
S A B O R
REPUBLIKE HRVATSKE 
Društveno-političko viječe

ZASTUPNICIMA
DRUŠTVENO-POLITIČKOG VIJEĆA SABORA

PREDMET: Zapisnik 12. sjednice Društveno- 
političkog vijeća Sabora, održane 
29. i 31. svibnja 1991. godine

Sjednicu Vijeća otvorio je 29. svibnja 1991. go
dine u 14,00 sati predsjednik Vijeća Ivan Vekić, koji je oba 
dana sjednici i predsjedavao.*

Predsjednik je obavijestio Vijeće da su izosta
nak sa oba dana zasjedanja ispričali zastupnici: mr. Mato 
Arlović, dr. žarko Domljan, Božidar Petrač, mr. Janko Vasi- 
Ijević, Djuro Vidmarović.

- za 29. svibnja: Sebastijan Dragčević, mr. Ivan 
Tormaš i dr. Vladimir Veselica,

- za 31. svibnja: Božidar Jukić, Ivan Lacković, 
Petar Šale, mr. Ivan Šorić i dr. Igor Štoković.

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

0 razlozima spriječenosti da prisustvuju sjedni
ci Vijeća, prema evidenciji koja se vođi u Tajništvu Vijeća 
nisu obavijestili Cupač Stevan i Opačić Jovo za obadva dana 
zasjedanja; Ivan Bobetko, Petar Džođan, Marijan Gereci, Boško 
Šiljeg i mr. Miljenko žagar za 31. svibnja 1991. godine.

* Drugog dana zasjedanja sjednica je započela u 10,30 sati.
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Predsjednik je utvrdio da sjednici obadva dana 
prisustvuje većina članova Vijeća te da Vijeće može donositi 
pravovaljane odluke.

Vijeće je, bez primjedbi, usvojilo zapisnik sa sjed 
nice Vijeća, održane 21. i 22. ožujka 1991. godine.

X ODGOVORI NA ZASTUPNIČKA.. PITANJA
1. Zastupnik PETAR DŽODAN nije se očitovao o odgo 

voru na svoje zastupničko pitanje u svezi s financiranjem 
specijalnih naoružanih jedinica u okviru rezervnog sastava 
policije, kojeg je dostavilo Ministarstvo unutarnjih poslova, 
jer nije bio nazočan dijelu sjednice na kojem je proveden 
postupak u svezi sa zastupničkim pitanjima.

2. Ministarstvo,zdravstva odgovorilo je na zastup 
ničko pitanje zastupnika, IVANA ŠORIĆA .glede mogućnosti lije
čenja pacijenata iz Buja i Buzeta u zdravstvenom centru Kopar 
odnosno Izoli. Zastupnik se nije očitovao o odgovoru, jer nij 
bio nazočan dijelu sjednice u kojem je proveden postupak u 
svezi sa zastupničkim pitanjima.

3. Vlada Republike Hrvatske uputila je odgovor 
na zastupničko pitanje zastupnika dr. NIKOLE. VISKOVIĆA glede 
pristupanja SFR Jugoslavije medjunarodnim konvencijama o za
štiti 'prirode s kojim je zastupnik bio zadovoljan.

4. Ministarstvo poljoprivrede i. šumarstva uputi
lo je odgovor na dopunsko pitanje zastupnika mr. MIJE (UI.IĆA 
glede jedinstvene službe na . provodjenju uzgo.jno-selekci j skog 
rada u stočarstvu s kojim je zastupnik bio zadovoljan.

5. Ministarstvo prosvjete i kulture dostavilo je 
odgovor na zastupničko pitanje zastupnika DJURE VIDMAROVIĆA 
glede organiziranja središnje geodetske škole za Republiku 
Hrvatsku. Zastupnik se nije mogao očitovati o odgovoru jer 
nije bio nazočan sjednici Vijeća.

6. Ministarstvo informiranja je, nakon požurnice, 
dostavilo odgovor na zastupničko pitanje zastupnika IVANA 
LACKOVIĆA glede promjene vlasničkih odnosa u informativnoj
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djelatnosti, postavljeno na 9. sjednici Vijeđa, s kojim je 
zastupnik bio zadovoljan.

7. Ministarstvo informiranja dostavilo je, tako- 
djer nakon požurnice, odgovor na zastupničko pitanje zastup
nika dr. STJEPANA BLAŽINKOVA glede mogućnosti izlaženja novog, 
prvog, pravog hrvatskog političko-informacijskog dnevnog lis
ta, postavljeno na 6. sjednici Vijeđa. Zastupnik je bio djelo
mično zadovoljan odgovorom, ali nije postavio dopunsko pita
nje .

8. Ministarstvo financija dostavilo je odgovor na 
zastupničko pitanje, zastupnika DRAGE .EREŠA glede Kriterija za 
raspodjelu primarne emisije za proljetnu sjetvu. Zastupnik 
nije bio zadovoljan odgovorom i postavio je dopunsko pitanje 
glede kriterija, za raspodjelu primarne emisije u odnosu na 
sektor poljoprivrede.

9. Ministarstvo poljoprivrede;i Šumarstva dostavi
lo je odgovor na zastupničko pitanje zastupnika DRAGE EREŠA 
glede problema vezanih za otkup pšenice. Zastupnik nije bio 
zadovoljan odgovorom i postavio je dopunsko pitanje glede pro
blema vezanih za otkup žetvenih prinosa u 1991. godini.

10. Ministarstvo pravosudja i uprave dostavilo je 
odgovor na zastupničko pitanje zastupnika ANTE-JOZE RAMIĆA 
glede pravnog statusa nekadašnjih društvenih domova, s kojim 
je zastupnik bio zadovoljan.

11. Vlada Republike Hrvatske dostavila je* nakon 
požurnice, odgovor na dopunsko pitanje dr VLADIMIRA VESELICE 
glede poslovnog prostora koji se strankama daje na korištenje 
odnosno zakup koje je postavljeno na 8.sjednici Vijeđa. Za
stupnik se nije mogao očitovati o odgovoru jer nije bio nazo
čan sjednici Vijeđa.

12. Vlada Republike Hrvatske dostavila je, takodjer, 
nakon požurnice, odgovor na dopunsko pitanje zastupnika mr. 
JANKA VASILJEVIĆA glede.donošenja propisa o zabrani loženja 
vatre na otvorenom, postavljeno na 7. sjednici Vijeđa. Zastup
nik se nije mogao očitovati o dobivenom odgovoru, jer nije bio 
nazočan sjednici.

13. Vlada Republike Hrvatske dostavila je nakon 
požurnice i odgovorna zastupničko pitanje mr. JANKA VASILJE
VIĆA glede uvoza i raspodjele oružja, postavljeno na 9. 
sjednici Vijeđa. Zastupnik se nije mogao očitovati o odgovoru 
jer nije bio nazočan sjednici Vijeđa.

14. Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgovor 
na zastupničko pitanje.zastupnika BOŽE ERLIĆA glede naplate 
turističkih usluga hrvatskim iseljenicima, pri posjeti Hrvat
skoj . Zastupnik nije bio zadovoljan odgovorom, posebno nači
nom na koji se taj problem rješava, ali nije postavio dopunsko
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pitanje.
15. Vlada Republike Hrvatske je, nakon požurnice 

dostavila i odgovor na zastupničko pitanje zastupnika BOŽE 
ERLIĆA glede donošenja zakona o nacionalnim parkovima posta
vljeno na 5. sjednici Vijeća. Zastupnik je bio zadovoljan do
bivenim odgovorom.

16. Vlada Republike Hrvatske je takodjer, nakon 
požurnice, dostavila odgovor na zastupničko pitanje zastup
nika ZVONIMIRA ŠPIŠIĆA glede rješavanja problema deponija 
smeđa u Gradu Zagrebu, postavljeno na 9. sjednici Vijeća. 
Zastupnik je bio zadovoljan odgovorom, ali ne i načinom rje
šavanja tog problema.

17. Vlada Republike Hrvatske dostavila je, nakon 
požurnice, odgovor i na zastupničko pitanje mr. MATE ARLOVIĆA 
glede ovlaštenja Vlade da uredjuje pojedina pitanja iz ovlas
ti Sabora Republike Hrvatske, postavljeno na 9. sjednici 
Vijeća. Zastupnik se nije mogao očitovati o odgovoru jer nije 
bio nazočan sjednici Vijeća.

18. Vlada Republike Hrvatske dostavile je odgovor 
i na zastupničko pitanje zastupnika DARKA ČARGONJE glede fi- 
nacijske konsolidacije hrvatskih banaka,,s kojim je zastupnik 
bio zadovoljan.

19. Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgovor 
na zastupničko pitanje zastupnika IVANA MILASA glede mjera 
koje poduzima Republika Hrvatska kako bi se zaštitila od šte
te nanesene upadom Republike Srbije u monetarni, sistem Jugo
slavije . Zastupnik nije bio zadovoljan dobivenim odgovorom, 
ali nije postavio dopunsko pitanje.

20. Povodom prosvjeda zastupnika dr. NIKOLE 
VISKOVIĆA, uime Zelene akcije Split, na način provodjenja 
Zakona o dopuni Zakona o političkim organizacijama, iznijetog 
na 10. sjednici Vijeća, mišljenje je dostavilo Predsjedništvo 
Sabora, a Odbor za pitanja.političkog sistema izvještaj s 
rasprave o tom prosvjedu.

Zastupnik nije bio zadovoljan odgovorom i izvje- 
stio je Vijeće da je tražio - autentično tumačenje Zakona.
I 21. Prilikom očitovanja.o odgovoru. Ministarstva
pravosudja i uprave glede , imenovanja bivše, predsjednice. Okruž
nog suda u Zadru za savjetnika.u istom Sudu zastupnik PETAR 
ŠALE je prokomentirao taj slučaj.

Predsjednik je izvjestio Vijeće da nisu dobiveni 
odgovori na zastupnička pitanja postavljena na prošloj sjed
nici Vijeća i to:

- Vlade Republike Hrvatske na pitanje zastupnika 
PETRA ŠALE glede primjene Zakona o političkim zatvorenicima;

- Ministarstva pravosudja i uprave na pitanje 
zastupnika IVANA TORMAŠA u svezi sa rješavanjem problema smje
štaja Okružnog privrednog suda u Zagrebu;
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- Ministarstva pravosuđja i uprave na pitanje za
stupnika IVANA MILASA glede primjene zakona o vojnim sudovima;

- Vlade Republike Hrvatske na pitanje zastupnika 
ZVONIMIRA ŠPIŠIĆA glede položaja Hrvata u Vojvodini i Kosovu;

- Ministarstva pravosuđja i uprave na pitanje za
stupnika DJURE PANJANA u svezi s načinom pripreme propisa iz 
oblasti pravosuđja;

- Vlade Republike Hrvatske nd pitanje zastupnika 
DRAGE KRPINE glede tumačenja zakona o blagdanima i neradnim 
danima u Republici Hrvatskoj;

- Vlade Republike Hrvatske na pitanje zastupnika 
DRAGE KRPINE o aktivnostima Vlade u cilju prekidanja nezakoni
tog djelovanja Skupštine općine Benkovac;

- Vlade Republike Hrvatske na pitanje zastupnika 
dr IVIĆA PAŠALIĆA glede rješavanja zahtjeva političkih zatvo
renika o vraćanju konfiscirane imovine;

- Guverenra Narodne banke Hrvatske na pitanje za
stupnika VINKA BULJANA glede osiguranja sredstava za.kreditira- 
nje poljoprivrednika;

- Ministarstva zdravstva na pitanje zastupnika 
MARTINA SAGNERA o broju medicinskih fakulteta u Republici Hrvat
skoj .

Predsjednik je takodjer izvjestio Vijeće da ni 
nakon upućenih požurnica-, nisu dostavljeni odgovori na zastup
nička pitanja i to:

- Ministarstva znanosti, tehnologije i informati
ke na pitanje zastupnika mr. MIJE. LAZIĆA glede kulturne i 
znanstvene valorizacije izdanja Hrvatskog arhiva u Karlovcu;

- Ministarstva unutarnjih poslova na pitanje za
stupnika PETRA ŠALE koji je tražio podatke o broju doušnika u 
službi državne sigurnosti;

- Ministarstva. unutarnj ih poslova na. pitanje za
stupnika dr. NIKOLE VISKOVIĆA u svezi.s informacijama o pris
luškivanju gradjana;

- Vlade.. Republike Hrvatske na pitanje zastupnika 
DARKA ČARGON JE glede, zaštite... spomenika, sa antifašističkim obi
lježjima;

- Vlade Republike Hrvatske na pitanje zastupnika 
dr. VLADIMIRA VESELICE glede načina obračuna,osobnih dohodaka 
funkcionara;

- Vlade Republike Hrvatske na pitanje zastupnika 
DARKA ČARGONJE u svezi s transformacijom, društvenog vlasništva;

- Ministarstva, pravosuđja i uprave, na pitanje 
zastupnika ANTE KLARIĆA u svezi s primjenom.zakona o politič
kim organizacijama;
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- Ministarstva pravosudja i uprave i Ministarstva 
inozemnih poslova na pitanje zastupnika IVANA VEKIĆA glede 
mjera za zaštitu i povrat "Seusovog blaga";

- Ministarstva pravosudja i uprave na pitanje za
stupnika dr IVIĆA PAŠALIĆA, postavljeno u srpnju prošle godine, 
u svezi s dodjelom stanova i stambenih kredita u bivšem Repub
ličkom sekretarijatu za pravosudje i upravu.

- Ministarstva unutarnjih poslova na pitanje za
stupnika PETRA ŠALE glede korištenja dosijea politički sumnji
čenih osoba;

U dijelu sjednice u kojem je proveden postupak u 
svezi sa zastupničkim pitanjima konstatirano je da Vlada, od
nosno nadležna ministarstva nisu dostavila odgovore na neka 
zastupnička pitanja čak niti nakon upućene požurnice.

S tim u svezi Vijeće je, na prijedlog zastupnika 
Vladimira Seksa, odlučilo da Vladi uputi prosvjed.

II NOVA ZASTUPNIČKA PITANJA
1. Zastupnik EREŠ DRAGO postavio je zastupničko 

pitanje glede statusa,pedagoga u novom sustavu školstva.
2. Zastupnik dr. MILAN TAPALOVIĆ postavio je za

stupničko pitanje glede organiziranog povratka u domovinu si
romašnih i bolesnih iseljenih Hrvata.

3. Zastupnik dr MILAN, TAPALOVIĆ postavio je za
stupničko pitanje glede aktivnosti Vlade Republike: Hrvatske u 
svezi prikazivanja i propagiranja nemorala na Hrvatskoj tele
viziji .

4. Zastupnik PETAR ŠALE postavio je zastupničko 
pitanje glede kriterija za prijem na rad redarstvenika u Mini
starstvo unutarnjih poslova.

5. Zastupnica DELFINA ARAPOVIĆ.postavila je za
stupničko pitanje glede kriterija u postupku davanja suglasno
sti Skupštine općine Pazin na.mjesto ravnatelja srednje škole 
u Pazinu.

6. Zastupnik DARKO ČARGONJA postavio je zastupni
čko pitanje glede statusa civilnih žrtava rata.

7. Zastupnik DRAGO KRPINA postavio je zastupničko 
pitanje u svezi s djelovanjem.i financiranjem hrvatskih škola 
u inozemstvu.

8. Zastupnik DRAGO KRPINA postavio,je zastupničko 
pitanje glede aktivnosti Vlade Republike, Hrvatske povodom oti
manja dijelova poduzeća u općinama u tzv. kriznim područjima.



7

9. Zastupnik STIPE LAUŠ postavio je zastupničko 
pitanje glede stanja zaštite prirode i gospodarskog poslova
nja poduzeća u Plitvicama.

10. Zastupnik IVAN MEZGA postavio je zastupničko 
pitanje glede imovine poduzeća INA u drugim republikama.

11. Zastupnik FRANJO VRUĆINA postavio je zastupni
čko pitanje glede oslobađanja poreza na naftu koju poljopriv
rednici koriste u traktorima i poljoprivrednim strojevima.

12. Zastupnik mr. MIJO LAIĆ postavio je zastupničko 
pitanje glede dopune važećih propisa odredaba o dozvoljenom 
stupnju buke u prometu.

13. Zastupnik ANTE KLARIĆ postavio je zastupničko 
pitanje glede zbrinjavanja udovica ubijenih Hrvata.

14. Zastupnik BOŠKO ŠILJEG postavio je zastupničko 
pitanje glede zaštite fizičkog integriteta pravosudnih rad
nika u Republici Hrvatskoj.

15. Zastupnik BOŠKO ŠILJEG postavio je zastupničko 
pitanje glede provodjenja zaključka Sabora© dodjeli stana 
gospodji Marici Meštrović.

16. Zastupnik BOŠKO ŠILJEG postavio je zastupničko 
pitanje glede donošenja zakona o ustrojstvu lokalne samoupra
ve, općina, kotara ili gradova te o ustrojstvu Županija.

17. Zastupnik dr. NIKOLA VISKOVIĆ postavio je zas
tupničko pitanje glede razjašnjenja okolnosti pod kojima je 
došlo do masakra pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova u 
Borovu Selu.

18. Zastupnik ANTE JELAVIĆ postavio je zastupničko 
pitanje glede sukladnosti odredbe članka 87. Zakona o sudovi
ma s Ustavom Republike Hrvatske.

19. Zastupnik DRAGO EREŠ postavio , je zastupničko 
pitanje glede adekvatnosti programa,Hrvatske televizije u 
dane masakra pripadnika.Ministarstva unutarnjih, poslova u Bo
rovu Selu.

20. Zastupnik IVAN MILAS postavio.je zastupničko 
pitanje glede dvostruke cijene za putovinu. na auto-cestama 
Republike Hrvatske.

21. Zastupnik mr. MATO ARLOVIĆ postavio.je zastup
ničko pitanje u svezi s aktivnostima predsjednika. Okružnog 
suda u Osijeku, kojima je nanio štetu ugledu suda i sudske 
funkcije.

22. Zastupnik IVAN HRANJEC pismeno je postavio za
stupničko pitanje glede osiguranja besplatnih.... udžbenika za 
učenike u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj.
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23. Zastupnik IVAN HRANJEC pismeno je postavio 
zastupničko pitanje o aktivnostima Vlade u svezi provodjenja 
Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske da propisuje 
privremene mjere za zaštitu gospodarskih interesa Republike.

Prilikom utvrdjivanja dnevnog reda sjednice pred
sjednik je konstatirao da je uz poziv za ovu sjednicu bio 
predložen dnevni red od 54. točke, a da je u konačnom dnevnom 
redu koji su zastupnici primili na sjednici predloženo 105 
točaka dnevnog reda s tim da se dopune odnose na slijedeće:

I. Vlada Republike Hrvatske predložila je da se po hitnom 
postupku razmotre:

1. Prijedlog za donošenje zakona o premijama za 
odredjene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata 
za prioritetne namjene u poljoprivredi s Prijedlogom zakona,

2. Prijedlog za donošenje zakona o sanaciji i 
restrukturiranju banaka s Prijedlogom zakona,

3. Prijedlog za donošenje zakona o izdavanju ob
veznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj 
s Prijedlogom zakona,

4. Prijedlog za donošenje zakona, o osnivanju ja
vnog poduzeća "Jadrolinija p .o." - Rijeka s. Prijedlogom zako
na,

5. Prijedlog za donošenje.zakona o izmjenama Za
kona o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osigura
nje individualnih poljoprivrednika u.1991. godini s Prijedlo
gom zakona,

6. Prijedlog za donošenje zakona, o "Nagradi Vla
dimir Nazor" s Prijedlogom zakona,

7. Prijedlog za donošenje zakona o ovlaštenju 
Vlade Republike Hrvatske za donošenje Uredbeo uredjenju ne
kih pitanja obavljanja arhivske djelatnosti s Prijedlogom za
kona ,

Vijeće je prihvatilo jednoglasno da se po hitnom 
postupku razotre zakonski akti pod točkom 1, 2. i 5. koje je 
uz jedan glas "protiv", prihvatilo da se po.hitnom postupku 
razmotri prijedlog zakona pod točkom 3.

Vijeće je, uz četiri glasa "protiv" prihvatilo da 
se po hitnom postupku razmotri Prijedlog zakona pod točkom 4.

Vijeće je uz 11 glasova "protiv" prihvatilo da se
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po hitnom postupku razmotri Prijedlog zakona pod točkom 6.
Viječe je prihvatilo, uz 7 glasova "protiv" da 

se po hitnom postupku razmotri Prijedlog zakona pod točkom 7.

XI. Odbor Sabora za ekonomsku politiku i razvoj predložio je 
da se po hitnom postupku donese Zakon o hrvatskoj gospo
darskoj komori.

Odbor je u medjuvremenu prihvatio stajalište Vla
de Republike Hrvatske da se ovaj zakonski prijedlog donese u 
redovnom postupku.

Viječe je prihvatilo prijedlog Vlade da se zakon
ski prijedlog donese po redovnom postupku.

III. Grupe zastupnika (iz Društveno-političkog vijeća zastup
nik Milan Kovač) predložila je da se po hitnom postupku 
razmotri Prijedlog za donošenje zakona o dopuni Zakona o 
stopama neposrednih poreza i pripadnosti poreza, taksa i 
drugih prihoda društveno-političkih zajednica u 1991. 
godini.

Predsjednik je podsjetio Viječe da je na prošloj 
sjednici odbilo da ovu točku uvrsti u dnevni, red, ali da je 
istodobno usvojilo prijedlog dopune istog zakona,,što ga je 
predložio zastupnik mr. Mato Arlovič. Viječe je, uz jedan 
glas "protiv" prihvatilo da se prijedlog ovog zakona razmotri 
po hitnom postupku.

IV. Republička komisija za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda predlaže da se takodjer. po hitnom postupku 
razmotri i Prijedlog odluka o davanju pomoći.općinama za 
djelomično ublažavanje posljedica štete,ođ elementarnih 
nepogoda u 1990. godini.

Viječe je jednoglasno prihvatilo da se Prijedlog 
odluke razmotri po hitnom postupku.

V. Vlada Republike Hrvatske dostavila ,je na utvrđjivanje 
odluku o neprimjenjivanju odredaba zakona o općenarodnoj 
obrani s prijedlogom da Sabor ovu odredbu.potvrdi na 
ovom zasjedanju.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo.da se odluka 
uvrsti u dnevni red sjednice Vijeća.

VI. Narodna banka Hrvatske uputila je Saboru.završni račun 
za 1990. godinu i Financijski plan za 1991. godinu s 
molbom da se radi potvrdjivanja uvrste, u dnevni red.
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Viječe je, uz jedan glas "protiv" prihvatilo da 
se potvrđjivanje akata Narodne banke Hrvatske uvrsti u dnevni 
red sjednice Vijeća.

VII. Vlada Republike Hrvatske uputila je Prijedlog za donoše
nje zakona o tisku s prijedlogom da se razmotri na 
današnjem zasjedanju. Viječe je uz jedan glas "protiv" 
prihvatilo da se Prijedlog za donošenje zakona o tisku 
uvrsti u dnevni red sjednice Vijeća.

VIII. Nakon otpreme poziva za sjednicu iz Skupštine SFRJ upu
ćen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sa
veznim administrativnim taksama s molbom da se stajališ
ta skupština republika dostave do 6. lipnja 1991. godine.

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

IX. Komisija Sabora za izbor i imenovanja predložila je da 
se u dnevni red uvrsti:

- Prijedlog odluke o imenovanju glavnog i odgovor
nog urednika "Izvješća Hrvatskog Sabora",

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika općinskog 
suda u Bjelovaru,

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika općinskog 
suda u Ozlju,

- Prijedlog odluke o-izboru predsjednika općinskog 
suda u Delnicama,

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika općinskog 
suda u Malom Lošinju,

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika općinskog
suda u Pagu,

- Prijedlog odluke.o .izboru predsjednika općinskog 
suda u Vrbovskom,

- Prijedlog odluke o. izboru.predsjednika općinskog 
suda u Makarskoj,

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika općinskog 
suda u Sinju,

- Prijedlog odluke o izborupredsjednika općinskog 
suda u Donjoj Stubici,

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika,općinskog 
suda u Ivanić gradu,
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- Prijedlog odluke o izboru predsjednika općinskog 
suda u Klanjcu,

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika općinskog 
suda u Samoboru,

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika općinskog 
suda u Sesvetama,

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika općinskog 
suda u Zlataru,

- Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog suda u
Rijeci,

- Prijedlog odluke o izboru suca općinskog suda u
Sisku,

- Prijedlog odluke o izboru suca općinskog suda u
Virovitici,

- Prijedlog odluke o izboru suca općinskog suda u
Zlataru,

- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca 
okružnog suda u Varaždinu,

- Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog 
tužioca u općinskom javnom tužilaštvu Dubrovnik,

- Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog 
tužioca u općinskom javnom tužilaštvu Karlovac,

- Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog 
tužioca u općinskom javnom tužilaštvu. Našice,

- Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog 
tužioca u općinskom javnom tužilaštvu Buje,

- Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog 
tužioca u općinskom javnom tužilaštvu Poreč,

- Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog 
tužioca u općinskom javnom.tužilaštvu Delnice,

- Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog 
tužioca u općinskom, javnom tužilaštvu Ogulin,

- Prijedlog odluke o .imenovanju općinskog javnog 
tužioca u općinskom javnom tužilaštvu Opatija,

- Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog 
tužioca u općinskom javnom tužilaštvu Rijeka,

- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okruž
nog javnog tužioca u okružnom javnom tužilaštvu Bjelovar,

- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog 
javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Split,
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- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općin
skog javnog tužioca u općinskom javnom tužilaštvu Dubrovnik,

- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog 
javnog tužioca u općinskom javnom tužilaštvu Karlovac,

- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općin
skog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Vukovar,

- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općin
skog javnog tužioca u općinskom javnom tužilaštvu Pula,

- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općin
skog javnog tužioca u općinskom javnom tužilaštvu Rijeka,

- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općin
skog javnog tužioca u općinskom javnom tužilaštvu Rijeka,

- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općin
skog javnog tužioca u općinskom javnom tužilaštvu Rijeka,

- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općin
skog javnog tužioca u općinskom javnom tužilaštvu Slavonski 
Brod,

- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općin
skog javnog tužioca u općinskom javnom tužilaštvu Split,

- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općin
skog javnog tužioca u općinskom javnom tužilaštvu Čakovec,

- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog 
javnog tužioca u općinskom javnom tužilaštvu.Varaždin,

- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općin
skog javnog tužioca u općinskom javnom tužilaštvu Varaždin,

- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjeni
ka općinskog javnog tužioca u općinskom javnom:, tužilaštvu 
Valpovo,

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Okružnog 
suda u Karlovcu,

Nakonadno je Komisija za izbor i imenovanja pred
ložila da se u dnevni red sjednice Vijeća uvrsti i:

- Prijedlog odluke o imenovanju.predsjednika i 
članova Odbora Republičke nagrade športa "Dr. Franjo Bučar",

- Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Sa
bora Republike Hrvatske u Skupštinu Sveučilišta u Splitu,

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika općinskog 
suda u Gračacu,

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika općinskog 
suda u Kninu,
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- Prijedlog 
skog suda u Krku,

- Prijedlog 
suda u Bjelovaru,

- Prijedlog 
da u Osijeku,

- Prijedlog 
da u Zagrebu,

- Prijedlog
dnog suda u Bjelovaru,

- Prijedlog 
dnog suda u Splitu,

- Prijedlog
Splitu,

- Prijedlog
Kutini,

- Prijedlog

odluke o izboru predsjednika općin- 

ođluke o izboru tri suca okružnog 

odluke o izboru dva suca Okružnog su- 

odluke o izboru dva suca Okružnog su- 

ođluke o izboru suca Okružnog privre- 

odluke o izboru suca Okružnog privre- 

odluke o izboru suca općinskog suda u 

odluke o izboru suca općinskog suda u 

odluke o izboru suca općinskog suda u
Orahovici,

- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca 
Okružnog privrednog suda u Osijeku.i prestanku ovlaštenja za 
vodjenje poslova sudske uprave,

- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca op
ćinskog suda u Zadru,

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog 
suda u Vukovaru.

Vijeće je, uz 6 glasova "protiv" prihvatilo nave
dene dopune dnevnog reda..

Nakon toga Vijeće je uz 3 glasa "protiv" utvrdilo
slijedeći

D N E V N I  R E D :
1. Prijedlog zakona o prodaji stanova na kojima 

postoji stanarsko pravo.
2. Prijedlog za donošenje zakona.o denacionaliza

ciji i vraćanju oduzetih nekretnina, s.Nacrtom zakona.
3. Prijedlog.zakona o, turističkim zajednicama i 

promicanju Hrvatskog turizma.
4. Prijedlog zakona o boravišnoj.pristojbi.
5. Prijedlog zakona o. članarinama u. turističkim

zajednicama.
6. Prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu.
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7. Prijedlog zakona o rudarstvu.
8. Prijedlog zakona o Hrvatskoj akademiji znano

sti i umjetnosti.
9. Prijedlog zakona o premijama za odredjene pro

izvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne 
namjene u poljoprivredi.

10. Prijedlog zakona o sanaciji i restrukturiranju
banaka.

11. Prijedlog zakona o izdavanju obveznica za 
restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj.

12. Prijedlog zakona o osnivanju javnog poduzeća 
"Jađrolinija p.o." - Rijeka.

13. Prijedlog Zakona o izmjeni zakona o plaćanju 
doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih 
poljoprivrednika u 1991. godini.

14. Prijedlog zakona o "Nagradi Vladimir Nazor".
15. Prijedlog za donošenje zakona ©Hrvatskoj go

spodarskoj komori s Nacrtom zakona.
16. Prijedlog zakona o dopuni zakona o stopama ne

posrednih poreza i pripadnosti poreza, taksa i,drugih prihoda 
društveno-političkim zajednicama u 1991. godini,

(Predlagao: zastupnici VUR-a, VOS-a i ĐPV-a).
17. Prijedlog zakona o ovlaštenju Vlade Republike 

Hrvatske za donošenje uredbe o uredjenju nekih, pitanja obav
ljanja arhivske djelatnosti.

18. Prijedlog odluke o davanju pomoći općinama za 
djelomično ublažavanje posljedica štete.od elementarnih nepo
goda u 1990. godini.

19. Odluka o neprimjenjivanju odredaba zakona o 
vojnoj obvezi ("Službeni list SFRJ" broj 64/85, 26/89 i 30/91) 
na teritoriju Republike Hrvatske (potvrdjivan.je) .

20. Odluka o neprimjenjivanju odredaba, zakona o 
općenarodnoj obrani ("Službeni list SFRJ", broj 21/82 i 30/91) 
na teritoriju Republike Hrvatske (potvrđjivanje).

21. Prijedlog odluke o davanju garancije Republike 
Hrvatske po ugovoru o kreditu izmedju Europske investicijske 
banke, Luxemburg i Hrvatskog željezničkog poduzeća, Zagreb
za financiranje izgradnje tehničke,putne stanice Zagreb - Bo- 
rongaj.

22. Informacija o provodjenju programa gospodarske 
politike Republike Hrvatske u 1991. godini u razdoblju sije- 
čanj-ožujak 1991. godine.
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23. Prijedlog završnog računa proračuna Republi
ke Hrvatske za 1990. godinu, s izvještajem službe društvenog 
knjigovodstva Hrvatske o pregledu.

24 .Prijedl°g Završnog računa stalne rezerve Repub
like Hrvatske za 1990. godinu, s izvještajem Službe društve
nog knjigovodstva Hrvatske o pregledu.

25. Izmjene i dopune Statuta službe društvenog 
knjigovodstva Hrvatske (potvrdjivanje).

26. Akti Narodne banke Hrvatske
- Financijski plan za 1991. godinu,
- Završni račun za 1990.

27. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i 
dopunama zakona o javnim cestama, s Nacrtom zakona.

28. Prijedlog za donošenje zakona o.srednjem škol
stvu, s Nacrtom zakona.

29. Prijedlog za donošenje zakona o kazalištu, s 
Nacrtom zakona.

30. Prijedlog za donošenje zakona.o tisku, s Na
crtom zakona.

31. Prijedlog projekcije politike razvoja Hrvat
skog športa.

32. Prijedlog za donošenje zakona o prestanku va
ženja zakona o Spomen-obilježavamju povijesnih, dogadjaja i 
ličnosti, s Nacrtom zakona.

33. Izvješće Zakonodavno-pravne komisije o prije
dlogu Saveznog izvršnog vijeća za pokretanje postupka za ocje
njivanje suglasnosti zakona, o izmjenama, i. dopunama Zakona o 
općenarodnoj obrani Republike1Hrvatske s Ustavom SFRJ.

34. Izvještaj Delegacije Sabora Republike Hrvatske 
u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije o 67. 
sjednici Vijeća.

35. Nacrt odluke o zajedničkoj deviznoj politici 
i projekciji platne bilance Jugoslavije za 1991. godinu.

36. Nacrt zakona o utvrdjivanju ukupnog opsega 
rashoda Budžeta federacije za 1991. godinu.

37. Nacrt zakona o pokriću tečajnih razlika po 
odredjenim inozemnim, kreditima za 1991. godinu.

38. Nacrt zakona o premijama za odredj.ene poljopri
vredne proizvode i o regresu dijela kamate. na. kredite za pri
oritetne namjene u poljoprivredi u 1991. godini.



16

39. Nacrt odluke o utvrđjivanju visine sredstava 
za financiranje rada agencije federacije za osiguranje depo
zita i sanaciju banaka za 1991. godinu.

40. Nacrt zakona o izdavanju obveznica Federaci
je u 1991. godini.

41. Dopunski stav Saveznog izvršnog vijeća na Na
crt zakona o pretvaranju tečajnih razlika po deponiranoj de
viznoj štednji kod Narodne banke Jugoslavije u javni dug fede
racije s prečišćenim tekstom.

42. Drugi dopunski prijedlog Saveznog izvršnog 
vijeća na Nacrt zakona o osiguranju dijela sredstava za obav
ljanje željezničkog teretnog prometa izmedju SFR Jugoslavije 
i Narodne SR Albanije te o uvjetima i načinu korištenja tih 
sredstava u 1991. godini.

43. Drugi dopunski prijedlog Saveznog izvršnog 
vijeća na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o osigu
ravanju sredstava za djelomično financiranje programa za za
štitu materijalno ugroženog stanovništva i radnika za čijim 
radom prestaje potreba zbog prestrukturiranja privrede.

44. Drugi dopunski prijedlog Saveznog izvršnog 
vijeća na Nacrt zakona o produženju važenja dijela društvenog 
plana Jugoslavije za period od 1986. do 1990. godine i odre
daba zakona kojim se utvrdjuju sredstva Fonda Federacije za 
kreditiranje bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih 
republika i autonomnih pokrajina s prečišćenim tekstom.

45. Dopunski prijedlog Saveznog, izvršnog vijeća na 
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona, o financiranju fe
deracije .

46. Nacrt zakona o visini.sredstava osnivačkog ulo 
ga Federacije u 1991. godini u jugoslavenskoj banci za medju- 
narodnu ekonomsku suradnju sa dopunskim prijedlogom iz prosin
ca 1990. godine.

47. Nacrt odluke o visini sredstava za isplatu 
regresa dijela kamate u 1991. godini na kredite.korištene za 
izvoz opreme, brodova i. izvodjenje investicijskih radova u ino 
zemstvu na kredit - sa dopunskim prijedlogom iz.prosinca 1990. 
godine.

48. Nacrt odluke o utvrđjivanju iznosa sredstava 
za financiranje programa pribavljanja stanova za potrebe.kad
rova i povratak iseljenih lica u SAP Kosovo u periodu od 
1989-1993. - sa Prijedlogom iz prosinca 1990. godine.

49.. Nacrt zakona o utvrđjivanju.. ukupnog iznosa 
sredstava za financiranje programa izgradnje objekata za po
trebe saveznih organa - carinske službe i, službi, saveznih di
rekcija na graničnom prijelazu Šentilj - II faza u 1991. go-
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dini.
50 . Dopunski prijedlog Saveznog izvršnog vijeća 

na Nacrt, zakona o porezu:na promet proizvoda i usluga.
51. Nacrt zakona o načinu osiguravanja sredstava 

za učešće SFR Jugoslavije u IX. popuni sredstava Medjunarodnog 
udruženja za razvoj.

52. Dopunski prijedlog Saveznog izvšrnog vijeća 
na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Narodnoj ban
ci Jugoslavije i jedinstvenom monetarnom poslovanju Narodnih 
banaka Republika i narodnih banaka autonomnih pokrajina.

53. Nacrt zakona.o izmjenama i dopunama Zakona o 
Narodnoj banci Jugoslavije i jedinstvenom monetarnom poslova
nju narodnih banaka Republika i narodnih banaka autonomnih 
pokrajina.

- zauzimanje stajališta.Sabora o primjedbama i 
prijedlozima skupština drugih republika i auto
nomnih pokrajina na Nacrt ovoga zakona.

54. Nacrt odluke o ciljevima i zadacima zajedničke 
monetarne politike i zajedničkih osnova kreditne,politike u 
1991. godini.

55. Prijedlog zakona o ratifikaciji Europskog 
sporazuma o putovanju omladine s kolektivnim pasošima izmeđju 
država - članica Europskog vijeća.

56. Prijedlog zakona o ratifikaciji Europske kon
vencije o kažnjavanju prekršaja u cestovnom prometu.

57. Prijedlog zakona o ratifikaciji konvencije o 
gradjansko-pravnim aspektima medjunarodne, otmice, djece.

58. Prijedlog zakona o ratifikaciji Europske kon
vencije o kontroli nabave i držanja vatrenog oružja od strane 
pojedinaca.

59. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
saveznim administrativnim taksama.

60 . Izvješća zajedničkih . komisija,, za usuglašava
nje stajališta izmedju vijeća Sabora.

a) Prijedlog zakona o Hrvatskom povijesnom muzeju
b) Prijedlog zakona o osnivanju javnog poduzeća 

"Kumrovec".
61. Prijedlog odluke o imenovanju glavnog. i odgo

vornog urednika "Izvješća Hrvatskog Sabora".
62. Prijedlog.odluke o izboru predsjednika općin

skog suda u Bjelovaru.
63. Prijedlog odluke o izboru predsjednika općin

skog suda u Ozlju.
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64. Prijedlog odluke o izboru predsjednika općin-
skog suda U Delnicama.

skog suda u
65. Prijedlog 
Malom Lošinju,

odluke o izboru predsjednika opcin-

skog suda u
66. Prijedlog 
Pagu.

odluke o izboru predsjednika opcin-

skog suda u
67. Prijedlog 
Vrbovskom.

odluke o izboru predsjednika opcin-

skog suda u
68. Prijedlog 
Makarskoj.

odluke o izboru predsjednika opcin-

skog suda u
69. Prijedlog 
Sinju.

odluke o izboru predsjednika opcin-

skog suda u
70. Prijedlog odluke 
Donjoj Stubici.

o izboru predsjednika opcin-

skog suda u
71. Prijedlog 
Ivanić Gradu.

odluke o izboru predsjednika opcin-

skog suda u
72. Prijedlog odluke 
Klanjcu.

o izboru predsjednika opđin-

skog suda u
73. Prijedlog 
Samoboru.

odluke o izboru., predsjednika opcin-

skog suda u
74. Prijedlog 
Sesvetama.

odluke o , izboru predsjednika opcin-

skog suda u
75. Prijedlog 
Zlataru.

odluke o izboru predsjednika opcin-

Rijeci.
76. Prijedlog odluke o izboru suca okružnog suda u

u Sisku.
77. Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda

78. Prijedlog odluke o izboru, suca Općinskog suda
u Virovitici.

79. Prijedlog odluke, o izboru suca Općinskog suda
u Zlataru.

80. Prijedlog odluke o razr ješenju, dužnosti suca 
Okružnog suda u Varaždinu.

81. Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog 
tužioca u općinskom javnom tužilaštvu Dubrovnik.

82. Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu, Karlovac.

83. Prijedlog odluke o imenovanju općinskog jav
nog tužioca u općinskom javnom tužilaštvu Našice.
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84. Prijedlog odluke o imenovanju opđinskog jav
nog tužioca u opđinskom javnom tužilaštvu Buje.

85. Prijedlog odluke o imenovanju opđinskog javnog 
tužioca u opđinskom javnom tužilaštvu Poreč.

86. Prijedlog odluke o imenovanju opđinskog javnog 
tužioca u opđinskom javnom tužilaštvu Delnice.

87. Prijedlog odluke o imenovanju opđinskog javnog 
tužioca u opđinskom javnom tužilaštvu Ogulin.

88. Prijedlog odluke o imenovanju opđinskog javnog 
tužioca u opđinskom javnom tužilaštvu Opatija.

89. Prijedlog odluke o imenovanju opđinskog javnog 
tužioca u opđinskom javnom tužilaštvu Rijeka.

90. Prijedlog odluke o imenovanju okružnog javnog 
tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Bjelovar.

91. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okruž
nog javnog tužioca u okružnom javnom tužilaštvu Split.

92. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika opđin
skog javnog tužioca u opđinskom javnom tužilaštvu.Dubrovnik.

93. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika opđin
skog javnog tužioca u opđinskom javnom tužilaštvu Karlovac.

94. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika opđin
skog javnog tužioca u opđinskom javnom tužilaštvu Vukovar.

95. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika opđin
skog javnog tužioca u opđinskom javnom tužilaštvu Pula.

96. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika opđin
skog javnog tužioca u opđinskom javnom tužilaštvu Rijeka.

97. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika opđin
skog javnog tužioca u opđinskom javnom.tužilaštvu Rijeka.

98. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika opđin
skog javnog tužioca u opđinskom.javnom tužilaštvu Rijeka.

99. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika opđin
skog javnog tužioca u opđinskom javnom tužilaštvu Slavonski 
Brod.

100. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika opđin
skog javnog tužioca u opđinskom javnom tužilaštvu Split.

101. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika opđin
skog javnog tužioca u opđinskom javnom tužilaštvu Čakovec.

102. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika opđin
skog javnog tužioca u opđinskom javnom tužilaštvu. Varaždin.

103. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika opđin
skog javnog tužioca u opđinskom javnom tužilaštvu Varaždin.
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104. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti za
mjenika općinskog javnog tužioca u općinskom javnom tužilaštvu 
Valpovo.

105. Prijedlog odluke o izboru predsjednika okruž
nog suda u Karlovcu.

106. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i 
članova Odbora Republičke nagrade športa "Dr. Franjo Bučar".

107. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika 
Sabora Republike Hrvatske u Skupštinu Sveučilišta u Splitu.

108. Prijedlog odluke o izboru predsjednika općin
skog suda u Gračacu.

109. Prijedlog odluke o izboru predsjednika općin
skog suda u Kninu.

110. Prijedlog odluke o izboru predsjednika općin
skog suda u Krku.

111. Prijedlog odluke o izboru tri sucaOkružnog 
suda u Bjelovaru.

112. Prijedlog odluke o izboru dva suca okružnog 
suda u Osijeku.

113. Prijedlog odluke o izboru, dva suca okružnog 
suda u Zagrebu.

114. Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog pri
vrednog suda u Bjelovaru.

115. Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog pri
vrednog suda u Splitu.

116. Prijedlog odluke o izboru sucaopćinskog su
da u Splitu.

117. Prijedlog odluke o izboru suca općinskog suda
u Kutini.

118. Prijedlog odluke o izboru, suca. općinskog suda
u Orahovici.

119. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca 
okružnog privrednog suda u Osijeku, i prestanku ovlaštenja za 
vođjenje poslova sudske uprave.

120. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca 
općinskog suda u Zadru.

121. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općin
skog suda u Vukovaru.
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Prije prelaska na raspravu o pojedinim točkama 
dnevnog reda Viječe je odredilo članove zajedničkih komisija 
za usuglašavanje akata, koji su na dnevnom redu sjednice.

U Zajedničku komisiju za usaglašavanje stavova 
vijeća Sabora o aktima u oblasti društvenih djelatnosti (točke 
8, 14, 17, 28, 29, 31. i 32.) Viječe je odredilo zastupnike 
Mariju Bajt, Luciana Sušnja i Milana.Tapaloviča.

U Zajedničku komisiju za usuglašavanje stavova 
viječe Sabora o aktima iz oblasti gospodarstva, planskih i 
financijskih dokumenata Viječe je odredilo Zastupnike mr.
Gordanu Turić, Juru Šonje i Zvonimira špišiča.

U Zajedničku komisiju za usuglašavanje stavova o 
aktima iz oblasti političkog sustava Viječe je odredilo zas
tupnika Antu Klarića, Delfinu Arapović i Antu Jelaviča.

U Zajedničku komisiju za usuglašavanje stavova o 
aktima iz nadležnosti Skupštine SFRJ Vijeće je odredilo zastup
nike dr. Igora Štokoviča, Djuru Panjana i Alojza Dubiela.

1. točka -PRIJEDLOG ZAKONA 0 PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI 
STANARSKO PRAVO
Zastupnici su. uvodno, obrazloženje o sadržaju Pri

jedloga zakona saslušali na Skupnoj sjednici, sva tri viječa 
Sabora na kojoj su proveli i raspravu.

Stoga je Viječe pristupilo izjašnjavanju o amand
manima koji su prije podneseni odnosno.podneseni na Skupnoj 
sj ednici„

Vlada Republike Hrvatske.dostavila je pregled i 
dopunski pregled podnesenih amandmana, i.iznijela svoje staja
lište glede tih amandmana.

Viječe je prihvatilo sljedeće, amandmane:
- U članku 3. stavku 1. točke 2. mijenja se i

glasi:
”2. u pravu vlasništva na kojima je stečeno sta- 

narsko pravo ako nije obuhvaćeno, odredbom.članka 2. ovog zako
na (predlagač: Zakonodavno-pravne.komisije,Sabora.- prihvaće
no jednoglasno) .

- u stavku 3. članka 4. brišu se.riječi "ovom".
(predlagač: Zakonođavno-pravna komisija Sabora 

- prihvaćen jednoglasno)
- u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:
Svaki nosilac stanarskog prava (u nastavku teksta: 

stanar) može istaći, zahtjev za kupnju, stana u pisanom obliku 
nosiocu prava raspolaganja stanom, odnosno vlasniku, koji je 
to vlasništvo stekao pretvorbom vlasništva izvršenom posebnim
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propisima (u nastavku teksta: prodavalac), a prodavalac ga je 
dužan prodati."

(predlagao Stanko Kovač, zastupnik Vijeća udru- 
ženog rada Sabora - prihvaćen jednoglasno).

- U članku 4. stavku 2. u drugom redu riječi 
"šest mjeseci" zamjenjuju se riječima "jedne godine".

U stavku 2. četvrtom redu riječi "jedne godine" 
zamjenjuju se riječima "dvije godine".

(podnositelj: Željko Mažar, zastupnik Društveno- 
političkog vijeća - prihvaćeno jednoglasno).

- U članku 5. stavku 1. 2. brišu se.
(podnositelj: Zakonodavno-pravna komisija Sabora

- prihvaćeno jednoglasno).
- U članku 6. stavku 1. riječi "član" i "kupac" 

zamjenjuju se riječima "članovi" i "kupci".
- U stavku 5. iza točke dodaje se rečenica:
"U slučaju uskrate suglasnosti odlučuje se u sud

skom postupku".
(predlagatelj: Zakonodavno-pravna.komisija Sabora 

- prihvaćeno jednoglasno).
- U članku 8. stavku 2. iza riječi "ima pravo" 

dodaju se riječi "pokrenuti postupak u roku 30 dana od roka 
iz stavka 1. ovoga članka i".

(predlagatelj Zakonodavno-pravna komisija Sabora
- prihvaćen jednoglasno).

- U članku 9. riječ "traži" zamjenjuje se riječima 
"ako je pokrenuo zakonom propisani postupak."

(predlagatelj Zakonodavno-pravna komisija Sabora
- prihvaćeno jednoglasno)
- U članku 13. stavku 1. iza alineje 3. dodaje se 

alineja 4. koja glasi:
"10% za obitelji sa trojeili više malodobne djece 

koja žive u zajedničkom domaćinstvu."
(predlagatelj: Zastupnik Društveno-političkog

vijeća dr. Ivić Pašalić - prihva
ćeno jednoglasno u tekstu u kojem 
ga je prihvatila Vlada.)

U članku 13. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 
6. koji glasi:

"Ako stan kupuje porodični umirovljenik, osobni 
popust iz alineje 3. stavka 1. ovog članka priznat će mu se 
po osnovi navršenog radnog staža osiguranika od kojega je 
stekao pravo na porodičnu mirovinu."

(predlagatelj: StankoKovač, zastupnik Vijeća
udruženog rada - prihvaćeno jedno
glasno) .
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- U članku 18. stavku 1. briše se točka i dodaju 
riječi "u roku od 8 dana".

U stavku 2. u zadnjoj rečenici riječi "može traži
ti" zamjenjuju se riječima "zatražit đe".

(predlagatelj: Zakonodavno-pravna komisija Sabora 
- prihvaćen jednoglasno)

si:
U članku 23. dodaje se novi stavak 3. koji gla-

"Kupcu u vremenu kada mu je ukupni prihod niži od 
zajamčenog osobnog dohotka, miruje obaveza otplata mjesečnih 
obroka, a najduže godinu dana."

(predlagatelj: Željko Mažar, zastupnik u Društve- 
no-političkom vijeću - prihvaćen 
jednoglasno u tekstu.u kojem ga je 
prihvatila Vlada Republike Hrvatske).

- U članku 24. točki 1. iznos od 95% smanjuje se 
na 9®% u točki 2. iznos od 5% povećao se na 10%.

(predlagatelj: Odbor za pitanja komunalnog sustava 
Vijeća općina Sabora - prihvaćen 
jednoglasno).

- U članku 25. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Ako organ upravljanja u poduzeću u skladu s od

redbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća (Narodne novi
ne broj 19/91) odluči da vrijednost stanova ulazi u društveni 
kapital poduzeća radi osiguranja sredstava: za namjene iz stav
ka 1. i 2. članka 24. ovog zakona, Hrvatski fond za razvoj 
uplatit će Općini, odnosno gradu 35% iznosa u odnosu, na sred
stva ostvarena prodajom stanova iz stavka 1. ovog članka. Ova 
revalorizirana sredstva uplaćuju se tromjesečno"...

(predlagatelj: Zakonodavno-pravna komisija Sabora 
- prihvaćeno jednoglasno).

- U članku 25. u stavku 1. iznos od 10% zamjenju
je se iznosom 20%.

(predlagatelj: Odbor za pitanja.komunalnog siste
ma Vijeća općina Saboraprihvaćen 
jednoglasno).

- U članku 28. stavku 1. na kraju dodati riječi:
. .. ., prodaji općini, odnosno gradu taj stan po cijeni koja se 
utvrdjuje suglasno odredbi točke 1. i 2. članka 10. ovog za
kona, umanjenoj za visinu vlastitih sredstava, stanara koja 
je uložio u stan prema alineji 1. stavka 1. članka 12."

U stavku 2. dodaju se riječi:
"U slučaju iz stavka 1. ovog, članka,općina, odno

sno grad je dužan kupiti stan. ako se stanar, ugovorom obavezao 
na kupnju tog stana od općine pod uvjetima utvrdjenim ovim za
konom, a vlasniku uplatiti....itd."

(predlagatelj : Stanko Kovač,, zastupnik Vijeća
udruženog rada Sabora - prihvaćen 
jednoglasno).
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si:
- U članku 29. dodaje se novi stavak 2. koji gla-
"Nadoknadu iz stavka 1. ovog članka isplaćuje op

ćina ili grad na čijem području kupac stana ima prebivalište, 
u roku 30 dana od podnošenja zahtjeva uz koji je priložen ugo
vor o prodaji stana iz stambenog fonda Jugoslavenske Narodne 
Armije."

(predlagatelj: Odbor za pitanja političkog siste
ma Sabora - prihvaćen jednoglasno)

glasi:
iza članka 23. dodaje se novi članak 23a. koji

"Članak 23a.
Prava stečena važećim propisima ostaju netaknuta 

povodom prodaje stana u društvenom vlasništvu u kojem stanuje.
Na odnose izmedju stanara i privatnog vlasnika 

stana nastale prodajom stana u društvenom vlasništvu u kojem 
stanuje ne primjenjuju se odredbe zakona o stambenim odnosima 
(Narodne novine broj 51/85) o pravu privatnog vlasnika na 
useljenje u stanu."

(predlagatelj: Ivan Milas, zastupnik u Društveno- 
političkom vijeću - prihvaćen jed
noglasno' u tekstu u kojem ga je 
prihvatila Vlada Republike Hrvatske)

- Članak 30. mijenja se i glasi:
"Stanari i druge osobe iz članka 6. ovog zakona

koji nemaju hrvatsko državljanstvo mogu kupiti stanove prema 
odredbama ovog zakona samo pod uvjetima reciprociteta".

(predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske, prihvaćen 
jednoglasno).

Vijeće je prihvatilo i primjedbe.lektorskog karak
tera i to:

- riječ "porodičnog" u tekstu zakona zamjenjuje se 
riječju "obiteljskog".

- u članku 28. stavku 1. u zadnjem redu. iza riječi 
"točka 1. i 2." dodati riječi "stavka 1."

Vijeće nije prihvatilo slijedeće amandmane zastup
nika Željka Mažara na članak 10(6 glasova "za").

— zastupnika Vasiljević Janka. na članak 10, (9
glasova "za"),

- zastupnika Željka Mažara na članak 12. (11 gla
sova " za")

- Odbora za pitanja političkog sistema na članak 
13 (nitko "za").

— zastupnika Željka Mažara na članak 14 (11 gla
sova "za").

— zastupnika Željka Mažara na članak 17 (11 gla
sova "za") .
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va "za"). 
"za").

jilo

- zastupnika Željka Mažara na članak 23 (8 glaso-
- zastupnika Ivana Milasa na članak 3 (5 glasova

Nakon toga Viječe je, uz 10 glasova "protiv" usvo-

PRIJEDLOG ZAKONA *
0 PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO u tekstu 
u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (akt broj 
5030105-91-5407-19 klasa: 370-01/90-01/04 od 16. svibnja 1991. 
godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.

;S obzirom da sva tri vijeća Sabora nisu usvojila Prijedlog 
zakona u istovjetnom tekstu, tijekom sjednice Zajednička 
komisija za usuglašavanje stavova, usuglasila je stavove i 
predložila Vijećima Saborana odobrenje Prijedlog zakona 
sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske, amandmanima 
Vlade i onima koje je Vlada prihvatila,.te sijedećim izmje
nama:

"U članku 1. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 
4. koji glasi:

"Stanar može pod uvjetima propisanim,onim zakonom 
kupiti samo jedan stan",

Iza članka 29. dodaje se novi članak 29a, koji
glasi:

"Prava stanara stečena važećim propisima.ostaju 
netaknuta povodom prodaje stana u društvenom vlasništvu u 
kojem stanuje.

Na odnose izmedju nositelja stanarskog prava i pri 
vatnog vlasnika stana nastale, prodajom stana u društvenom vlas 
ništvu u kojem stanuje ne primjenjuju se odredbe Zakona o stam 
benim odnosima ("Narodne novine broj 51/85) o pravu privatnog 
vlasnika na useljenje u stan."

Vijeće je prihvatilo izvješće Zajedničke komisije 
za usuglašavanje koje je podnijela zastupnica mr. Gordana Tu
rio .
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2. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 DENACIONALIZACIJI 
I VRAĆANJU ODUZETIH NEKRETNINA S NACRTOM ZAKONA
Zastupnici su na Skupnoj sjednici sva tri vijeđa 

Sabora saslušali uvodno izlaganje o sadržaju ovoga akta i 
proveli raspravu.

Vijeće je, uz 7 glasova "protiv" donijelo slije
deći

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

denacionalizaciji i vraćanju oduzetih nekretnina.
2. Primjedbe i prijedlozi iz prethodne rasprave, 

primjedbe iznesene na Skupnoj sjednici i sjednicama vijeća 
Sabora, kao i primjedbe upućene Saboru uputit će se Vladi 
Republike Hrvatske da ih uzme u obzir, prilikom, pripreme i iz
rade Prijedloga zakona.
3. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I 

PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona ko

jim Vlada povlači iz procedure donošenje ranije upućeni Prije 
dlog istog zakona i amandman zastupnika Ivana.šo.rića, a na 
sjednici izvješća Zakonodavno-pravne: komisije i Odbora za 
turizam.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo.amandmane Odbora
za turizam:

- U članku 2. dodaje se novi stavak 1. koji glasi
"Turistička zajednica je interesna, organizacija 

svih subjekata, pravnih i fizičkih.osoba u djelatnosti ugos
titeljstva u turizma i s tom djelatnosti,neposredno povezanih 
djelatnosti na području, za koje su osnovane."

Stavak 1. postaje stavak 2."
- u članku 3. stavku 5. riječ "samo" briše se.
- U članku 6. se. iza točke 1. dodaju nove točke 

2. i 3. koje glase:
2. Organiziranje istraživanja turističkih tržiš

ta.
pređlaganje

3. Praćenje kretanja na turističkim tržištima, te 
i poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti.
- U članku 8. predloženi se tekst briše i zamje

njuje sljedećim:
"Turističke zajednice mogu osnivati poduzeća, a 

dobit ostvarena gospodarskom djelatnošću može se upotrijebiti 
isključivo za financiranje aktivnosti turističke zajednice."
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- U članku 9. stavku 2. alineja sedma "uvjeti i 
način obavljanja gospodarskih djelatnosti" briše se.

- U članku 11. se iza stavka 1. dodaju dva nova 
stavka i to kao drugi: "Predsjedavajuđeg turističkog sabora 
bira turistički sabor" i kao treći stavak: "Predsjedavajući 
turističkog sabora saziva i predsjedava sjednicama."

- U članku 13. stavku 2. se umjesto zareza iza 
riječi "zajednice" stavlja točka, a nastavak rečenice "izuzev 
u Hrvatskoj turističkoj zajednici" briše se.

U stavku 4. se iza riječi "turističkog vijeća" 
stavlja točka, a riječi "i turističkog sabora" brišu se.

U članku 23. briše se navedena lista zadataka i 
zamjenjuje sljedećom:

"- identifikacija i sistematizacija turističkih 
zanimljivosti i privlačnosti (resursna osnova) i stvaranje 
uvjeta za njihovu optimalnu gospodarsku valorizaciju,

- unapredjenje općih uvjeta boravka turista oso
bito turističkog gostoprimstva,

- organizacija i provedba promocije turističke po
nude mjesta u skladu s osnovnim smjernicama i koncepcijom 
promocije turizma turističke zajednice općine, regije i Repub
like,

- poticanje, koordinacija i organiziranje kultur
nih, umjetničkih, gospodarskih i sportskih priredbi i drugih 
manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude 
mjesta.,

- poticanje zaštite, održavanje i sanacije kultur- 
no-povijesnih spomenika i drugih materijalnih dobara od inte
resa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu,

- poticanje i organiziranje akcija u cilju očuva
nja turističkog prostora, unapredjivanja turističkog ambijen
ta i zaštite čovjekova okoliša,

- obavljanje receptivno-informativnih poslova i 
njihova koordinacija kada u mjestu djeluje više organizacija 
sa istim funkcijama,

- organiziranje i provodjenje lokalne turističke
propagande,

- prikupljanje i obrada podataka o turističkom 
prometu i svih drugih pokazatelja, bitnih za pračenje izvrše
nja svih postavljenih ciljeva i zadataka,

- obavlja i druge poslove i aktivnosti od intere
sa za pomicanje turizma u mjestu.

- u članku 25. točke 2. mijenja se i glasi:
- predlaže osnovne smjernice, godišnji program 

rada, financijski plan i završni račun,turističke zajednice.
- u članku 26. dodaje se novi stavak 4. koji gla

si:
"Direktor i, zaposleni, u turističkom uredu, moraju 

ispunjavati uvjete koje propisuje ministar turizma."
- u članku 30. dodaje se nova točka 11. koja glasi
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"usvaja godišnji izvještaj turističkog vijeća i 
odbora financijske kontrole".

- u članku 32. točka 3. mijenja se i glasi:
"predlaže osnovne smjernice, godišnji program ra

da, financijski plan i završni račun turističke zajednice".
u članku 33 . iza stavka 3. dodaje se nosi stavak 4. koji glasi:

"Direktor i zaposleni u turističkom uredu moraju 
ispunjavati uvjete koje propisuje ministar turizma".

Članak 39. iza riječi "Hrvatska turistička zajed
nica:" mijenja se i glasi:

- brine o ukupnoj turističkoj ponudi Republike,
- predlaže Ministarstvu i Vladi Republike dugoro

čnu koncepciju i strategiju turističkog marketinga,
- organizira istraživanja turističkih tržišta,
- prati kretanja na turističkim tržištima i djelo

tvornost promotivnih aktivnosti u cjelini i pojedinih propa
gandnih akcija, te predlaže i poduzima odgovarajuće mjere i 
aktivnosti,

- koordinira i uskladjuje inicijative i aktivno
sti različitih subjekata u turizmu,

- utvrdjuje i. provodi programe promidžbe od inte
resa za turizam Republike Hrvatske i donosi odgovarajuće smjer
nice,

- organizira hrvatski turistički informacijski 
sustav sukladno informacijskom sustavu. Hrvatske i europskim 
standardima,

- obavlja opću turističku informativnu, službu, 
prikuplja i sredjuje sve vrste turističkih.informacija i stav
lja ih na raspolaganje javnosti,

- potiče i koordinira inicijative regija, općina, 
turističkih mjesta i turističke zajednice,Grada.Zagreba kao i 
svih gospodarskih i drugih subjekata u, turizmu koji djeluju, 
direktno i indirektno na unapredjenju i promidžbi hrvatskog 
turizma,

- suradjuje s nacionalnim turističkim organizaci
jama. u drugim zemljama, specijaliziranim, med.junarodnim,. regio
nalnim turističkim organizacijama uz poduzimanje, mjera na 
uključivanju u različite multinacionalne i regionalne promoti
vne turističke projekte.i programe,

- uskladjuje interese turističkih zajednica mjes
ta, općina, regija i Grada Zagreba,

- pruža, potporu turističkim zajednicama mjesta, 
općina, regija i Grada, Zagreba u . obavljanju njihovih..zadaća,

- poduzima mjere i aktivnosti za razvitak turizma 
u turistički manje razvijenim dijelovima Republike,

- koordinira način, i opseg ispunjavanja zadaća 
turističkih zajednica;mjesta, općina,, regija i Grada Zagreba,

- brine se o organiziranju i unapredjenju službe 
turističkih vodiča.i pratilaca,

- provodi stručni, nadzor nad. djelovanjem turistič
kih zajednica mjesta, općina., regija i Grada Zagreba ukoliko 
se ne radi o poslovima upravljanja imovinom.
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- u članku 43. stavak 5. mijenja se i glasi:
"- predlaže program rada, financijski plan, perio

dične obračune i završni račun Hrvatske turističke zajednice".
- u članku 45. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Ustrojstvo glavne direkcije, na prijedlog turis

tičkog vijeća, utvrdjuje glavni turistički Sabor uz suglasno
st ministra turizma Republike Hrvatske".

- u članku 46. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 
5. koji glasi:

"Direktor i osoblje zaposleno u glavnoj direkciji 
moraju ispunjavati uvjete koje propsisuje ministar turizma.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo i amandmane Vlade 
Republike Hrvatske.

- u članku 13. stavku 3. iza riječi "vijeća" stav
lja se zarez i daodju riječi "izuzev u Hrvatskoj turističkoj 
zajednici."

- u članku 42. stavku 1. iza riječi "vijeća" stav
lja se točka a riječi "i predsjednika Hrvatske turističke za
jednice" brišu se.

Vijeće nije prihvatilo amandmane odbora za turi
zam na članak 27. (3 glasa "za") na članak 29 (1 glas "za")
na članak 41 (4 glasa "za") na članak 42 (5 glasova "za").

Vijeće takodjer nije prihvatilo amandmane zastup
nika Ivana Šorića na članak 17 (8 glasova "za") članak 28 
(8 glasova "za") i članak 53 (8 glasova "za").

Nakon toga Vijeće je jednoglasno usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA kako 
ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem: 
5030116-91-5404-9 klasa 334-05/91-01/13 od 16. svibnja 1991. 
godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.

4. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 BORAVIŠNOJ PRISTOJBI
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona i 

amandman zastupnika Ivana Šorića, a na sjednici izvješća 
Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za turizam.

U raspravi o amandmanima sudjelovao je zastupnik
Stipe Lauš.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandmane Odbora
za turizam:

- u članku 2 točka 6 briše se, a točka 7. postaje
točka 6,

- dodaje se nova točka 7 koja glasi:
"Turisti koji u istom mjestu provode 10 i više

godina."
- članak 5 mijenja se i glasi:
"Visinu boravišne.pristojbe na prijedlog ministra
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turizma utvrđjuje Vlada Republike Hrvatske u prvoj polovini 
tekuće godine za slijedeću godinu."

- u članku 6 iza stavka 5 dodaje se stavak 6 i 7
koji glase:

"U općinama na čijem području nema turističkih 
zajednica općina turističkim zajednicama mjesto pripada 85% 
boravišne pristojbe."

"Prihodi boravišne pristojbe koriste se za pobolj
šanje uvjeta boravka turista i promicanje turizma za redovitu 
djelatnost, odnosno funkcioniranje turističke zajednice. Visi
na sredstava za navedene namjene ođredjuje se Statutom turis
tičke zajednice."

- u članku 8 na kraju 3. stavka dodaje se nova 
rečenica koja glasi:

"Hrvatska turistička zajednica sva sredstva raspo
red ju je prema članku 6 ovoga zakona.

- iza članka 11. dodaje se novi članak 12. koji
glasi:

"Do osnivanja turističkih zajednica prihodi bora
višne pristojbe pripadaju dosadašnjim krajnim korisnicima.

Članak 12 postaje članak 13."
Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandman zastup

nika Vijeća općina Sabora, dr. Andriju Buljevića.
- U članku 2., točci 3 . brišu . se riječi "te organi

ziranog odmora djece i mladeži
Vijeće je jednoglasno prihvatilo i amandman Vlade 

Republike Hrvatske.
- U članku 2. stavku 1. točka 7. mijenja se i gla

si:
7. Vlasnik smještajnog objekta, te njegovi: brač

ni drug, djeca, roditelji, braća i sestre."
Vijeće nije prihvatilo amandmane Odbora za turizam 

na članak 1, 3 i djelomično 6 i zastupnika Ivana Šorića na 
članak 5.

Nakon toga Vijeće je, jednoglasno, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA

O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI kako ga je predložila, Vlada Republike 
Hrvatske (aktom pod brojem 5030116-91-5403-5-, klasa 220-03/91- 
01/03 od 16. svibnja 1991. godine) zajedno s prihvaćenim aman
dmanima.

S obzirom da sva tri vijeća Sabora nisu. usvojila Prijedlog 
zakona u istovjetnom tekstu tijekom sjednica. Zajednička ko
misija za usuglašavanje usuglasila je. stavove i predlaže na 
odobrenje vijećima da usvoje Prijedlog.zakona sukladno 
prijedlogu Vlade Republike Hrvatske, zajedno .s amandmanima 
koje je Vlada prihvatila i sljedećom izmjenom: u članku 2. 
stavku 1. točki 1. riječ "sedam" zamjenjuje se riječju "dva
naest".

Ista izmjena treba se obaviti i u članku 3. Vijeće 
je uz jedan glas '{protiv" usvojilo izvješće. Zajedničke komisi
je za usuglašavanje koje je podnio zastupnik Stipe Lauš.
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5. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJED
NICAMA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona i 

amandman zastupnika Ivana Šoriđa, a na sjednici izvješća Zako- 
nodavno-pravne komisije i Odbora za turizam, te očitovanje 
Vlade na podnesene amandmane.

Odbor za turizam predlaže odgodu rasprave. Stav 
Odbora obrazložio je predsjednik Odbora, zastupnik mr. Milivoj 
Franiđ, u raspravi su sudjelovali zastupnici Stipe Lauš i 
Vladimir Šeks, te predstavnici predlagača Mladen Šimunić i 
Djurdja Rocco.

Nakon rasprave Viječe uz 24 glasa "protiv” donije
lo sljedeće

Z A K L J U Č K E
1. Odgadja se rasprava o Prijedlogu zakona o čla

narinama u turističkim zajednicama budući da predlagač zakona 
nije osigurao niti predočio elemente za objektivnu procjenu 
njegovih gospodarskih učinaka na cijeli niz obveznika plačanja 
članarine.

2. Predlagaču Zakona se preporučuje da za izradje- 
ni pregled ukupnih prihoda kao i ukupnih financijskih optere
ćenja obveznika plačanja članarine osigura, mišljenje subjeka
ta na koje se odredbe predloženog zakona trebaju primjeniti i 
to na razini mišljenja i prijedloga Privredne,komore Hrvatske 
i svih regionalnih privrednih komora u Republici.

3. Ocjenjuje se da se materijalni učinci primjene 
ovoga Zakona trebaju i još uvijek mogu ustvrditi u razdoblju 
do izvršenja svih potrebnih radnji za konstituiranje cjelovi
tog sustava turističkih zajednica od razine, mjesta do Hrvatske 
turističke zajednice.

6 . točka - PRIJEDLOG ZAKONA ,0 POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
Zastupnici su poštom primili.Prijedlog zakona, 

a na sjednici izvješća Zakonodavno pravne komisije. Odbora 
za poljodjelstvo, selo i seljaštvo, Odbora za zaštitu prirode 
i čovjekove okoline, Odbora za prostorno, uredjenje, te aman
dmane Vlade Republike. Hrvatske i zastupnika željka Mažara i 
Ivana šorića.

U raspravi o amandmanima sudjelovao je zastupnik 
dr. Nikola Visković i Ivan, Tarnaj, ministar poljoprivrede i 
šumarstva.

Vijeće je prihvatilo sljedeće amandmane:
~ u članku 1. stavak 2. riječi."iskorištava" za

mjenjuju se riječju "koristi".
(predlagatelj: Odbor za zaštitu prirode i čovjeko

ve okoline -. prihvaćen, jednoglasno) .
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- u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi: 
"Poljoprivrednim zemljištem u smislu ovoga zakona,

smatraju se oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, livade, 
pašnjaci, ribnjaci, trstici i močvare koje nisu posebno vri
jedni biotopi, kao i drugo zemljište koje se koristi ili ne 
koristi, a može se privesti poljoprivrednoj proizvodnji".

(predlagatelj: Odbor za zaštitu prirode i čovjeko
ve okoline - prihvaćen jednoglasno).

- u članku 2, stavku 2. briše se točka i dodaju
riječi:

"osim uredjenog gradjevinskog zemljišta užih di
jelova gradova i drugih naselja koje će utvrditi skupština 
općine".

(predlagatelj: Odbor za prostorno uredjenje -
prihvaćen uz tri glasa "protiv" i 
jedan uzdržan glas)

- Članak 3. mijenja se i glasi:
"Na poljoprivrednom zemljištu u društvenom vlas

ništvu na teritoriju Republike postaje nisitelj vlasništva 
prava Republika Hrvatska.

Poljoprivredno zemljište koje je ranijim vlasnici
ma oduzeto nakon 15. svibnja 1945. ostaje u vlasništvu Republi
ke Hrvatske do donošenja propisa o denacionalizaciji i vraćanju 
poljoprivrednog zemljišta prijašnjim vlasnicima.

Na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republi
ke, osim poljoprivrednog zemljišta iz stavka 2. ovoga članka, 
može se dati dozvola za korištenje (koncesija) stranoj i doma
ćoj pravnoj ili fizičkoj osobi pod uvjetom utvrdjenim posebnim 
zakonom".

(predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske.- prihvaćen 
jednoglasno)

- Članak 8. mijenja se i glasi:
"Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u ne- 

poljoprivredne svrhe odredjena prostornim planovima i drugim 
propisima utvrdjuje se uvjetima uredjena prostora.

U izradi prostornih planova i postupku utvrdjiva- 
nja uvjeta uredjena prostora, sudjeluje općinski organ uprave 
nadležan za poljoprivredu.

Prostorni plan općine i regionalni prostorni plan 
ne može se donijeti ako prethodno nije pribavljena suglasnost 
Ministarstva poljoprivrede, i šumarstva da je taj plan uskla- 
djen sa Zakonom, o poljoprivrednom.zemljištu.

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva utvrdjuje 
posebne uvjete uredjenja prostora i daje prethodnu.suglasnost 
za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekata za koje 
je obavezna izrada studije o utjecaju na okolinu a prema pro
pisima o zaštiti okoliša i. uredjenja prostora" .

(predlagatelj:. Odbor za prostorno uredjenje - prih
vaćen jednoglasno u, tekstu u kojem 
ga je prihvatila Vlada Republike 
Hrvatske).
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- U članku 11. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. 
koji glasi: "U mediteranskom i submediteranskom području za
branjeno je platiti suhu travu, spaljivati korov i biljni 
otpad u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
(predlagatelj: Odbor za zaštitu prirode i čovje

kove okoline - prihvaćen jednoglas
no) .

- U nazivu Glave III riječi "iskorištavanje" za
mjenjuje se riječju "korištenje".

(predlagatelj: Odbor za zaštitu prirode i čovjeko
ve okoline - prihvaćen jednoglasno)

- U članku 13... u stavku 1. riječi: "može propisa
ti pojedine" zamjenjuju se riječima: "propisuje potrebne".

U stavku 2. riječi: "Uništavanje biljnih ostataka" 
zamjenjuju se riječima: "korištenje i uništavanje biljnih ot- 
padataka".

(predlagatelj: Odbor za zaštitu prirode i čovjeko
ve okoline - prihvaćen jednoglasno)

- U članku 20«. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Poljoprivredno zemljište iz članka 2. stavka 2.

u smislu ovoga zakona privodi se namjeni utvrdjenoj uvjetima 
uredjenja prostora, izdavanjem gradjevinske dozvole odnosno 
drugim odobrenjem za gradjenje".

(predlagatelj: Odbor za prostorno uredjenje - 
prihvaćen j ednoglasno).

- U članku 20. iza stavka 3. brisati točku i do
dati riječi: "i drugih mineralnih sirovina u smislu posebnog 
zakona".

(predlagatelj: Zvonimir Hrgović, zastupnik Vijeća 
općina Sabora - prihvaćen jednoglas 
no) .

- U članku 21. stavak 1. alineja 2. iza riječi: 
"proizvodnji" brisati točku zarez i dodati riječi: "i prate
ćih stambenih objekata".

(predlagatelj: Odbor za prostorno uredjenje - 
prihvaćen je jednoglasno).

- Članak 22. mijenja se i glasi:
"Naknada se plaća prema površini gradjevinske 

parcele stambenog ili drugog objekta utvrdjenoj uvjetima ure- 
djenja prostora. 2

Na katastarsko j čestici većoj... od 300 rn ne može se 
uvjetima uredjenja prostora, utvrditi površina gradjevinske 
parcele manja od 300 m^.

Za katastarsku česticu manju od 300m^ nadoknada 
se plaća za cijelu površinu".

(predlagatelj: Odbor za prostorno uredjenje -
prihvaćen uz jedan glas "protiv" u 
tekstu kojem ga je prihvatila Vlada 
Republike Hrvatske).
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- Iza članka 41. dodaje se novi članak 41a. koji
"društvene pravne osobe koje na dan stupanja na 

snagu ovoga Zakona koriste poljoprivredno zemljište iz članka 
3. ovoga zakona nastavljaju koristiti ovo zemljište do njiho
ve pretvorbe u poduzećima kojima je poznat vlasnik".

(predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske - prihva
ćen jednoglasno).

Vijeće nije prihvatilo amandmane:
- zastupnika željka Mažara na članak 1. (6 glaso

va "za"), članak 2 (4 glasa "za") na članak 2. stavak 2 
(nitko "za"),članak 2. stavak 3(nitko "za") članak 2. stavak 
5. (nitko "za"), članak 3, članak 3a (nitko "za") članak 6. 
(nitko "za"), članak 7 (nitko "za") članak 20 (nije se izjaš
njavalo), članak 23, 24, 25. i 2.6 (nitko "za").

- zastupnika Ivana Šorića na članak 22 (6 glasova 
"za"), članak 23 (6 glasova "za"), članak 24 (4 glasa "za"), 
članak 42 (4 glasa "za").

- Odbor za prostorno uredjenje na članak 22
(7 glasova "za"), članak 37 (4 glasa "za") i članak 41a (3 
glasa "za").

- Zakonođavno-pravne komisije na članak 2 (4 gla
sa "za") članak 20 (Vijeće se nije izjašnjavalo) i za članak 
22 (Vijeće se nije izjašnjavalo).

Nakon toga Vijeće je, jednoglasno, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA*

0 POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU,kako ga je predložila Vlada Repub
like Hrvatske (aktom pod brojem 5030116-91-5402-6, klasa: 
320-02/91-01/01 od 15. svibnja 1991. godine) zajedno s prih
vaćenim amandmanima.

S obzirom da sva tri vijeća Sabora nisu usvojila. Prijedlog 
zakona u istovjetnom tekstu, tijekom sjednice Zajednička ko
misija za usaglašavanje je pokušala usuglasiti,stavove, ali 
je u smislu članka 214. Poslovnika Sabora.zastala s postup
kom radi upoznavanja vijeća s postupkom usaglašavanja te 
predložila vijećima da ponovno razmotri pitanje u vezi kojih 
nisu prethodno usuglasila stavove,.

Vijeće je ponovno razmotrilo.navedena pitanja i 
ostalo kod ranijih.stavova.

Uz to vijeće je zaključilo da se prije,sazvianja 
zajedničke sjednice ponovi postupak u komisiji za usuglaša
vanje.
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*

7. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O RUDARSTVU
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona, a 

na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije, Odbora za 
ekonomsku politiku i razvoj Odbora za zaštitu prirode i čovje
kove okoline i Odbora za prostorno urjedjenje, te amandmane 
zastupnika Djure Panjana i Vinka Buljana, u raspravi o aman
dmanima sudjelovali su zastupnici: Djuro Panjan, Vinko Buljan, 
Stjepan Sulimanec, Ante Klariđ, Franjo Vručina, Ante Jelaviđ, 
dr. Nikola Viskoviđ, Vice Vukojeviđ i Ivan Milas, te dr. Bozo 
Udovičiđ, ministar energetika, industrije i Mladen Forštek i 
Damir Ivekoviđ, predsjednici Vlade.

Vijeće je prihvatilo amandman Odbora za prostorno
uredjenje:

- u članku 52. stavku 1. iza riječi "ljude" stav
lja se zarez, a riječi "i imovinu i" zamjenjuju se riječima 
"imovinu i zemljište te".

U stavku 2. iza riječi "ako organ iz stavka 1. 
ovoga članka" dodaju se riječi "po pribavljenom mišljenju 
organa nadležnog za prostorno uredjenje i zaštitu okoliša", a 
riječi "nakon završetka" zamjenjuju se riječima "po završetku".

Vijeće nije prihvatilo amandmane:
- Zastupnika Djure Panjana na članak 11 (11 gla

sova "za"),
- zastupnika Vinka Buljana na članak 11 (11 gla

sova "za")
- zastupnika Stjepana Sulimanca na članak 11 (12 

glasova "za"),
- Odbor za ekonomsku.politiku i razvoj na članak

11 (2 glasa "za").
Nakon toga Vijeće je, uz 2 glasa "protiv" usvoji

lo
PRIJEDLOG ZAKONA

0 RUDARSTVU kako ga je predložila Vlada. Republike Hrvatske 
(aktom pod brojem 5030116-91-5400-8, klasa 310-04/90-01/03 od 
15. svibnja 1991. godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.

S obzirom da sva tri. vijeća Sabora nisu uvojila Prijedlog za
kona u istovjetnom tekstu, tijekom sjednice.Zajednička komi
sija za usuglašavanje usuglasila je stavove i predložila 
vijećima da usvoje Prijedlog zakona o rudarstvu sukladno 
prijedlogu Vlade Republike Hrvatske,, zajedno s amandmanom 
koji je Vlada prihvatila (na članak 52.) i slijedećom izmje
nom:

- u članku 11. Prijedloga zakona stavak 2. mijenja
se i glasi:

Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina naf
te i plina iznosi 2,5%., a za ostale mineralne sirovine u ras
ponu od 2,5% ukupnog prihoda ostvarenog njihovorn prodajom. 
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće Zajedničke komisije 
za usuglašavanje koje je podnijela zastupnica mr. Gordana Tu- 
r ić.
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8. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI 
I UMJETNOSTI

Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona, a 
na sjednici izvješća Zakonođavno-pravne komisije i Odbora za 
obrazovanje, znanost i kulturu.

Na tekst prijedloga zakona amandmane su podnije
li zastupnici: dr. Šime Dodan, dr. Nikola Jakšic i Ivan Mi
las, te Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

U raspravi o Prijedlogu zakona i o podnesenim 
amandmanima sudjelovali su zastupnici: dr. Šime Dodan, Ivan 
Milas, Vice Vukojeviđ, Martin Sagner i dr. Nikola Viskoviđ i 
dr Hrvoje Kačic.

Nakon toga Vijeće je jednoglasno prekinulo ras
pravu o Prijedlogu zakona, dok se o podnesenim amandmanima na 
Prijedlog zakona ne očituje Vlada Republike Hrvatske, Zakono- 
davno-pravna komisija i matično radno tijelo.
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9. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREMIJAMA ZA ODREDJENE PROIZVODE 
U POLJOPRIVREDI I REGRESU DIJELA KAMATA ZA PRIORITE
TNE NAMJENE U POLJOPRIVREDI

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za dono
šenje zakona s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješća Za- 
konodavno-pravne komisije, Odbora za poljodjelstvo, selo i se
ljaštvo, Odbora za budžet i financije i amandman zastupnice 
Delfine Arapović.

Branko Čakara, pomoćnik ministra poljoprivrede 
i šumarstva očitovao se o podnesenim amandmanima.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo slijedeće ama
ndmane :

- U Članku 5. dodaje se nova alineja:
"- masline" (predlagač zastupnica Delfina Ara

pović u tekstu u kojem ga je prihvatila Vlada Republike Hrva
tske)

- 0 članku 7. stavku 1. točka 5. mijenja se i 
glasi: 5. najviše do 10% za konopljine stabljike i stabljike 
lana, od cijene koštanja (predlagač Grupa zastupnika iz Vije
ća općina i Vijeća udruženog rada Sabora)

- U članku 7. dodaje se točka 12. koja glasi:
"najviše do 15% za proizvodnju maslina od ci

jene koštanja'.' (predlagač zastupnica Delfina Arapović u tek
stu u kojem ga je prihvatila Vlada Republike Hrvatske)

- U članku 11. točci 1. u zagradi dodaje se
"i masline".

U točci 2. u zagradi dodaje se "i koza" (pred
lagač zastupnica Delfina Arapović u tekstu u kojem ga je pri
hvatila Vlada Republike Hrvatske).

- U članku 11. točka 1. dopunjuje se i glasi: 
"1. za proizvodnju pšenice, raži i ječma, kuku

ruza, šećerne repe, uljarice (soje, suncokreta, uljane repice 
i maslina) i duhana", (predlagač đr. Andrija Buljević, zastu
pnik Vijeća općina u tekstu u kojem ga je prihvatila Vlada Re
publike Hrvatske),

- U članku 11. točka 5. dopunjuje se i glasi: 
"5. za zalihe stolnog grožđa, mandarina i ki-

vija i jabuka u hladnjačama, vina u vinarijama (podrumima), 
mliječnih preradjevina (uključujući i mlijeko u prahu) i me
sa u hladnjačama;"

Vijeće je, uz jedan uzdržani glas, usvoji
lo
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PRIJEDLOG ZAKONA*
0 PREMIJAMA ZA ODREDJENE PROIZVODE U POLJOPRIVREDI I REGRESU 
DIJELA KAMATA ZA PRIORITETNE NAMJENE U POLJOPRIVREDI kako 
ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 
5030116-91-2, Klasa: 320-01/91-01/12 od 2. svibnja 1991. go
dine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.

Uz to, Vijeće je, na prijedlog Odbora za bu
džet i financije jednoglasno donijelo i slijedeći

Z A K L J U Č A K

obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da razmotri mogućnost 
ostvarivanja premija i za slijedeće proizvode u poljodjelst
vu: maslina, maslinovo ulje i vinsko grožđe.'

10. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 SANACIJI I RESTRUKTURIRANJU 
BANAKA

Zastupnici su postom primili Prijedlog za dono
šenje s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješća Zakonodav- 
no-pravne komisije, Odbora za budžet i financije i Odbora za 
ekonomsku politiku i razvoj.

Vijeće je, bez rasprave, uz jedan uzdržan glas
usvoj ilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 SANACIJI I RESTRUKTURIRANJU BANAKA kako ga je predložila 
Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030105-91-5065-4, 
Klasa: 450-02/91-01/20 od 15. svibnja 1991. godine).

*S obzirom da sva tri vijeća Sabora nisu usvojila Prijedlog 
zakona u istovjetnom tekstu, tijekom sjednice je Zajednička 
komisija za usaglašavanje usuglasila stavove na tekstu u ko
jem ga je usvojilo Društveno-političko vijeće.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće Zajedničke komisije 
za usaglašavanje koje je podnijela zastupnika mr Gordana Tu- 
r ić.
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11. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O IZDAVANJU OBVEZNICA ZA RESTRUK
TURIRANJE GOSPODARSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona, 
a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije, Odbora za 
budžet i financije, Odbora za ekonomsku politiku i razvoj i 
Odbora za pomorstvo, te amandman zastupnika Ante Roje.

U raspravi o amandmanima sudjelovali su zastup
nici: Ante Roje, dr. Hrvoje Kačiđ, te dr. Marijan Hanžekoviđ, 
ministar financija.

Vijeće nije prihvatilo amandman zastupnika Ante 
Roje na čalnak 3a. (15 glasova "za")ni amandman Odbora za po
morstvo (na članak 3. (9 glasova "za")).

Nakon toga Viječe je uz 6 glasova "protiv" i 
1 uzdržan glas, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA*
0 IZDAVANJU OBVEZNICA ZA RESTRUKTURIRANJE GOSPODARSTVA U REPUB
LICI HRVATSKOJ kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske 
(aktom pod brojem 5o3olo5-91-54o6-l, Klasa: 3o6-ol/91-ol/l4 od 
16. svibnja 1991. godine)

12. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU JAVNOG PODUZEĆA "JA- 
DROLINIJA p.o." - RIJEKA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za dono
šenje zakona s Prijedlogom zakona a na sjednici izvješća Zako
nodavno-pravne komisije, Odbora za pomorstvo i amandmane zas
tupnika Ante Roje.

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

- U Članku 1. zadnja rečenica se briše,
- U Članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Organ upravljanja javnog poduzeća "Jadrolini

ja p.o." Rijeka jest upravni odbor sastavljen od pet članova, 
od kojih tri imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske iz 
reda istaknutih stručnjaka na području djelovanja ođ značaja 
za rad javnog poduzeća, a dva člana biraju zaposleni u "Jađro- 
liniji".
* S obziromda sva tri vijeća Sabora nisu usvojila prijedlog 
' zakona u istovjetnom tekstu, tijekom sjednice Zajednička ko
misija za usaglašavanje usuglasila je stavove na tekstu za
kona u kojem ga je prihvatilo Društveno-^političko vijeće. 
Vijeće je jednoglasno prihvatilo izvješće Zajedničke komi
sije .
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- U članku 9. stavku 1. iza alineje 4. dodaje 
se alineja 4a. koja glasi:

"- donosi Statut javnog poduzeća".
- U članku 9. stavku 1. točka 8. briše se.
- U Članku 11. dodaje se novi stavak koji gla-
Vlada Republike Hrvatske imenuje direktora

"Jadrolinije".
- u članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Na prijedlog sindikata radnici će neposrednim

izjašnjavanjem izabrati članove upravnog odbora (čl. 8. st. 1.) 
i nadzornog odobra (čl. Ifi. st. 2.)."

- Članak 17. mijenja se i glasi:
"Ovaj zakon (stupa na snagu osmog dana nakon ob

jave u "Narodnim novinama"."
Viječe je jednoglasno prihvatilo i amandmane za

stupnika Ante Roje:
- U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi: 
"Organ upravljanja javnog poduzeća "Jađrolini-

je" p.o. Rijdka jest upravni odbor sastavljen od pet Članova, 
od kojih tri imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a 
dva biraju zaposleni u Javnom poduzeću "Jadrolinija" p.o. Ri
jeka, s tim da svaki od njih mora biti istaknuti stručnjak na 
nekom od područja djelovanja od značaja za rad Javnog poduze
đa ."

- U članku 10. iza stavka 2. dodaje se novi sta
vak 3. koji glasi:

"Članovi nadzornog odbora trebaju biti osobe 
s visokom školskom, odnosno visokom stručnom spremom. '

Sadašnji stavak 3. pqstaje stavak 4."
Vijeće je prihvatilo primjedbe Zakonodavno-pra- 

vne komisije lektorskog, pravno-tehničkog karaktera i to:
- U članku 5. stavku 1. i 2. ponavlja se sve što 

je rečeno u članku 1. stavku 1. i 2.,
- U članku 6. iza riječi Javnog poduzeća "Jad

rolinija" p.o. Rijeka valja dodati riječi u zagradi (u dalj
njem tekstu: "Jadrolinij a") ;

- članak 13. valja razdvojiti u dva Članka, 
jer stavci 1. i 2.ovoga članka ne korenspondiraju međjusobno.

Nakon toga Vijeće je, jednoglasno, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA

0 OSNIVANJU JAVNOG PODUEZEĆA "JADROLINIJA" p.o. Rijeka, kako ga 
je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 
5030112-91-5059-1, klasa: 305-01/91-01/17 od 15. svibnja 1991. 
godine).
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13. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA 0 PLAĆANJU DOPRI
NOSA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE INDIVI
DUALNIH POLJOPRIVREDNIKA U 1991. GODINI

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za dono
šenje zakona s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješća Za- 
konodavno-pravne komisije, Odbora za poljodjelstvo, selo i se
ljaštvo, Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo i Odbora za 
budžet i financije.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo

Z A K L J U Č A K
utvrdjuje se, sukladno članku 179. Poslovnika Sabora, da je 
povratno djelovanje odredaba Zakona u općem društvenom inte
resu .

Nakon toga, Vijeće je, bez rasprave jednoglas
no, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENI ZAKONA 0 PLAĆANJU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I INVALID
SKO OSIGURANJE INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA U 1991. GODINI 
kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod bro
jem 5030104-91-5055-3 Klasa: 140-05/90-02/05 od 14. svibnja 
1991. godine).

Vijeće je na prijedlog Odbora za poljodjelst
vo, selo i seljaštvo jednoglasno prihvatilo i slijedeći

Z A K L J U Č A  K
obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da razmotri mogućnost 
smanjenja stope doprinosa od osnovice osiguranja na koju je 
osiguranik individualni poljoprivrednik osiguran mjesečno po 
stopi od 10%.

14. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 "NAGRADI VLADIMIR NAZOR"

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za dono
šenje s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješća Zakonodav- 
no-pravne komisije, Odbora za obrazoavnje, znanost i kulturu, 
Odbora za pitanja političkog sistema.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandman Od
bora za obrazovanje, znanost i kulturu:

U članku 3. stavku 1. riječi: "iz Republike Hr
vatske zamjenjuju se riječima: "koji su državljani Republike 
Hrvatske".

Vijeće je takodjer jednoglasno prihvatilo aman
dman Odbora za pitanja političkog sistema:
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U članku 7. na kraju stavka 2. briše se točka i 
dodaju riječi: "po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnog 
radnog tijela Sabora Republike Hrvatske."

Nakon toga, Viječe je, jednoglasno usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA

0 "NAGRADI VLADIMIR NAZOR" kako ga je predložila Vlada Repub
like Hrvatske (aktom pod brojem 5030104-91-5056-1, Klasa: 
061-06/91-01/02 od 14. svibnja 1991. godine) zajedno s prihva
ćenim amandmanima.

15. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 HRVATSKOJ GOSPO
DARSKOJ KOMORI
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše

nje zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije, 
Odbora za pitanje političkog sistema, Odbora za informatiku, 
mišljenje Vlade Republike Hrvatske i očitovanje predlagača 
na mišljenje Vlade.

Predsjednik je podsjetio Viječe da je Vlada Re
publike Hrvatske prđđložila da se Zakon donese u redovnom po
stupku a ne po hitnom postupku kako to predlaže odbor za eko
nomsku politiku i ravzoj.

Odbor je prihvatio stajalište Vlade.
U raspravi su sudjelovali zastupnici:dr Šime 

Dodan, mr. Vladimir Bogati, koji je iznio stajalište Odbora 
za informatiku.

Nakon toga Vijeće je jednoglasno, donijelo sli
jedeći

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

Hrvatskoj gospodarskoj komori,
2. Primjedbe i prijedlozi iz prethodne rasprave 

kao i primjedbe iznesene na sjednicama vijeća Sabora, uputit 
će se Odboru za ekonomsku politiku i razvoj da ih uzme u ob
zir prilikom izrade Prijedloga ovog zakona.

16. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 DOPUNI ZAKONA 0 STOPAMA NEPO
SREDNIH POREZA I PRIPADNOSTI POREZA, TAKSA I DRU
GIH PRIHODA DRUŠTVENO-POLITIČKIM ZAJEDNICAMA U 
1991. GODINI
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za dono

šenje zakona s Prijedlogom zakona koji je Saboru uputila gru
pa zastupnika(iz Društveno-političkog vijeća zastupnik Milan 
Kovač). Na sjednici su zastupnici primili izvješća Zakonodavno-



43

pravne komisije i Odbora za budžet i financije kao i mišlje
nje Vlade Republike Hrvatske.

Predsjednik je podsjetio Vijede da Zakonođavno- 
pravna komisija i Odbor za budžet i financije predlažu đa 
se ne prihvati prijedlog za donošenje zakona, a ne podržava 
ga ni Vlada Republike Hrvatske.

Predsjednik je međjutim, ustvrdio đa je Vijeće 
udruženog rada Sabora na prošloj sjednici donijelo ovaj Za
kon .

Nakon toga Vijeće je bez rasprave, uz jedan gla 
"protiv" i jedan uzdržani glas, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 DOPUNI ZAKONA 0 STOPAMA NEPOSREDNIH POREZA I PRIPADNOSTI 
POREZA, TAKSA I DRUGIH PRIHODA DRUŠTVENO-POLITIČKIM ZAJEDNI
CAMA U 1991. GODINI, kako ga je predložila grupa zastupnika 
(aktom od 7. svibnja 1991. godine).

17. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 OVLAŠTENJU VLADE REPUBLIKE 
HRVATSKE ZA DONOŠENJE UREDBE 0 UREDJENJU NEKIH 
PITANJA OBAVLJANJA ARHIVSKE DJELATNOSTI
Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog za 

donošenje zakona s Prijedlogom zakona kao i izvješća Zako- 
nodavno-pravne komisije, Odbora za obrazovanje, znanost i ku 
lturu.

Vijeće je, bez rasprave, uz dva uzdržana glasa,
usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 OVLAŠTENJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA DONOŠENJE UREDBE 
O UREDJENJU NEKIH PITANJA OBAVLJANJA ARHIVSKE DJELATNOSTI 
kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod 
brojem 5030104-91-1, Klasa 612-06/91-01103 od 23. svibnja 
1991. godine).

18. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 DAVANJU POMOĆI OPĆINAMA ZA
DJELOMIČNO UBLAŽAVANJE POSLJEDICA ŠTETE OD ELE
MENTARNIH NEPOGODA U 1990. GODINI

Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog 
odluke kao i mišljenje Vlade Republike Hrvatske.

Stajalište Republičke komisije za procjenu šte
ta od elementarnih nepogoda iznio je zastupnik Alojz Dubi- 
el.

Nakon toga, Vijeće je jednoglasno usvojilo
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PRIJEDLOG. ODLUKE
0 DAVANJU POMOĆI OPĆINAMA ZA DJELOMIČNO UBLAŽAVANJE POSLJEDI 
CA ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA U 1990. GODINI, kako ga je 
predložila Republička komisija za procjenu šteta od elemen
tarnih nepogoda (aktom pod brojem 513-03/91-2, Klasa 422-03/ 
/91-01/07 od 23. svibnja 1991. godine).

19. točka - ODLUKA 0 NEPRIMJENJIVANJU ODREDABA ZAKONA 0 VOJ
NOJ OBVEZI ("Službeni list SFRJ" br. 64/85,
26/89 i 30/91) NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE

Zastupnici su tekst Odluke primili na sjednici 
kao i izvješća Zakonođavno-pravne komisije i Odbora za unuta 
rnju politiku i narodnu obranu.

Predsjednik je ustvrdio da se na temelju član
ka 90. stavka 3. ustavnog zakona za provedbu Ustava Republi
ke Hrvatske ovakove odluke Vlade podnose Saboru na potvrdu.

Vijeće je, bez rasprave, uz tri glasa protiv
donijelo

0 D L U K U
Potvrdjuje se odluka Vlade Republike Hrvatske 

o neprimjenjivanju odredaba Zakona o vojnoj obvezi na. teri
toriju Republike Hrvatske.

20. točka - ODLUKA O NEPRIMJENJIVANJU ODREDABA ZAKONA 0 OP
ĆENARODNOJ OBRANI ("Službeni list SFRJ", broj 
21/82 i 30/91) NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE

Zastupnici su tekst odluke primili na sjednici 
zajedno s izvješćima Zakonođavno-pravne komisije i Odbora 
za unutarnju politiku i narodnu obranu.

Vijeće je bez rasprave, uz 2 glasa protiv i je
dan uzdržani glas donijelo

O D L U K U
Potvrdjuje se Odluka Vlade Republike Hrvatske 

o neprimjenjivanju odredaba. Zakona o općenarodnoj obrani 
na teritoriju Republike Hrvatske.
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21. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE 
HRVATSKE PO UGOVORU 0 KREDITU IZMEDJU EVROPSKE 
INVESTICIJSKE BANKE , LUXEMBURG I HRVATSKOG ŽE
LJEZNIČKOG. PODUZEĆA ZAGREB ZA FINANCIRANJE IZ
GRADNJE TEHNIČKE PUTNE STANICE ZAGREB-BORONGAJ

Zastupnici su poštom primili Prijedlog odluke 
a na sjednici Izvješća Zakonođavno-pravne komisije, Odbora 
za budžet i financije i Odbora za promet i veze.

Ti jede je, jednoglasno i bez rasprave usvoji
lo

t

PRIJEDLOG ODLUKE
0 DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE HRVATSKE PO UGOVORU 0 KREDITU 
IZMEDJU EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, LUXEMBURG I HRVATSKOG 
ŽELJEZNIČKOG PODUZEĆA, ZAGREB ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE TEH
NIČKE PUTNE STANICE ZAGREB BORONGAJ, kako ju je predložila 
Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030116-91-1, 
Klasa 441-01/91-01/02 od 2. svibnja 1991. godine).

22. točka - INFORMACIJA O OSTVARIVANJU PROGRAMA GOSPODARSKE
POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE U 1991. GODINI U RAZ
DOBLJU SlJEČANJ-OŽUJAK 1991.

Zastupnici su poštom primili Informaciju, a na 
sjednici izvješđa Odbora za ekonomsku politiku i razvoj, Od
bora za prostorno uredjenje, Odbora za pomorstvo i Odbora 
za budžet i financije.

U raspravi su sudjelovali zastupnici Ante Roje, 
dr Ivan Lučev, Darko čargonja, đr Nikola Niškovic, Ivan Mi
las i dr Šime Đdđan.

Viječe je, sa tri uzdržana glasa, donijelo sli-
j edeci

Z A K L J U Č A K
1. Prihvaća se Informacija o provodjenju !Pro- 

grama gospodarske politike Republike Hrvatske u 1991. godi
ni, u razdoblju siječanj-ožujak 1991.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iz 
rasprave upućuju se Vladi Republike Hrvatske da ih ima u 
vidu u daljnjem ostvarivanju ovoga Programa.
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23. točka — PRIJEDLOG ZAVRŠNOG RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE HR
VATSKE ZA 1990. GODINU S IZVJEŠTAJEM SLUŽBE DRUŠ
TVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE 0 PREGLEDU

Zastupnici su poštom primili Prijedlog završn- 
nog računa zajedno s izvještajem Službe društvenog knjigovo
dstva, a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije, 
Odbora za budžet i financije i Odbora za prostorno uredje- 
nje.

Vijeće je, bez rasprave, uz dva uzđržana gla
sa, donijelo

PRIJEDLOG ZAVRŠNOG RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE 
HRVATSKE ZA 1990. GODINU kako ga je predložila Vlada Repub
like Hrvatske (aktom pod brojem 5030116-91-2 Klasa 400-01/
/91-01/03 od 15. svibnja 19 91. godine).

24. točka - PRIJEDLOG ZAVRŠNOG RAČUNA STALNE REZERVE REPUB
LIKE HRVATSKE ZA 1990. GODINU S IZVJEŠTAJEM SLU
ŽBE DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA 0 PREGLEDU

Zastupnici su poštom primili Prijedlog završnog 
računa s izvještajem Službe društvenog knjigovodstva, a na 
sjednici izvješće Odbora za budžet i financije.

Viječe je, bez rasprave uz 1 uzđržani glas, do
nijelo

ZAVRŠNI RAČUN
STALNE REZERVE REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1990. GODINU, kako ga 
je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 
5030116-91-2 Klasa 400-01/91-01/03 od 15. svibnja 1991. go
dine ) .

25. točka - IZMJENE I DOPUNE STATUTA SLUŽBE DRUŠTVENOG KNJI
GOVODSTVA

Zastupnici su poštom primili izmjene i dopune 
Statuta, izvještaj o radu Službe društvenog knjigovodstva 
Hrvatske u 1990. godini, Program rađa te Službe za 1991. 
godinu, kao i tekst Statuta koji je sada na snazi.

Na sjednici su zastupnici primili mišljenje 
Vlade Republike Hrvatske, te izvješća Zakonodavno-pravne ko
misije i Odbora za budžet i financije.
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Predsjednik je ustvrdio da je obveza Vijeća da 
potvrdi samo Statut Službe društvenog knjigovodstva, a ne i 
da prihvati odnosno podrži njezin Izvještaj o radu, odnosno 
Program rada kako to predlaže Odbor za budžet i financije.

Nakon toga, Vijeće je, bez rasprave jednoglas
no donijelo

O D L U K U
0 POTVRDI IZMJENA I DOPUNA STATUTA SLUŽBE DRUŠTVENOG KNJIGO 
VODSTVA HRVATSKE

Potvrdjuju se Izmjene i dopune Statuta Službe 
društvenog knjigovodstva Hrvatske broj 012-03/91-01/01.

26. točka - AKTI NARODNE BANKE HRVATSKE - POTVRDJlVANJE
a) ZAVRŠNI RAČUN ZA 1990. GODINU
b) FINANCIJSKI PLAN ZA 1991. GODINU

Zastupnici su poštom primili završni račun, fi 
nancijski plan i izvještaj o radu Narodne banke Hrvatske u 
1990. godini,a na sjednici mišljenje Vlade Republike Hrvat
ske i izvješće Odbora za budžet i financije.

Vijeće je, bez rasprave uz jedan uzdržani glas
donijelo

0 D L U K U
0 POTVRDI ZAVRŠNOG RAČUNA NARODNE BANKE HRVATSKE ZA 1990. 
GODINU I FINANCIJSKOG PLANA NARODNE BANKE HRVATSKE ZA 1991. 
GODINU

27. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA I DO
PUNAMA ZAKONA 0 JAVNIM CESTAMA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za do
nošenje zakona,a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne 
komisije i Odbora za promet i veze.

Vijeće je, bez rasprave jednoglasno, donijelo
slijedeći

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

o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama.
2. Primjedbe i prijedlozi Iz prethodne raspra

ve, kao i primjedbe iznesene na sjednicama vijeća Sabora 
uputit će se Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir
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prilikom pripreme i izrade Prijedloga ovoga zakona.

28. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA, 0 SREDNJEM ŠKOL
STVU

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za dono
šenje zakona, a naknadno i obrazloženje ovoga prijedloga, a 
na sjednici izvješća Zakonođavno-pravne komisije i Odbora 
za obrazovanje, znanost i kulturu.

Viječe je, bez rasprave, uz jedan uzdržani glas 
donijelo slijedeći

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

o srednjem školstvu.
2. Sve primjedbe i prijedlozi izneseni u ras

pravi upućuju se pređlagaĆu da ih uzme u obzir prilikom iz
rade Prijedloga zakona.

29. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 KAZALIŠTU

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za do
nošenje zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne 
komisije i Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu.

U raspravi su sudjelovali zastupnik Martin Sag- 
ner i dr. Vladimir Pavletić, ministar prosvjete i kulture.

Nakon toga Vijeće je uz 1 glas "protiv" i je
dan uzdržani glas, donijelo slijedeće

Z A K L J U Č K E
1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona

0 kazalištu.
2. Sve primjedbe i prijedlozi iz prethodne ra

sprave, kao i primjedbe iznesene na sjednici Vijeća, uputit 
će se Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom 
izrade Prijedloga zakona o kazalištu.

3. Posebice se zadužuje Ministarstvo prosvjete
1 kulture da prilikom pripreme Prijedloga zakona o kazalištu 
zatraži mišljenje Nezavisnog sindikata umjetnika izvođjaća 
Hrvatske i Udruženja dramskih umjetnika Hrvatske.
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30. točka - PRIJEDLOG ZA. DONOŠENJE ZAKONA 0 TISKU

Zastupnici su Prijedlog za donošenje zakona, 
te izvješća Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za pitanja 
političkog sistema primili na sjednici.

U raspravi su sudjelovali zastupnici dr Nikola 
Viskovic i Darko Čargonja.

Nakon toga, Vijeće je, uz 1 glas "protiv" i tri 
udđržana glasa, donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

tisku.
1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje Zakona o
2. Sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi iz ra

sprave upućuju se Vladi Republike Hrvatske da ih ima u vidu 
prilikom izrade Prijedloga ovoga zakona.

31. točka - PRIJEDLOG PROJEKCIJE POLITIKE RAZVOJA HRVATSKOG 
.■n:. ŠPORTA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog projek
cije politike razvoja hrvatskog športa, a na sjednici izvje
šće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu.

Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno, donijelo
slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se Prijedlog projekcifŽ’̂ i'Ž'̂ Šja hrvat
skog športa, uz prijedloge iznesene u izvješću Odbora za ob
razovanje, znanost i kulturu (akt broj 6329-91-52 od 28. svi
bnja 1991. godine).

32. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O PRESTANKU VAŽE
NJA ZAKONA 0 SPOMEN-OBILJEŽAVANJU POVIJESNIH 
DOGADJAJA I LIČNOSTI

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za dono
šenje zakona, a na sjednici izvješća Odbora za pitanja poli
tičkog sistema, Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu i 
Zakonodavno-pravne komisije.

Vijeće je, bez: rasprave, uz tri uzdržana. glasa, 
donijelo slijedeće
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Z A K L J U Č K E

1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona 
o prestanku važenja Zakona o spomen-obilježavanju povijes
nih đogadjaja i ličnosti.

2. Sve primjedbe i prijedlozi izneseni u ras
pravi upućuju se pređlagaču da ih uzme u obzir prilikom iz
rade Prijedloga zakona.

33. točka - IZVJEŠĆE ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE 0 PRIJED
LOGU SAVEZNOG IZVRŠNOG VIJEĆA ZA POKRETANJE 
POSTUPKA ZA OCJENJIVANJE SUGLASNOSTI ZAKONA 
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 OPĆENARODNOJ 
OBRANI S USTAVOM SFRJ

Zastupnici su poštom primili Izvješće Zakonoda- 
vno-pravne komisije i mišljenje Vlade Republike Hrvatske.

Vijeće je, bez rasprave uz dva uzdržana glasa, 
donijelo slijedeći

Z A K L J U  Č A K

1. Prihvaća se Izvješće Zakonodavno-pravne komi 
sije o spomenutom Prijedlogu Saveznog izvršnog vijeća.

2. Ustavnom sudu Jugoslavije, kao odgovor Sabo
ra Republike Hrvatske u postupku ocjene ustavnosti i zako
nitosti odredaba zakona o izmjenama i dopunama Zakona o opće 
narodnoj obrani, uputit će se mišljenje Vlade Republike Hr
vatske .

3. Predstavnik Sabora Republike Hrvatske u po
stupku pred Ustavnim sudom Jugoslavije odredit će se nakna
dno .

34. točka - IZVJEŠTAJ DELEGACIJE SABORA REPUBLIKE HRVATSKE 
U VIJEĆU REPUBLIKA I POKRAJINA SFRJ 0 67. SJED
NICI VIJEĆA

Zastupnici su poštom primili Izvještaj Delega
cije, a na sjednici izvješće Komisije za razmatranje akata 
Skupštine SFRJ.

Vijeće je, bez. rasprave jednoglasno, a suklad
no prijedlogu Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, 
donijelo slijedeće
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Z A K L J U Č K E
1. Prihvađa. se Izvještaj Delegacije Sabora Re

publike Hrvatske u Vijeću republika i pokrajina Skupštine 
SPR Jugoslavije o 67. sjednici Vijeća republika i pokrajina 
održanoj 26. travnja 1991. godine.

2. Odobrava se rad Delegaciji Sabora Republike 
Hrvatske u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SPR Jugo
slavije u svezi s usuglašavanjem akata navedenih u Izvješta 
ju Delegacije.

3. Ovi zaključci se upućuju Delegaciji Sabora 
Republike Hrvatske u Vijeću republika i pokrajina Skupštine 
SPR Jugoslavije.

35. točka - NACRT ODLUKE 0 ZAJEDNIČKOJ DEVIZNOJ POLITICI I 
PROJEKCIJI PLATNE BILANCE JUGOSLAVIJE ZA 1991. 
GODINU

Zastupnici su poštom primili Nacrt odluke , Či
ji predlagač je Savezno izvršno vijeće, a na sjednici oči
tovanje Vlade Republike Hrvatske i izvješće Komisije za raz 
matranje akata Skupštine SPRJ.

Vijeće je, bez rasprave,jednoglasno, sukladno 
prijedlogu Komisije za razmatranje akata Skupštine SPRJ, do 
nijelo

Z A K L J U Č A K *

36. točka - NACRT ZAKONA 0 UTVRDJIVANJU UKUPNOG OPSEGA RAS
HODA BUDŽETA FEDERACIJE ZA 1991. GODINU

37. točka - NACRT ZAKONA 0 POKRIĆU TEČAJNIH RAZLIKA PO 0D- 
REDJENIM INOZEMNIM KREDITIMA ZA 1991. GODINU 
- AS 1364

* Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-91-9 
Klasa: 4Q0-07/91-Q1/01 od 29. svibnja 1991. godine upućen 
predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine SPR 
Jugoslavije, Zaključak zbog naznake "strogo povjerljivo" 
nije sastavni dio zapisnika.
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38. točka - NACRT ZAKONA 0 PREMIJAMA ZA ODREDJENE POLJOPRI
VREDNE PROIZVODE I 0 REGRESU DIJELA KAMATA NA 
KREDITE ZA PRIORITETNE NAMJENE U POLJOPRIVREDI 
U 1991. GODINI - AS 1365

39. točka - NACRT ODLUKE 0 UTVRDJIVANJU VISINE SREDSTAVA
ZA FINANCIRANJE RADA AGENCIJE FEDERACIJE ZA 
OSIGURANJE DEPOZITA I SANACIJU BANAKA ZA 1991. 
GODINU - AS 1366

40. točka - NACRT ZAKONA 0 IZDAVANJU OBVEZNICA FEDERACIJE
U 1991. GODINI - AS 1367

41. točka - DOPUNSKI STAV SAVEZNOG IZVRŠNOG VIJEĆA NA NACRT
ZAKONA 0 PRETVARANJU TEČAJNIH RAZLIKA PO DEPONI
RANOJ DEVIZNOJ ŠTEDNJI KOD NARODNE BANKE JUGOS
LAVIJE U JAVNI DUG FEDERACIJE - AS 1206

42. točka - DRUGI DOPUNSKI PRIJEDLOG SAVEZNOG IZVRŠNOG VI
JEĆA NA NACRT ZAKONA 0 OSIGURANJU DIJELA SREDSTA
VA ZA OBAVLJANJE ŽELJEZNIČKOG TERETNOG PROMETA 
IZMEĐJU SFRJ I NARODNE SR ALBANIJE, TE 0 UVJETI
MA I NAČINU KORIŠTENJA TIH SREDSTAVA U 1991. GO
DINI - AS 1254

43. točka - DRUGI DOPUNSKI PRIJEDLOG SAVEZNOG IZVRŠNOG VIJE
ĆA NA NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKO
NA O OSIGURANJU SREDSTAVA ZA DJELOMIČNO FINANCI
RANJE PROGRAMA ZA ZAŠTITU SOCIJALNO UGROŽENOG 
STANOVNIŠTVA I RADNIKA ZA ČIJIM RADOM PRESTAJE 
POTREBA ZBOG PRESTRUKTURIRANJA PRIVREDE - UZ 
AS 1261

44. točka - DRUGI DOPUNSKI PRIJEDLOG SAVEZNOG IZVRŠNOG VIJE
ĆA NA NACRT ZAKONA 0 PRODUŽENJU VAŽENJA DIJELA 
DRUŠTVENOG PLANA JUGOSLAVIJE ZA PERIOD OD 1986.
DO 1990. GODINE I ODREDABA ZAKONA KOJIM SE UTVR- 
DJUJU SREDSTVA FONDA FEDERACIJE ZA KREDITIRANJE 
BRŽEG RAZVOJA PRIVREDNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIH 
REPUBLIKA I AUTONOMNIH POKRAJINA - UZ AS 1291

45. točka - DOPUNSKI PRIJEDLOG SAVEZNOG IZVRŠNOG VIJEĆA NA
NACRT ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
FINANCIRANJU FEDERACIJE - AS 1308

46. točka - NACRT ZAKONA 0 VISINI SREDSTAVA OSNIVAČKOG ULOGA
FEDERACIJE U 1991. GODINI U JUGOSLAVENSKOJ BANCI 
ZA MEDJUNARODNU EKONOMSKU SURADNJU - AS 1250 - 
SA DOPUNSKIM PRIJEDLOGOM IZ PROSINCA 1990 . GODI-,-
NE ' ,, v
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47. točka - NACRT ODLUKE 0 VISINI SREDSTAVA ZA. ISPLATU REG
RESA DIJELA KAMATE U 1991. GODINI NA KREDITE KO
RIŠTENE ZA IZVOZ OPREME, BRODOVA I IZVODJENJE 
INVESTICIJSKIH RADOVA U INOZEMSTVU NA KREDIT - 
AS 1251 - SA DOPUNSKIM PRIJEDLOGOM IZ PROSINCA 
1990. GODINE

48. točka - NACRT ODLUKE 0 UTVRDJIVANJU IZNOSA SREDSTAVA ZA
FINANCIRANJE PROGRAMA PRIBAVLJANJA STANOVA ZA 
POTREBE KADROVA I POVRATAK ISELJENIH LICA U SAP 
KOSOVO U PERIODU OD 1989-1990. - AS 1257 SA DO
PUNSKIM PRIJEDLOGOM IZ PROSINCA 1990. GODINE

49. t-OČka - NACRT ZAKONA 0 UTVRDJIVANJU UKUPNOG IZNOSA SRED
STAVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA IZGRADNJE OBJE
KATA ZA POTREBE SAVEZNIH ORGANA - CARINSKE SLU
ŽBE I SLUŽBI SAVEZNIH INSPEKCIJA NA GRANIČNOM 
PRIJELAZU ŠENTILJ-II FAZA U 1991. GODINI - AS 
1351

50. točka - DOPUNSKI PRIJEDLOG SAVEZNOG IZVRŠNOG VIJEĆA NA
NACRT ZAKONA 0 POREZU NA PROMET PROIZVODA I US
LUGA - AS 1268

Zastupnici su materijale primili poštom kao i 
mišljenje Vlade Republike Hrvatske.

Na sjednici su zastupnici primili izvješće Ko
misije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, a za točku 36, 
42. i 43. dnevnog reda i izvješće Odbora za budžet i finan
cije, Odbora za promet i veze, odnosno Odbora za socijalnu 
politiku i zdravstvo.

S obzirom da je Vlada Republike Hrvatske i Ko
misija za razmatranje akata Skupštine SFRJ, objedinila sta
vove o svim navedenim aktima i Vijeće je odlučilo da ih za
jednički razmatra.

Vijeće je, bez rasprave, uz jedan uzđržani glas 
donijelo sukladno prijedlogu Komisije za razmatranje akata 
Skupštine SFRJ

Z A K L J U Č A K *

*Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-91-9 Kla
sa: 400-06/91-02/02 od 29. svibnja 1991. godine upućen je 
predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFR Ju
goslavije .
Zaključak je priložen zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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51. točka - NACRT ZAKONA 0 NAČINU OSIGURAVANJA SREDSTAVA
ZA UČEŠĆE SFR JUGOSLAVIJE U IX POPUNI SREDSTA
VA MEDJUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ - AS 1259

Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona, kao 
imišljenje Vlade Republike Hrvatske u studenom 1990. godi
ne .

Vlada se ponovno očitovala radi nastavka pro
cesa usuglašavanja.

Rasprava je provedena 1 u Komisiji za razmat
ranje akata Skupštine SFRJ.

Vijeće je, bez rasprave i jednoglasno, suklad
no prijedlogu Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, 
donijelo

Z A K L J U Č A K
1. Na Nacrt zakona o načinu osiguravanja sred

stava za učešće SFR Jugoslavije u IX popuni sredstava Me- 
djunarodnog udruženja za razvoj (AS 1259/1) Sabor Republike 
Hrvatske nema primjedbi.

2. Ovlašćuje se Delegacija Sabora Republike Hr
vatske u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFR Jugosla
vije da, u smislu amandmana XL točke 5. stava 2. na Ustav 
SFR Jugoslavije, u ime Sabora Republike Hrvatske dade sug
lasnost na Prijedlog ovog zakona u cjelini.

52. točka - DOPUNJENI PRIJEDLOG SAVEZNOG IZVRŠNOG VIJEĆA NA 
NACRT ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 NA
RODNOJ BANCI JUGOSLAVIJE I JEDINSTVENOM MONETAR
NOM POSLOVANJU NARODNIH BANAKA REPUBLIKA I NARO
DNIH BANAKA AUTONOMNIH POKRAJINA - AS 1297

Zastupnici su materijal dobili poštom, kao i 
mišljenje Vlade Republike Hrvatske.

Rasprava je provedena i u Komisiji za razmat
ranje akata Skupštine SFRJ.

Vijeće je, bez rasprave i uz jedan uzdržani 
glas donijelo sukladno prijedlogu Komisije za razmatranje 
akata Skupštine SFRJ

Z A K L J U Č A K *

* Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-91-9 
Klasa: 450-02/91-01/53 od 29. svibnja 1991. godine upućen 
je predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine 
SFR Jugoslavije. Zaključak je priložen zapisniku i čini 
njegov sastavni dio.
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53. točka - NACRT ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NA 
RODNOJ BANCI JUGOSLAVIJE I JEDINSTVENOM MONETAR 
NOM POSLOVANJU NARODNIH BANAKA REPUBLIKA I NARO 
DNIH BANAKA AUTONOMNIH POKRAJINA - AS 1337

Zastupnici su Nacrt zakona primili u travnju
1990. godine.

S obzirom đa je predlagao zakona Delegacija Sa 
bora u Vijedu republika i pokrajina Skupštine SFRJ, Sabor 
treba zauzeti stav o iznesenim primjedbama Skupštine repub
lika i autonomnih pokrajina na Nacrt zakona.

Mišljenje Vlade Republike Hrvatske i izvješće 
Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, sa svojim 
stavovima zastupnici su primili na sjednici.

Vijeće je, bez rasprave i jednoglasno, suklad
no prijedlogu Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, 
donijelo

Z A K L J U Č A K *

54. točka - NACRT ODLUKE O CILJEVIMA I ZADACIMA ZAJEDNIČKE 
MONETARNE POLITIKE I ZAJEDNIČKIH OSNOVA KREDIT
NE POLITIKE U 1991. GODINI - AS 1369

Zastupnici su poštom primili materijal, kao 
i mišljenje Vlade Republike Hrvatske.

Rasprava je provedena i u Komisiji za razmat
ranje akata Skupštine SFRJ.

Vijeće je, bez rasprave i jednoglasno, suklad
no prijedlogu Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, 
donijelo slijedeći

* Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-91-9 
Klasa: 021-02/91-02/01 od 29. svibnja 1991. godine upu
ćen je Delegaciji Sabora Republike Hrvatske u Vijeću re
publika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije. Zaključak 
je priložen zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Z A K L J U Č A K *

55. točka - PRIJEDLOG. ZAKONA 0 RATIFIKACIJI EUROPSKOG SPORA
ZUMA 0 PUTOVANJU OMLADINE S KOLEKTIVNIM PASOŠI
MA IZMEDJU DRŽAVA - ČLANICA EUROPSKOG VIJEĆA - 
AS 1354

Zastupnici su materijal kao i mišljenje Vlade 
Republike Hrvatske primili poštom.

Rasprava je provedena u Komisiji za razmatra
nje akata Skupštine SFRJ.

Viječe je, jednoglasno i bez rasprave, sukla
dno prijedlogu Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, 
utvrdilo

M I Š L J E N J E

Prihvaća se Prijedlog zakona o ratifikaciji Eu
ropskog sporazuma o putovanju omladine kolektivnim pasošima 
izmedju država - Članica vijeća Europe (AS-1354/1).

56. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI EUROPSKE KONVEN
CIJE 0 KAŽNJAVANJU PREKRŠAJA U CESTOVNOM PROMETU 
- AS 1355

Zastupnici su poštom primili materijal, kao i 
mišljenje Vlade Republike Hrvatske.

Rasprava je provedena u Komisiji za razmatranje 
akata Skupštine SFRJ, Odboru za pravosudje i upravu i Odbo
ru za promet i veze.

Viječe je, jednoglasno i bez rasprave, suklad
no prijedlogu Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, 
utvrdilo

* Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-91-9 
Klasa: 400-01/91-02/06 od 29. svibnja 1991. godine upu- 
čen je predsjedniku Viječa republika i pokrajina Skupšti
ne SFR Jugoslavije. Zaključak je priložen zapisniku i Či
ni njegov sastavni dio.
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M I Š L J E N J E
Prihvaća se Prijedlog zakona o ratifikaciji 

Europske konvencije o kažnjavanju prekršaja u cestovnom, pro 
metu (AS-1355/1).

57. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI KONVENCIJE 0
GRADJANSKO-PRAVNIM ASPEKTIMA OTMICE DJECE - AS 
1358

Zastupnici su materijal i mišljenje Vlade Re
publike Hrvatske primili poštom.

Rasprava je provedena u Komisiji za razmatra
nje akata Skupštine SFRJ, Odboru za socijalnu politiku i 
zdravstvo i Odboru za pravosuđje i upravu.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, suklad
no prijedlogu Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, 
utvrdilo

M I Š L J E N J E
Prihvaća se Prijedlog zakona o ratifikaciji Ko 

nvencije o gradjansko-pravnim aspektima medjunarodne otmi
ce djece (AS-1358/1)

58. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI EVROPSKE KONVEN 
ČIJE 0 KONTROLI NABAVE I DRŽANJA VATRENOG ORUŽ
JA OD STRANE POJEDINACA - AS 1375

Zastupnici su materijale primili poštom. 
Rasprava je provedena u Vladi Republike Hrvat

ske i Komisiji za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, suklad

no prijedlogu Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, 
utvrdilo

M I Š L J E N J E
Prihvaća se Prijedlog zakona o ratifikaciji 

Europske konvencije o kontroli nabave i držanja vatrenog oru
žja od strane pojedinaca (AS-1375/1).
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59 . točka - NACRT. ZAKONA 0; IZMJENAMA I DOPUNAMA- ZAKONA. 0 SA
VEZNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA - AS 1385

Zastupnici su. Nacrt zakona primili poštom, a 
na sjednici stavove Vlade Republike Hrvatske i izvješće Ko
misije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.

Vijeće je, bez rasprave, uz. jedaa uzdizani glas, 
donijelo slijedeći

Z. A K L; J U Č A  K*

60. točka - IZVJEŠĆA ZAJEDNIČKIH KOMISIJA ZA USUGLAŠAVANJE
STAJALIŠTA IZMEDJU VIJEĆA SABORA
a) Prijedlog zakona o Hrvatskom povijesnom muze

ju
b) Prijedlog zakona o osnivanju javnog poduzeća 

"Kumrovec"
a) Vijeđe je jednoglasno i bez rasprave, prih

vatilo Izvješće zajedničke komisije za usuglašavanje kojim 
se predlaže vijećima Sabora da usvoje Prijedlog zakona o Hr
vatskom povijesnom muzeju sukladno prijedlogu Vlade Republi
ke Hrvatske (akt broj 503-0104-91-1 od 12 .travnja 1991. go
dine) .

b) Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, prih
vatilo i Izvješće zajedničke komisije za usuglašavanje kojim 
predlaže vijećima Sabora da usvoje Prijedlog zakona o osni
vanju javnog poduzeća "Kumrovec" uz slijedeće izmjene:

- u članku 2. stavku 1. iza riječi "muzejskih" 
dodaju se riječi "bibliotečno-arhivskih".

- u članku 5. stavku 1. alineji 2. i 8. dodaju 
se riječi "uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske".

- u članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Vlada Republike Hrvatske imenovat će direkto

ra Poduzeća na prijedlog ministra prosvjete i kulture."
- u članku 11. brišu se riječi"u roku 30 da

na od dana stupanja na snagu ovog zakona, a riječi "uprav
nog odbora" zamjenjuju se riječima "ministra prosvjete i 
kulture".
* Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-91-9 
Klasa 412-02/91-01/01 od 29. svibnja 1991. godine upućen 
je predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine 
SFR Jugoslavije. Zaključak je priložen zapisniku i čini 
njegov sastavni dio.



59

Podaci o usuglašavanju teksta Prijedloga zakona 
koji su bili na dnevnom redu 12. sjednice Vijeća izneseni 
uz pojedinu točku dnevnog reda.

61. točka - PRIJEDLOG ODLUKE. 0 IMENOVANJU GLAVNOG I ODGOVOR
NOG UREDNIKA "IZVJEŠĆA HRVATSKOG SABORA"

Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Vij eda.

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se na ovu funkciju imenuje đr. ŽELJKO SABOR, šef Kabine
ta predsjednika Sabora.

Vijeće je, jednoglasno, bez. rasprave, imenova
lo dr. ŽELJKA SABORA za glavnog i odgovornog urednika "Iz
vješća Hrvatskog Sabora".

62. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 
SUDA U BJELOVARU

Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Vijeća.

Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se 
za predsjednika općinskog suda u Bjelovaru izabere ANTUN 
DOMINKO, sudac u istom sudu.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave izabralo 
ANTUNA DOMINKA za predsjednika općinskog suda u Bjelovaru.

63. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 
SUDA U OZLJU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom

V ijeća.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za predsjednika Općinskog suda u Ozlju ponovo izabe
re MIRA ŠIMAC.

Vijeće je, jednoglasno, bez rasprave, ponovno 
izabralo MIRU ŠIMAC za predsjednika Općinskog suda u Ozlju.

64. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 
SUDA U DELNICAMA

Vij eća.
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Komisija za. izbor i imenovanje predlaže da se 

za predsjednika Općinskog suda u Delnicama izabere VERA 
HOLJEVIĆ-MARINCEL.
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Vijeće je, jednoglasno, bez rasprave, izabralo 
VERU HOLJEVIĆ-MARINCEL za predsjednika Općinskog suda u Del- 
n icama.

65. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 
SUDA U MALOM LOŠINJU

V ijeća .
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se 

za predsjednika Općinskog suda u Malom Lošinju izabere DRA
GAN ELIJAŠ.

Vijeće je, jednoglasno, bez rasprave, izabralo 
DRAGANA ELIJAŠA za predsjednika Općinskog suda u Malom Lo
šinju.
66. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 

SUDA U PAGU

V ije ć a .

da se za 
BARINIĆ.
izabralo
Pagu.

Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Komisija za izbor i imenovanja prdđložila je 

predsjeđiflXK§ŝ Puda u Pagu ponovno izabere ZDENKA
Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, ponovno 

ZDENKU BARINIĆ, za predsjednika Općinskog suda u

67. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 
SUDA U VRBOVSKOM

V Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
ijeća.

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se za predsjednika Općinskog suda u Vrbovskom, ponovno iza
bere IVANKA ANTIĆ.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, ponovno 
izabralo IVANKU ANTIĆ za predsjednika Općinskog suda u Vr
bovskom .
68. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINS

KOG SUDA U MAKARSKOJ

Vijeća. 
sj ednici

Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Komisija za izbor i imenovanja povukla je na 

Vijeća prijedlog da se za predsjednika Općinskog
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suda u Makarskoj izabere ANTE PEJKOVIĆ.
69. točka - PRIJEDLOG ODLUKE, 0 IZBORU PREDSJEDNIKA, OPĆINSKOG 

SUDA U SINJU

Vijeća.
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za predsjednika Općinskog suda u Sinju izdbere LUKA 
GRGAT.

Viječe je, jednoglasno, bez rasprave, izabralo 
LUKU GRGATA za predsjednika Općinskog suda u Sinju.
70. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 

SUDA U DONJOJ STUBICI

V± j eća.
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom 
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se

za predsjednika Općinskog suda u Donjoj Stubici izabere 
ŽELJKO PAJALIĆ.

Vijeće je, jednoglasno, bez rasprave, izabralo 
ŽELJKA PAJALIĆA za predsjednika Općinskog suda u Donjoj Stu-
b ic i.
71. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA, OPĆINS

KOG SUDA U IVANIĆ-GRADU

Vijeća.
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Komisija za izbor i imenovanja predložila je . 

da se za predsjednika Općinskog suda u Ivanić-građu izabe
re JASENKA ŽABČIĆ, te đa se njenim izborom dotadašnji v.d. 
predsjednika MILORAD STEFANOVIĆ razriješi dužnosti suca u 
tom sudu.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, izabra
lo JASENKU ŽABČIĆ za predsjednika Općinskog suda u Ivanić-
građu.

Vijeće je, jednoglasno, bez rasprave, razrije-
šilo MILORADA STEFANOVIĆA dužnosti v.d. predsjednika i su
ca i razriješilo ga ovlaštenja za obavljanje poslova sud
ske uprave.
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72. točka PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA 
OPĆINSKOG SUDA U KLANJCU

jeca.
Prijedlog odluke zastupnici su dobili poštom
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se za predsejđnika Općinskog suda u Klanjcu ponovno izabere 
ANTUN PALARIĆ.

Vijeće je, jednoglasno, bez rasprave izabralo 
ANTUNA PALARIĆA za predsjednika Općinskog suda u Klanjcu.

73. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 
SUDA U SAMOBORU

% j eća.
Prijedlog odluke zastupnici su dobili poštom
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za predsjednika općinskog suda u Samoboru izabere BO
RIS VINČIĆ, te da se Miljenko Sekulić razriješi dužnosti suca 

Vijeće je jednoglasno bez rasprave, izabralo BO
RISA VINČICA za predsjednika Općinskog suda u Samoboru, i raz 
riješilo Miljenka Sekulića dužnsoti suca, te mu prestaju ov
laštenja za obavljanje poslova sudova uprave.

74. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 
SUDA U SESVETAMA
Prijedlog odluke zastupnici su dobili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se za predsjednika Općinskog suda u Sesvetama izabere TOMIS
LAV ARALICA, sudac u tom Sudu.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, izabralo 
TOMISLAVA ARALICU za predsjednika Općinskog suda u Sesveta
ma, a Djuro ZOROE, dosadašnji v.d. predsjednika ostaje sudac 
u istom Sudu.

75. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 
SUDA U ZLATARU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
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Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se za predsjednika Opđinskog suda u Zlataru izabere MARKO 
MALOČA.

Viječe je jednoglasno bez rasprave, izabralo 
MARKA MALOČU za predsjednika Općinskog suda u Zlataru.

76. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OKRUŽNOG 
SUDA U RIJECI
Prijeđlogkodluke zastupnici su primili poštom

V/i jeca.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za suca Okružnog suda u Rijeci izabere ZORAN SRŠEN, 
sudac opđinskog suda u Rijeci.

Viječe je jednoglasno, bez rasprave, izabralo 
ZORANA SRŠENA za suca Okružnog suda u Rijeci, te je on, da
nom ove odluke, razrjesen dužnosti suca Opđinskog suda u 
Rijeci.

77. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG 
SUDA U SISKU

¥■1 j eča.
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za suca Opđinskog suda u Sisku ponovo izabere sutki- 
nja LUCIJANA VUKELIĆ.

Viječe je jednoglasno, bez rasprave, izabralo 
LUCIJANU VUKELIĆ, za suca Opđinskog suda u Sisku.

78. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUCA 
U VIROVITICI

Vijeđa.
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za suca Opđinskog suda u Virovitici izabere IVAN TU- 
RUDIĆ, dipl. pravnik iz Virovitice.

Viječe je jednoglasno bez rasprave, izabralo 
IVANA TURUDIĆA za suca Opđinskog suda u Virovitici, s time 
da je na ovu funkciju dužan stupiti 1. lipnja 1991. godine.



64

79. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG 
SUDA U ZLATARU

V- •vi j eca.
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Komisija za izbor i iraerov anja predložila je 

da za suca Općinskog suda u Zlataru izabere TOMO BOŽIĆ, 
javni pravobranitelj općine Novi Marof.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, izabralo 
TOMU BOŽIĆA za suca Općinskog suda u Zlataru, s time da na 
ovu dužnost stupi u roku od 60 dana od dana izbora.

80. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA 
OKRUŽNOG SUDA U VARAŽDINU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom

Vijeća.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se dužnosti suca Okružnog suda u Varaždinu razriješi RU
ŽICA MATKOVIĆ, na osobni zahtjev radi odlaska u mirovinu.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, razrije
šilo RUŽICU MATKOVIĆ dužnosti.suca Okružnog suda u Varaždi
nu, danom 30. lipnja 1991. godine.

81. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU DUBROVNJK

Vijeća.
Prijedlog odluke zastupnici su dobili poštom
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tuži
laštvu u Dubrovniku izabere MIHO VALJALO, odvjetnik iz Du
brovnika .

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, izabralo 
MIHU VALJALA za općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom 
tužilaštvu Dubrovnik, s tim da na ovu dužnost stupi u roku 
od 60 dana od donošenja ove ©dluke.

82. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU OPĆINSKOG 
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽI
LAŠTVU KARLOVAC

Vijeća.
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Komisija za izbor i imanovanja predložila je 

da se za općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tu-
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žilaštvu u Karlovcu imenuje ZDRAVKO CAR, zamjenik općinskog 
javnog tužitelja.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave imenovalo 
ZDRAVKA CARA, za općinskog javnog tužitelja u Općinskom ja
vnom tužilaštvu u Karlovcu.

83. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG 
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽI
LAŠTVU NAŠICE

VL jeća.
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Komisija za izbor i imenovanja povukla je na 

sjednici Vijeća Prijedlog odluke o imenovanju općinskog 
javnog tužitelja u Općinskom javnom tužilaštvu Našice.

84. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU BUJE

V- • -eca.
za općinskog 
Buje imenuje 
ti.

Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Komisija za izbor i imenvanja predložila je da se 
javnog tužitelja u Općinskom javnom tužilaštvu 
SLAVICA TOMAC-ČIRIĆ, dosadašnji vršilac dužnos-
Vijeće je jednoglasno bez rasprave imenovalo 

SLAVICU TOMAC-ČIRIĆ, za općinskŠ^tS-UŽitelja u općinskom 
^vnom tužilaštvu Buje.

85. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU POREČ

^ijeća.
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tu
žilaštvu Poreč, imenuje ANTE SARIĆ, dosadašnji v.d. iste 
dužn'SfPti.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, imenova
lo NATU SARIĆA, općinskim javnim tužiteljem u Općinskom ja
vnom tužilaštvu Poreč.
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86. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG 
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽI
LAŠTVU DELNICE
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom

Vijeća.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

s^opđinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužilaštvu 
Delnice imenuje MLADEN PINTAR, dosadašnji v.d. iste dužnosti.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, imenovalo 
MLADENA PINTARA općinskim javnim tužiteljem u Općinskom javnom 
tužilaštvu u Delnicama.

87. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG 
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽI
LAŠTVU OGULIN
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom

Vi-jeća.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tu
žilaštvu Ogulin ponovno imenuje STJEPAN PETRUŠIĆ.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, imenovalo 
STJEPANA PETRUŠIĆA općinskim javnim tužiteljem u Općinskom 
javnom tužilaštvu Ogulin.

88. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU OPATIJA

Vijeća.
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se za općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužilaš
tvu Opatija imenuje DUŠAN KUKIĆ, dosadašnji v.d. iste duž
nosti .

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, imenovalo 
DUŠANA KUKICA općinskim javnim tužiteljem u Općinskom javnom 
tužilaštvu Opatija.

89. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU RIJEKA
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom

V ij eća.
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Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se za općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tu
žilaštvu Rijeka imenuje ĐORISHRAST, dosadašnji v.d. iste 
dužnosti.

Vijeće je jednoglasno bez rasprave, imenovalo 
DORISA HRASTA za općinskog javnog tužitelja u Općinskom jav
nom tužilaštvu Rijeka.

90. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽ
NOG JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠ
TVU BJELOVAR
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom

V ijeća.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za zamjenika okružnog javnog tužitelja u Okružnom jav 
nom tužilaštvu Bjelovar ponovo imenuje BOŽICA JAKŠIĆ.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave imenovalo 
BOŽICU JAKŠIĆ zamjenikom okružnog javnog tužitelja u Okruž
nom javnom tužilaštvu Bjelovar.

91. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽ
NOG JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU 
SPLIT

Vi jeća.
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za zamjenika okružnog javnog tužitelja u Splitu ponov 
nom imenuje IVO GAŠPAROVIĆ.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, imenovalo 
IVU GAŠPAROVIĆA zamjenikom okružnog javnog tužitelja u Okru 
žnom javnom tužilaštvu Split.

92. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆIN
SKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠ
TVU DUBROVNIK

Vijeća.
Prijedlog odluke zastupnici su dobili poštom
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za zamjenika općinskog javnog tužitelja u općinskom 
javnom tužilaštvu Dubrovnik imenuje GAŠPAR ZUJAK, dosadaš
nji v.d. iste dužnosti.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, imenova
lo GAŠPARA ZUJAKA zamjenikom općinskog javnog tužitelja u
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Općinskom javnom tužilaštvu Dubrovnik.

93. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆIN
SKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠ
TVU KARLOVAC
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom

Vijeća.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da za zamjenika općinskog javnog tužitelja u Općinskom jav
nom tužilaštvu Karlovac ponovo imenuje LJUBICA ŠUMONJA.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, imenovalo 
LJUBICU ŠUMONJA za zamjenika Općinskog javnog tužitelja u 
Općinskom javnom tužilaštvu Karlovac.

94. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆIN
SKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠ
TVU VUKOVAR
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom

Vijeća.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za zamjenika općinskog javnog tužitelja u Općinskom 
javnom tužilaštvu Vukovar ponovo imenuje ZLATKO JARIĆ.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave imenovalo 
ZLATKA JARIĆA zamjenikom općinskog javnog tužitelja u Općin
skom javnom tužilaštvu Vukovar.

95. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆIN
SKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU PULA
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom

'Vijeća.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za zamjenika općinskog javnog tužitelja u općinskom 
javnom tužilaštvu Pula imenuje DAVOR ŠTORGA, stručni surad
nik u Općinskom sudu u Puli.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, imenovalo 
DAVORA ŠTORGU zamjenikom općinskog javnog tužitelja u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Pula, s tim da ža ovu dužnost 
stupi u roku od 60 dana.

96. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA 
OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA. U OPĆINSKOM JA
VNOM TUŽILAŠTVU RIJEKA
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
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Vijeća.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za zamjenika općinskog javnog tužitelja u Općinskom 
javnom tužilaštvu Rijeka imenuje DARKO KARLOVIĆ, stručni 
suradnik u Općinskom sudu u Rijeci.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, imenovalo 
DARKA KARLOVIĆA zamjenikom općinskog javnog tužitelja u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Rijeka, s tim da na ovu dužnost 
stupi u roku od 60 dana od imenovanja.

97. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA
OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAV
NOM TUŽILAŠTVU RIJEKA

/Ujeća.
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se za zamjenika općinskog javnog tužitelja u Općinskom jav
nom tužilaštvu Rijeka imenuje KLAUDIO DEKLEVA, odvjetnički 
pripravnik.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, imenovalo 
KLAUDIJA DEKZEVU zamjenikom općinskog javnog tužitelja u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Rijeka.

98. točka - PRIJEDLOG ODLUKE I IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆIN
SKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠ
TVU RIJEKA

Vi j eća.
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za zamjenika općinskog javnog tužitelja u Općinskom 
javnom tužilaštvu Rijeka imenuje IGOR BIJELIĆ, stručni su
radnik Općinskog suda u Crikvenici.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave imenovalo 
IGORA BIJELIĆA zamjenikom općinskog javnog tužitelja u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Rijeka, s tim da na ovu dužnost 
stupi u roku od 60 dana od imenovanja.

99. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA 
OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM. 
JAVNOM TUŽILAŠTVU SLAVONSKI BROD

Vijeća.
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za zamjenika općinskog javnog tužitelja u Općinskom
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javnom tužilaštvu Slavonski Brod imenuje VIŠNJA LONČAR, struč
ni suradnik u ovom tužilaštvu.

Viječe je jednoglasno, bez rasprave imenovalo 
VIŠNJU LONČAR zamjenikom općinskog javnog tužitelja u Općin
skom javnom tužilaštvu Slavonski Brod.

100. točka - PRIJELDOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆIN
SKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠ
TVU SPLIT

Vijeća.
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za zamjenika općinskog javnog tužitelja u Općinskom 
javnom tužilaštvu Split ponovo imenuje ADA DRAGIČEVIĆ.

Vijeće je/ sa jednim glasom protiv, imenovalo 
ADU DRAGIČEVIĆ zamjenikom općinskog javnog tužitelja u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Split.

101. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA
OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM 
TUŽILAŠTVU ČAKOVEC

Vijeća.
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za zamjenika općinskog javnog tužitelja u Općinskom 
javnom tužilaštvu Čakovec, imenuje JURAJ NOVAK, sudac Op
ćinskog suda u Čakovcu.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, imenovalo 
JURJA NOVAKA zamjenikom općinskog javnog tužitelja u Općin- 
kom javnom tužilaštvu Čakovec, te ga danom imenovanja raz
riješilo dosadašnje dužrPS ti.

102. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA 
OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM 
JAVNOM TUŽILAŠTVU VARAŽDIN

illjeća.
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za zamjenika općinskog javnog tužitelja u Općinskom 
jaVnom tužilaštvu Varaždin imenuje ŠONJA ŠRAJ-SLOVENC, za- 
mj^ftik općinskog javnog tužitelja u Čakovcu.
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Vijeće je jedn.ogla.sno, bez rasprave, imenovalo 
ŠONJU ŠRAJ-SLOVENC zamjenikom općinskog javnog tužitelja u 
Općinskom javnom tužilaštvu Varaždin.

103. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA 
OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JA
VNOM TUŽILAŠTVU VARAŽDIN

Vijeća.
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za zamjenika općinskog javnog tužitelja u Općinskom 
javnom tužilaštvu Varaždin ponovo imenuje STANISLAVA PLAVEC.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, imenova
la STANISLAVU PLAVEC zamjenikom općinskoj javnog tužitelja u 
Općinskom javnom tužilaštvu Varaždin.

104. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOS TI ZAMJE
NIKA OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JA
VNOM TUŽILAŠTVU VALPOVO
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom

V ij eća.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se mr. SLAVIŠA PEROVIĆ zamjenik općinskog javnog tužite
lja u Općinskom javnom tužilaštvu Valpovo razriješi ove duž
nosti, na vlastiti zahtjev.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, razriješi
lo mr. SLAVIŠU PEROVIĆA dužnosti zamjenika općinskog javnog 
tužitelja u Općinskom javnom tužilaštvu Valpovo.

105. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA
OKRUŽNOG SUDA U KARLOVCU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na 

sjednici Vijeća u prosincu 1990. godine.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za predsjednika Okružnog suda u Karlovcu ponovo iza
bere DAVORIN RUKAVINA.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, izabralo 
DAVORINA RUKAVINU za predsjednika Okružnog suda u Karlovcu.
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106. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I 
ČLANOVA ODBORA ZA DODJELU REPUBLIČKE NAGRADE 
ŠPORTA "DR. FRANJO BUČAR"
Prijedlog odluke zastupnici su primili na klu

pe .
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za predsjednika Odbora za dodjelu republičke nagrade 
športa "Dr. Franjo Bučar" imenuje MATIJA LJUBEK, a za čla
nove Odbora ZORAN ČUTURA, rar. KREŠIMIR DELIJA, SANDRA DU- 
BRAVČIĆ, IVAN KERN, dr. NEDJELJKO MIHANOVIĆ, dr. HRVOJE 
KAČIĆ, prof. dr. MIRKO RELAC i BOŽIDAR VUČETIĆ.

Viječe je jednoglasno, bez rasprave, imenovalo 
Odbor za dodjelu republičke nagrade športa "Dr. Franjo Bu
čar", i to za predsjednika MATIJU LJUBEKA, a za članove:

- ZORANA ČUTURU - košarkaša "Cibone"
- mr. KREŠIMIRA DELIJU - savjetnika u Zavodu

za školstvo
- SANDRU DUBRAVČIĆ,- športskog liječnika
- dr. HRVOJA KAČIĆA - zastupnika u Društveno-

političkom vijeću
- IVANA KERNA - predsjednika Hrvatskog šport

skog saveza
- dr. NEDJELJNA MIHANOVIĆA - zastupnika u Vi

jeću općina
- prof. dr. MIRKA RELpA .
- i BOŽIDARA VUČETIĆA - zastupnika u Vijeću

udruženog rada

107. točka - PRIJEDLOG ODLUKE I IMENOVANJU PREDSTAVNIKA 
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE U SKUPŠTINI SVE
UČILIŠTA U SPLITU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na klupe 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za predstavnika Sabora Republike Hrvatske u Skupšti
ni Sveučilišta u Splitu imenuje mr. JURAJ BUZOLIĆ, zastup
nik u Vijeću udruženog rada.

Vijeće je uz 4 glasa "protiv", bez rasprave, 
imenovalo mr. JURJA BUZOLIĆA predstavnikom Sabora Republike 
Hrvatske u Skupštini Sveučilišta u Splitu.

108. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA 
OPĆINSKOG SUDA U GRAČACU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na klupe
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Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se za predsjednika Općinskog suda u Gračacu, ponovno iza
bere MILORAD PETKOVIĆ.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, izabralo 
MILORADA PETKOVIĆA za predsjednika Općinskog suda u Gračacu.

109. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA 
OPĆINSKOG SUDA U KNINU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na klupe 
Komisija za izbor i imenovanje predložila je 

da se za predsjednika Općinskog suda u Kninu ponovno izabe
re VELIMIR MARIČIĆ.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, izabralo 
VELIMIRA MARIČIĆA za predsjednika Općinskog suda u Kninu.

110. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OP
ĆINSKOG SUDA U KRKU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na klupe 
Komisija za izbor i imenovanja predložila da se 

za predsjednika Općinskog suda u Krku izabere DRAGAN CAR, 
a MIROSLAV RIST ostaje sudac u istom sudu.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, izabralo 
DRAGANA CARA za predsjednika Općinskog suda u Krku, a MI
ROSLAV RIST ostaje sudac u istom sudu.

111. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU TRI SUCA 
OKRUŽNOG SUDA U BJELOVARU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na

klupe.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za sucQ Okružnog suda u Bjelovaru ponovno izaberu MI
RJANA DOŽUDIĆ, MIHAEL MALČIĆ, ZDRAVKO STANIĆ.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, izabralo 
MIRJANU DOŽUDIĆ, MIHAELA MALČIĆA I ZDRAVKA STANIĆA za suce 
Okružnog suda u Bjelovaru.

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

klupe.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za suce Okružnog suda u Osijeku ponovo izaberu ANTE 
BUDIĆ i ZORAN MAKAROVTĆ.
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Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, izabralo 
ANTU BUDIĆA i ZO RANA MAKAROV'IĆA za suce Okružnog suda u 
Osijeku.

113. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU DVA SUCA OKRUŽNOG
SUDA U ZAGREBU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na klupe.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za suce Okružnog suda u Zagrebu ponovo izaberu MIRJANA 
GERGOREC-APARNIK i VLADIMIR MAJSEC.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, izabralo 
MIRJANU GERGOREC-APARNIK i VLADIMIRA MAJSECA za suce Okruž
nog suda u Zagrebu.

114. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OKRUŽNOG PRIV
REDNOG SUDA U BJELOVARU

klupe.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za suca Okružnog privrednog suda u Bjelovaru ponovo 
izabere VERA ANĐJELIĆ.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, izabralo 
VERU ANĐJELIĆ za suca Okružnog privrednog suda u Bjelovaru.

115. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OKRUŽNOG 
PRIVREDNOG SUDA U SPLITU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na klu

pe .
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za suca Okružnog privrednog suda u Splitu ponovo iza
bere ANTE ŠURIĆ.

Vijeće je jednoglasno bez rasrpave izabralo 
ANTU ŠURIĆA za suca Okružnog privrednog suda u Splitu.

116. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG 
SUDA U SPLITU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na klu

pe .
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za suca Općinskog suda u Splitu ponovo izabere BLAŽEN- 
KA RILOV-ĆURIN.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, izabralo
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BLAŽENKU RILOV-ĆURIN za suca Općinskog suda u Splitu.

117. točka PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU SUCA OPĆINSKOG 
SUDA U KUTINI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na klu

pe.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za suca Općinskog suda u Kutini ponovo izabere BRANKO 
KRANČEVIĆ.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, izabralo 
BRANKA KRANĆEVIĆA za suca Općinskog suda u Kutini.

118. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG 
SUDA U ORAHOVICI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na klupe 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se za suca Općinskog suda u,Orahovici izabere BRANKA T0- 
LIĆ.

Vijeće je jednoglasno, bez ras:pmve, izabralo 
BRANKU TOLIĆ za suca Općinskog suda u Orahovici.

119. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI 
SUCA OKRUŽNOG PRIVREDNOG SUDA U OSIJEKU 
I PRESTANKU OVLAŠTENJA ZA VODJENJE POS
LOVA SUDSKE UPRAVE
Prijedlog odluke zastupnici su primili na klupe 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se NINOSLAV ŠUŠIĆ razriješi dužnsoti suca Okružnog pri
vrednog suda u Osijeku, te da mu prestane ovlaštenje za 
vodjenje poslova sudske uprave.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, razrije
šilo NINOSLAVA ŠUŠIĆA dužnosti suca Okružnog privrednog su
da u Osijeku, te mu prestaju ovlaštenja za vodjenje poslova 
sudske uprave.

120. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA 
OPĆINSKOG SUDA U ZADRU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na klupe 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se dužnosti suca Općinskog suda u Zadru razriješi JOVICA 
KRTINIĆ.
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Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, razrije
šilo JOVICU KRTINIĆA dužnosti suca Općinskog suda u Zadru, 
danom 3. lipnja 1:991. godine.

121. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U VUKOVARU i . Ob
Prijedlog odluke zastupnici su primili na klupe.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se za predsjednika Općinskog suda u Vukovaru izabere ANTE 
ZELJKO, sudac Općinskog suda u Vukovaru.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, izabralo 
ANTU ZELJKA za predsjednika Općinskog suda u Vukovaru, a 
danom njegova izbora razrješava se PETAR MRKŠIĆ funkcije su
ca i prestaju mu ovlaštenja za vodjenje poslova sudske upra
ve .

Sjednica je zaključena u 17,20 sati.*

PREDSJEDNIK VIJEĆA

* Prvog dana zasjedanja sjednica je zaključena u 19,30 sati.


