdi
la prijedlog iz Ministarstva prosvjete i kulture predloženo 
da se umjesto Zvonimira Bobana, obzirom da je on još uvijek 
aktivni sportaš, za predsjednika predloži Luciano Sušanj. U 
tom smislu je predsjednik Komisije izmijenio njen prijedlog.

U raspravi su sudjelovali: Ante Klarić, Ivan Mi
las, Djuro Vidmarović, Petar šale i Vladimir šeks.

Nakon provedene rasprave Vijeće je glasovalo o 
prijedlogu Vladimira Šeksa da se Prijedlog odluke skine s dne 
vnog reda sjednice, te ga većinom glasova i skinulo s dnevnog 
reda.

28. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I
ČLANOVA ODBORA ZA DODJELU "NAGRADE VLADIMIR
NAZOR"
Prijedlog odluke zastupnici su primili otpremom 

Vijeća od 10. travnja 1991. godine.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se za predsjednika imenuje Pero Kvrgić, dramski umjetnik, a 
za članove: akademik Miroslav Begović, prof. dr. Frano čale 
(Filozofski fakultet u Zagrebu), Nedjeljko Fabrio književnik, 
prof. dr. Radovan Ivančević (Filozofski fakultet u Zagrebu), 
prof. Frano Parać - skladatelj (Muzička akademija u Zagrebu), 
Neva Rošić dramska glumica, prof. Stipe Sikirica — akademski 
kipar (Likovna akademija) Dejan šorak - filmski redatelj, 
Kruno Bošnjak - akademski kipar i dr. Kruno Prijatelj - po
vjesničar umjetnosti.

Vijeće je, uz. jedan glas protiv i jedan uzdržan, 
bez rasprave, za predsjednika Odbora za dodjelu "Nagrade Vla
dimir Nazor" imenovalo PERU KVRGIĆA, a za članove MIROSLAVA 
BEGOVIĆA, FRANU ČALE, NEDJELJKA FABRIA, RADOVANA IVANČEVIĆA, 
FRANU PARAĆA, NEVU ROŠIĆ, STIPU SIKIRI.CU, DEJANA ŠORAKA,
KRUNU BOŠNJAKA i KRUNU PRIJATELJA.
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29. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU PREDSTAVNIKA
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE U SKUPŠTINI SVE
UČILIŠTA U SPLITU
Prijedlog odluke zastupnici su primili otpremom 

Vijeća od 10. travnja 1991. godine.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se, kao predstavnik Sabora Republike Hrvatske u Skupštinu 
Sveučilišta u Splitu imenuje Vedrana Grafuliđ-Kukoč.

U raspravi su sudjelovali Drago Krpina, Ivica 
Račan i dr. Zvonimir Markoviđ.

Vijeće nije, uz devet glasova "za", imenovalo 
VEDRANU GRAFULIĆ-KUKOČ kao predstavnika Sabora Republike 
Hrvatske u Skupštinu Sveučilišta u Splitu.

30. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U KRIŽEVCIMA
Prijedlog odluke zastupnici su primili otpremom 

Vijeća od 10. travnja 1991. godine.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se za predsjednika Općinskog suda u Križevcima p o n o v o  
izabere Denžić Stjepan.

U raspravi je sudjelovao Stjepan Sulimanac.
Vijeće se o Prijedlogu odluke nije izjašnjavalo 

obzirom da je Ivan Milas, predsjednik Komisije nakon rasprave, 
povukao prijedlog iz procedure.

31. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U DARUVARU
Prijedlog odluke zastupnici su primili otpremom 

Vijeća od 10. travnja 1991. godine.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se za predsjednika Općinskog suda u Daruvaru izabere Mladen 
Čop, sudac Općinskog suda u Daruvaru, time da dosadašnji v.d. 
predsjednika istog suda Nikola Ječmanica, ostaje sudac u 
Općinskom sudu u Daruvaru.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, za predsjed
nika Općinskog suda u Daruvaru izabralo MLADENA ČOPA, time da 
dosadašnji v.d. predsjednik Općinskog suda u Daruvaru NIKOLA 
JEČMENICA ostaje sudac u tom sudu.

32. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U ČAZMI
Prijedlog odluke zastupnici su primili otpremom 

Vijeća od 10. travnja 1991. godine.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se za predsjednika Općinskog suda u Čazmi izabere Ivan Šestak, 
dipl. pravnik iz Čazme.
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Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, IVANA ŠESTARA 
izabralo z.a predsjednika Općinskog suda u Čazmi, time da je 
na funkciju dužan stupiti u roku od 60 dana.

33. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U KARLOVCU
Prijedlog odluke zastupnici su primili otpremom 

Vijeća od 10. travnja 1991. godine.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se za predsjednika Općinskog suda u Karlovcu ponovno izabere 
Vladimir Brkić.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave VLADIMIRA 
BRKIĆA ponovno izabralo za predsjednika Općinskog suda u Karlo 
vcu.

34. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U ORAHOVICI
Prijedlog odluke zastupnici su primili otpremom 

Vijeća od 10. travnja 1991. godine.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se za predsjednika Općinskog suda u Orahovici ponovno izabere 
Branko Jurlina.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, BRANKA JURLI- 
NU ponovno izabralo za predsjednika Općinskog suda u Orahovici

35. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U NAŠICAMA
Prijedlog odluke zastupnici su primili otpremom 

Vijeća od 10. travnja 1991. godine.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se za predsjednika Općinskog suda u Našicama izabere dipl. 
pravnik Franjo Kuric.

Komisija je takodjer predložila da se danom izbo
ra predsjednika Općinskog suda, funkcije suca razriješi Zlatko 
Katarinček, kojemu ujedno prestaje i ovlaštenje za obavljanje 
poslova sudske uprave.

U raspravi su sudjelovali: Vinko Buljan i Ante 
Klarić zastupnici, te Branko Babac, ministar pravosudja i 
uprave.

Vijeće je, sa dva glasa protiv, FRANJU KURICA 
izabralo za predsjednika Općinskog suda u Našicama, a ZLATKA 
KATARINČEKA razriješilo dužnosti suca u istom sudu sa prestan
kom ovlaštenja obavljanja poslova sudske uprave.

36. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U VUKOVARU
Vijeće se o Prijedlogu odluke nije izjašnjavalo,
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obzirom da ga je komisija za izbor i imenovanja povukla iz 
procedure.

37. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 
SUDA U RIJECI
Prijedlog odluke zastupnici su primili otpremom 

Vijeća od 10. travnja 1991. godine.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se za predsjednika Općinskog suda u Rijeci ponovno izabere 
Marijan Abramović.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave za pređsjedni 
ka Općinskog suda u Rijeci ponovno izabralo MARIJANA ABRAMOVI 
ĆA.

38. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U SLAVONSKOJ POŽEGI
Prijedlog odluke zastupnici su primili otpremom 

Vijeća od 10. travnja 1991. godine.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora Republike 

Hrvatske predložila je da se ponovno izabere Dubravka Butko- 
vić-Brljačić za predsjednika Općinskog suda u Slavonskoj Pože 
gi.

Vijeće je, jednoglasno, bez rasprave, DUBRAVKU 
BUTKOVIĆ-BRLJAČIĆ izabralo za predsjednika Općinskog suda u 
Slavonskoj Požegi.

39. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U NOVOJ GRADIŠKI
Vijeće se o Prijedlogu odluke nije izjašnjavalo, 

obzirom da je Komisija za izbor i imenovanja prijedlog povuk
la iz procedure.

40. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U IMOTSKOM.
Prijedlog odluke zastupnici su primili otpremom 

Vijeća od 10. travnja 1991. godine.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se za predsjednika Općinskog suda u Imotskom izabere Delipter 
Ivan, sudac u istom Sudu.

Komisija je takodjer predložila da dosadašnji v.d 
predsjednika suda Šanić Mladen ostaje sudac u Općinskom sudu 
u Imotskom.

Vijeće je, jednoglasno, bez rasprave, IVANA DELIP 
TERA izabralo za predsjednika Općinskog suda u Imotskom, time 
da MLADEN ŠANIĆ dosadašnji, v.d. predsjednika istog Suda ostaj 
sudac u Općinskom sudu u Imotskom.
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41. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 
SUDA U SINJU
Vijeće se nije izjašnjavalo o Prijedlogu odluke, 

obzirom da ga je Komisija za izbor i imenovanje povukla iz 
procedure.

42. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 
SUDA U SUPETRU
Prijedlog odluke zastupnici su primili otpremom 

Vijeća od 10. travnja 1991. godine.
Komisija za izbor i imenovanja predložila jevda 

se za predsjednika Općinskog suda u Supetru izabere Vukušić 
Bozo, dosadašnji sudac u istom Sudu.

Vijeće je, jednoglasno, bez rasprave BOŽU VUKUŠI- 
ĆA izabralo za predsjednika Općinskog suda u Supetru.

43. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U LUDBREGU
Prijedlog odluke zastupnici su primili otpremom 

Vijeća od 10. travnja 1991. godine.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se za predsjednika Općinskog suda u Ludbregu ponovno izabere 
Radaković Branko.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, za predsjed
nika Općinskog suda u Ludbregu ponovno izabralo BRANKA RADAKO- 
VIĆA.
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44. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
' SUDA U VELIKOJ GORICI

Komisija za izbor i imenovanja povukla je prijed 
log iz procedure pa se Viječe o njemu nije izjašnjavalo.

U raspravi su sudjelovali Zvonimir špišić i
Ivan Milas.

45. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU DVA SUCA OKRUŽNOG
SUDA U SLAVONSKOJ POŽEGI

Prijedlog odluke zastupnici su primili otpremom 
Vijeća od 10. travnja 1991. godine.

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se za suce Okružnog suda u Slavonskoj Požegi ponovno izaberu 
Dubravka Grguriđ-Rukavina i Miroslav Vukeliđ.

Viječe je jednoglasno, bez rasprave, za suce 
Okružnog suda u Slavonskoj Požegi ponovno izabralo DUBRAVKU 
GRGURIĆ-RUKAVINA i MIROSLAVA VUKELIĆA.

46. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OKRUŽNOG
PRIVREDNOG SUDA U BJELOVARU

Prijedlog odluke zastupnici su primili otpremom 
Vijeća od 10. travnja 1991. godine.

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se za suca Okružnog privrednog suda u Bjelovaru izabere 
ZORINC SANJANA, stručni suradnik u istom sudu.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, za suca 
Okružnog privrednog suda u Bjelovaru izabralo SANJANU ZORINC

47. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU DVA SUCA OKRUŽNOG
PRIVREDNOG SUDA U OSIJEKU

Komisija za izbor i imenovanja povukla je Prijed 
log iz procedure, pa se Vijeće o njemu nije izjašnjavalo.

48. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U
VIROVITICI

Prijedlog odluke zastupnici su primili otpremom 
Vijeća od 10. travnja 1991. godine.

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se za suca Općinskog suda u Virovitici izabere Domšić 
Darko, koji je na tu funkciju dužan stupiti danom 1. svibnja 
1991. godine, time da se danom 30. travnja 1991. godine raz
rješava dužnosti suca Općinskog suda u Grubišnom Polju.
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Viječe je jednoglasno, bez rasprave za suca 
Općinskog suda u Virovitici izabralo DARKA DOMŠIĆA.koji 
je na funkciju dužan stupiti dana 1. svibnja 1991. godine.

49. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA
U VELIKOJ GORICI

Prijedlog odluke zastupnici su primili otpre
mom Vijeća od 10. travnja 1991. godine.

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se za suca Općinskog suda u Velikoj Gorici ponovno 
izabere Paljevec Gordana.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, za suca 
Općinskog suda u Velikoj Gorici ponovno izabralo GORDANU 
PALJEVEC.

50. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PET SUDACA OPĆINSKOG
SUDA U ZAGREBU

Prijedlog odluke zastupnici su primili otpre
mom Vijeća od 10. travnja 1991. godine.

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se za suce Općinskog suda u Zagrebu ponovno izaberu Da- 
belić Marina, Jerbić Marija, Lacković Vesna, Stančić-Rokov 
tov Nermina i Tedeschi Đurđica.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, za suce 
Općinskog suda u Zagrebu ponovno izabralo MARINU DABELIĆ, 
MARIJU JERBIĆ, VESNU LACKOVIĆ, NERMINU STANČIĆ-ROKOTOV i 
ĐURĐICU TEDESCHI.

51. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OPĆINSKOG SUDA U OSIJEKU

Prijedlog odluke zastupnici su primili otpre
mom Vijeća od 10. travnja 1991. godine.

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se dužnosti suca Općinskog suda u Osijeku danom 1. svibnja 
1991. godine razriješi Štrbac Radovan, zbog odlaska na dru
gu dužnost.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, razriješilo 
danom 1. svibnja 1991. godine, dužnosti suca Općinskog suda 
u Osijeku RADOVANA ŠTRBCA.
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* * * * * -k

Povodom predstojeće rasprave u Odboru Saveznog 
vijeća Skupštine SFRJ za pravosudje o Prijedlogu za dono
šenje Zakona o Saveznom sudu, s Prijedlogom zakona, Prijed
logu za donošnje zakona o parničnom postupku s Prijedlogom 
zakona, Prijedlogu za donošenje zakona o izvršnom postupku 
s Prijedlogom zakona, Prijedlogu za donošenje zakona o pre
kršajima kojima se povredjuju savezni propisi s Prijedlogom 
zakona , Prijedlogu za donošenje zakona o osnovama sistema 
državne uprave i o Saveznom izvršnom vijeću i o saveznim 
organima uprave s Prijedlogom zakona, Prijedlogu za donoše
nje zakona o organizaciji i djelokrugu saveznih organa upra
ve i saveznih organizacija s Prijedlogom zakona i Prijedlo
gu za donošenje zakona o tržišnoj inspekciji s Prijedlogom 
zakona, Vijeće je na prijedlog zastupnika Vladimira Seksa, 
a nakon rasprave u kojoj je sudjelovao zastupnik Ante Kla- 
rić, jednoglasno zauzelo slijedeće

S T A J A L I Š T E *

* * * * * *

* *Sjednica Vijeća zaključena je u 18,30 sati.

Stajalište Sabora Republike Hrvatske pod brojem 623-91-1 Klasa: 
023-02/91-01/04-05 od 18. travnja 1991. godine prilaže se ovom 
zapisniku i čini njegov sastavni dio.

** Prvog dana zasjedanja sjednica je zaključena u 19,00 sati.


