
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE 
Društveno-političko vijeće

ZASTUPNICIMA DRUŠTVENO-POLITIČKOG VIJEĆA 
SABORA

Predmet: Zapisnik 14. sjednice Društveno- 
političkog vijeća Sabora, održane 
10. listopada 1991. godine

Sjednicu Vijeća otvorio je 10. listopada 1991. 
godine u 12,00 sati potpredsjednik Vijeća dr Nikola Jakšić, 
koji je sjednici predsjedavao do izbora predsjednika Vijeća, 
a nadalje predsjednik Vijeća Vice Vukojević.

Sjednici Vijeća nisu bili nazočni zastupnici: 
Delfina Arapović, Ivan Bobetko, Vinko Buljan, Stevan Cupač, 
Darko Čargonja, Alojz Đubiel, Petar Džodan, dr Šime Dodan,
Drago Ereš, mr Božo Erlić, Alceo Frank, Viktor Grabovac,
Ante Jelavić, Ante Klarić, dr Vicko Krajančić, Drago Krpina, 
Stipe Lauš, dr Ivan Lučev, Jovo Opačlć, Ivica Račan, Ante 
Roje, Milan Stojanović, Luciano Sušanj, Boško Šiljeg,
Marijan Šiimmić, mr Ivan Š!orić, dr Igor Štoković, mr Janko Va
sil jević, dr Nikola Visković, dr Darko Vrtarić i mr Miljenko 
Žagar.

Potpredsjednik je utvrdio da sjednici prisustvu
je većina članova Vijeća te da Vijeće može donositi pravovalja
ne odluke.

Vijeće je, bez primjedbi, usvojilo zapisnike 12. £
i 13. sjednice Vijeća održanih 29. i 31. svibnja, odnosno 
26. lipnja 19 91;. godine.



Prilikom utvrđjivanja dnevnog reda potpredsjednik 
Vijeća je konstatirao um pozive za sjednicu predloženo 47. 
prijedloga odluka ©'izborima, imenovanjima odnosno razrješenjima. 
Komisija za izbor i imenovanja povukla je iz procedure Prijed- 
log/odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog tužioca u 
Općinskom javnom tužilaštvu Sisak, što je Vijeće primilo na 
znanje.

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se u dnevni red sjednice Vijeća uvrste i slijedeći prijedlo
zi, odluka, kao dopune dnevnog reda:

- Prijedlog 
vijeća za prekršaje

- Prijedlog 
suda u Virovitici

- Prijedlog 
suda u Dubrovniku

- Prijedlog
Osij eku

- Prijedlog 
nog suda u Rijeci

- Prijedlog 
u Biogradu na moru

- Prijedlog
u Čakovcu

r- Prijedlog 
suda u Dubrovniku

Korčuli

Pločama

Sesvetama

Virovitici

Zaboku

Prijedlog

Prijedlog

Prijedlog

Prijedlog

Prijedlog

Ppijedlog

odluke o 

odluke o 

odluke o 

odluke o 

odluke o 

odluke o 

odluke o 

odluke o 

odluke o 

odluke o 

odluke o 

odluke o 

odluke o 

odluke o
u Zagrebu

prijedlog odluke o 
suca Okružnog suda u Osijeku

T- Prijedlog odluke o 
Općinkkog suda u Slavonskoj Požegi

izboru suca ^Republičkog 

izboru predsjednika Općinskog 

izboru dva suca Okružnog 

izboru suca Okružnog suda u 

izboru suca Okružnog privređ- 

izboru suca Općinskgg suda 

izboru suca Općinskog suda 

izboru tri suca Općinskog 

izboru suca Općinskog suda u 

izboru suca Općinskog suda u 

izboru suca Općinskog suda u 

izboru suca Općinskog suda u 

izboru suca Općinskog suda u 

izboru dva suca Općinskog suda 

razrješenja dužnosti dva 

razrješenju dužnosti suca
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- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca 
Općinskog suda u Vinkovcima

- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti dva 
suca Općinskog suda u Vukovaru

- Prijedlog odluke o razrješenju dva suca Općinskog 
suda u Vukovaru

- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općin 
skog suda u Zagrebu

- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika Općin
skog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Rijeka

- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti općinskog 
javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Petrinja

T- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika 
općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Sisak

- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika 
općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Đurđevac

- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika 
općinskog javnog tužioca uOpćinskom javnom tužilaštvu Sesvete

^ Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog privred
nog suda u Slavonskom Brodu

- Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog suda

- Prijedlog odluke o izboru šest sudaca Okružnog

Prijedlog odluke o izboru dva suca Okružnog suda 

Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog Suda

Prijedlog odluke o izboru dva suca Općinskog

- Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda u

Prijedlog odluke o izboru dva suca Općinskog suda

^ Prijedlog odluke o izboru dva suca Općinskog suda

prijedlog odluke o iz-boru deset sudaca Općinskog

u S i shu 

suda u Splitu 

u Varaždinu 

u Dugom, Selu 

suda u Ivancu 

Osijeku 

u Splitu 

u Z-aboku

suda u Zagrebu
— Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti dva sucš 

Okružnog suda u Osijeku
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca 

Okružnog suda u Varaždinu
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- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti pet 
sudaca Općinskog suda u Osijeku

- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti dira 
suca Općinskog suda u Podravskoj Slatini

- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca 
Općinskog suda u Sisku

r» Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca 
Općinskog suda u Zadru

v Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zajrigenika 
općinskog javnog tužioca u Općinskom, javnom, tužilaštvu Osijek

i- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika 
općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Virovrtića

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Upravnog 
suda Hrvatske,

- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca 
Općinskog suda u Sisku.

dnice.
Vijeće je prihvatilo ove dopune dnevnog reda sje-

Vijeće nije prihvatilo prijedlog zastupnika Ivana 
Hranjeca da se dnevni red dopuni i izborom drugog suca u Općin
skom sudu Čakovec.

Nakon toga, Vijeće je jednoglasno, usvojilo
slijedeći

D n e v n i  r e d :
1. Izbor predsjednika Pruštveno^-političkog

vi j eća
2. Prijedlog odluke o imenovanju i razrješenju 

nekih članova Savjeta Narodne banke Hrvatske
3. Prijedlog odluke o imenovanju zšmgšnikja javnog 

tužioca Hrvatske
4. Prijedlog odluke o imenovanju okružnog javnog 

tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Gospić
5. Prijedlog odluke o imenovanju dva zamjenika 

okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb
6. Prijedlog odluke oimenovanju zamjenika okružnog 

javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb
7. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog

suda u Poreču
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8,
Pula

Prij edlog odluke o izboru predsjednika <Dpćin

9* Prij edlog odluke o izboru suca Okružnog suda

TO. Prijedlog odluke o Izboru suca Okružnog suda

11 . Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog suda

u Puli 

u Rijeci

u Slavonskoj Požegi
12., Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog suda u Zadru

nog suda u
13. Prijedlog 

Osijeku
odluke o izboru suca Okružnog ppivred'

u Čakovcu
14. Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda

15. Prijedlog 
u Donjem Miholjcu

odluke o izboru suca Općinskog suda

u Kninu
16. Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda

u Labinu
17. Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda

u Našicama,
18. Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda

u Rijeci
19. Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda

Rovinju
20. Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda u

21. Prijedlog 
suda u Slavonskom Brodu

odluke o izboru tri :suca Općinskog

22. Prijedlog
u Vinkovcima

odluke o izboru suca Općinskog suda

23. Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda
u Vrbovcu

24. Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Vukovar

25. Prijedlog odluke o imenovanju tri zamjenika 
okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Osijek

26. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog 
javnog tužioca u Okružnom, javnom tužilaštvu Šibenik

27* Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog 
javnot tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Varaždin

28* Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općin̂ - 
skog javnog tužioca u Općinskom javnom, tužilaštvu Osijek

29. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog 
javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb
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30. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca 
Okružnog suda u Zadru

31. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca 
Općinskog suda u Starom Gradu

32. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca 
Općinskog suda u Zagrebu

33. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamje 
nika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu 
Osijek

34. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti općin 
skog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Jastrebarsko

;35. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okru
žnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Bjelovar

36. Prijedlog odluke o imenovanju općinskog jav
nog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Jastrebarsko

37. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamje 
nika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu 
Bjelovar

38. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamje 
nika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu 
Karlovac

39. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamje 
nika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu 
Gospić

40. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamje 
nika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu
Karlovac

41. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti dva 
zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužila
štvu Sisak

42. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamje 
nika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu 
Vinkovci

43. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamje 
nika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu 
Zadar

44. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca 
Općinskog suda u Biogradu na moru

45. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca 
Općinskog suda u Karlovcu

46. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca 
Općinskog suda u Splitu

47. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca 
Općinskog suda u Zagrebu
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48. Prijedlog odluke o izboru suca Republičkog 
vijeća za prekršaje

49. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općin
skog suda u Virovitici

50. Prijedlog odluke o izboru dva suca Okružnog 
suda u Dubrovniku

51/.. Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog suda
u Osijeku

52. Prijedlog odluke o 
rednog suda u Rijeci

53. Prijedlog odluke o 
suda u Biogradu na naoru

54. Prijedlog odluke o

izboru suca Okružnog priv- 

izboru suca Općinskog 

izboru suca Općinskog suda
u Čakovcu

55, Prijedlog odluke o izboru tri- suca, Općinskog 
suda u Dubrovniku

56, Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda u
Korčuli i.

57, Prijedlog odluke o izboru suca, Općinskog
suda u Pločama

58, Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog 
suda u Sesvetama

59, Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suca
u Virovitici

60, Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog
suda u Zaboku

61, Prijedlog odluke o izboru dva suca Općinskog 
suda u Zagrebu

62. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti dva 
suca Okružnog suda u Osijeku

63. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti/ suca 
Općinskog suda u Slavonskoj Požegi

64. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca 
Općinskog suda u Vinkovcima

65. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti dva 
suca Općinskog suda u Vukovaru

66. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti dva 
suca Općinskog suda u Vukovaru

67. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca 
Općinskog suda u Zagrebu

68. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinsko« 
javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Rijeka

69. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti općinsko« 
javnog tužioca u Općinskom iavnom DižIlašHni Ppfrfnia
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70. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika 

općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Sisak
71. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika 

općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Đurđevac
72. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika 

općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Sesvete
73. Prijedlog 

suda u Slavonskom Brodu
odluke o izboru

74. Prijedlog odluke o izboru
75.

suda u Splitu
Prij edlog odluke o izboru

76.
u Varaždinu

Prij edlog odluke o izboru

77,
Dugom Selu

Prijedlog odluke o izboru

78. Prijedlog odluke o izboru
u Ivancu

79. Prijedlog odluke o izboru
u Osijeku

80, Prijedlog odluke o :Izboru i
Splitu

81. Prijedlog odluke o Izboru
u Zaboku

82. Prijeđiog odluke o Izboru
suda u Zagrebu

83. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti dva suca 
Okružnog suda u Osijeku

84. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okru-r- 
žnog suda u Varaždinu

85. Prijedlog odluke orazrješenju dužnosti pet sudaca 
Općinskog suda u Osijeku

86. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti dva suca 
Općinskog suda u Podravskoj Slatini

87. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti: suca Općin- 
skog suda u Sisku

88.. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općin
skog suda u Zadru

89. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika 
općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Osijek

S0. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamje^ 
nika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu 
Virovitica

91. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Upravnog 
suda Hrvatske

92. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općin
skog suda u Sisku.
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1. točka - IZBOR PREDSJEDNIKA DRUŠTVENO-POLITIČKOG VIJEĆA
Potpredsjednik Vijeća je konstatirao da je dosadaš

nji predsjednik Vijeća Ivan Vekiđ imenovan na odgovornu dužnost 
ministra unutarnjih poslova te ga je potrebno razriješiti duž
nosti predsjednika Vijeća,, i izvršiti izbor novog predsjedni
ka Društveno-političkog vijeća.

U raspravi su sudjelovali zastupnicitželjko Mažar, 
dr. Zvonimir Markovlć, Vladimir Seks i dr. žarko Domljan. Ti
jekom ove rasprave dosadašnji predsjednik Vijeća Ivan Vekić 
podnio je usmenu ostavku, što je Vijeće prihvatilo (uz dva 
glasa "protiv") a time mu prestaje funkcija predsjednika Vi
jeća,

Vijeće nije prihvatilo prijedlog zastupnika željka 
Mažara (5 glasova "za") da se odgodi odlučivanje o izboru 
predsjednika Vijeća dok Komisija za ustavna pitanja i Zako- 
nodavno-pravna komisija ne daju mišljenje da li zastupnik u 
Saboru, pored te dužnosti, može istovremeno obnašati i ruko
vodne dužnosti u izvršnim odnosno sudbenim organima.

Grupa od 15 zastupnika (Marija Bajt, Ivan Milas, 
Gordana Turić, Stjepan Sulimanac, Franjo Vrućina, Đjuro vid- 
marović, Ivan Mezga, Ivan, Bobetko, Vladimir Bogati i Milan 
Kovač (uz još 5 nečitkih potpisa) predložili su da se za pred
sjednika Vijeća, izabere zastupnik Vice Vukojević.

Vijeće je većinom glasova (36 glasova "za") za 
predsjednika Društveno-političkog vijeća Sabora izabralo zas
tupnika, Vicu Vukojevića.

Uz to Vijeće je zaključilo da, s obzirom, na ustav
no načelo diobe državne vlasti u Republici Hrvatskoj na za
konodavnu, izvršnu i sudsku od Komisije za ustavna pitanja 
i Zakonodavno-pravne komisije zatraži mišljenje da li zastup
nik u Saboru,, pored te dužnosti, istovremeno može obnašati 

dužnosti u izvršnim odnosno sudbenim organima.

2. točka, - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU I RAZRJEŠENJU NEKIH 
ČLANOVA SAVJETA NARODNE BANKE HRVATSKE
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja Sabopa predložila 

je da se zbog odlaska na nove dužnosti pojedini članovi ovog 
Savjeta razriješe dužnosti, a na njihova mjesta imenuju Frane 
Luković, v.d, generalnog direktora Zagrebačke banke, mr, Jozo 
Martinović, v.d. generalnog direktora Privredne banke Zagreb 
i Jurica Pavelić, direktor Hrvatskog fonda za razvoj.

Prijedlog Komisije da se umjesto mr Joze Martinovi- 
ća (koji je u medjuvremenu postao ministar financija) imenuje 
Martin Katičić, generalni diiekitor Narodne banke Hrvatske, ob
razložio je predsjednik Ivan Milas.
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Vijeće je, jednoglasno bez rasprave usvojilo prijed
log Komisije i razriješilo dužnosti. JOSIPA PRIBANIćA, AND JELKA 
RADOVINOVIĆA i dr ZVONIMIRA MEDVEDOVIĆA, te imenovalo u Savjet 
Narodne banke Hrvatske FRANJU LUKOVICA, MARTINA KATIČIĆA i 
JURICU PAVELIČA.

3. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA. JAVNOG
TUŽIOCA HRVATSKE
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se ne tu 

dužnost ponovno imenuje Oskar Poje.
Vijeće je, jednoglasno i bez. rasprave ponovno ime

novalo OSKA.RA POJE za zamjenika javnog tužioca Hrvatske.

4. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OKRUŽNOG JAVNOG TUŽIO
CA, u okružnom javnom; TUŽILAŠTVU GOSPIĆ
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila 

je da se na ovu dužnost imenuje Pavao Rukavina, odvjetnik iz 
Gospića.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, za okružnog 
javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Gospić imenovalo 
PAVLA RUKAVINU, s tim da na ovu dužnost stupi u roku 60 dana .

5. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU DVA ZAMJENIKA OKRUŽ
NOG JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM. JAVNOM TUŽILAŠTVU 
ZAGREB.
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže po

novno imenovanje Snježan© Gašić i Radovana šanteka.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, za zamjenike 

okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb 
ponovno imenovalo snježanu gašić i Radovana šanteka.

6, točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ZAGREB
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se na ovu 

dužnost imenuje Božica Cvjetko, zamjenik Općinskog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb.
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Viječe je, jednoglasno i bez rasprave, imenovalo 
BOŽICU CVJETKO za zamjenika Okružnog javnog tužioca u Okruž
nom javnom tužilaštvu Zagreb, s tim da je se razrješava 
dosadašnje dužnosti.

7. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA, OPĆINSKOG 
SUDA U POREČU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za 

predsjednika. Opđinskog suda u Poreču izabere Djordano Paho- 
vič, sudac Opđinskog suda u Poreču, a da se te dužnosti razri
ješi dosadašnji v.d. predsjednika suda Neđib Tpromanovič.

Viječe je, jednoglasno i bez rasprave za predsjed
nika Opđinskog suda, u Poreču izabralo DJORDANA PAHOVIĆA.

Ujedno je razriješilo te dužnosti NEDIBA T0RQMANO- 
VIĆA, kao i dužnosti suca a prestajemiiiovlašten,ja-' za obavljanje 
poslova sudske uprave u tom sudu.

8. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U PULI
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se 

na ovu dužnost izabere Milan Ritoša, zamjenik javnog pravobra- 
nioca za Opčine Pazin, i Pula, a da se te dužnosti razriješi 
dosadašnji v.d. predsjednika suda Goran Babič, kao i dužnos
ti suca te da mu prestane ovlaštenje za obavljanje poslova 
sudske uprave u tom sudu.

Viječe je jednoglasno i bez rasprave, izabralo 
za predsjednika Opđinskog suda u Puli MILANA RITOSu.

Viječe je ujedno razriješilo GORANA EABIćA dužnos
ti dosadašnjeg v.d. predsjednika suda kao i dužnosti suca, s 
tim da mu prestaju i ovlaštenja za obavljanje poslova sudske 
uprave u tom sudu.

9. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OKRUŽNOG SUDA U 
PULI
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se 

na ovu dužnost izabere Ivan Milanovič, v.d. predsjednika Op- 
činskog suda u Bujama.

Viječe je, jednoglasno, bez rasprave, za suca 
Okružnog suda u Puli izabralo IVANA MILANOVIĆA, te ga razriješi
lo dosadašnje dužnosti v.d, predsjednika Opđinskog suda u
Bujama.
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10. točka - PRIJEDLOG, ODLUKE 0 IZBORU SUCA,, OKRUŽNOG SUPA 
U: RIJECI

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

na ovu dužnost, ponovno izabere ■ Ljubđrag Brgič,
Vrijede je jednoglasno i bez rasprave, za suca Ok

ružnog suda u Rijeci ponovno izabralo LJUBPRAGA brGIćA,

11. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU SUCA OKRUŽNOG SUPA U 
SLAVONSKOJ POŽEGI
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da - 

se na ovu dužnost ponovno izapere Milivoj Lazič,
viječe je, jednoglasno i bez rasprave, ponovno 

izabralo MILIVOJA lazića za suca Okružnog suda u Slavonskoj 
Požegi.

12. točka - PRIJEDLOG ODLUKE Q IZBORU SUCA OKRUŽNOG SUDA U 
ZADRU

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

se na ovu dužnost izabere Dubravko Krpina, diplomirani prav
nik iz Zadra.

Viječe je jednoglasno i bez rasprave, za suca 
Okružnog suda u Zadru izabralo DUBRAVKA KRPINU.
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13. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA. OKRUŽNOG PRIVREDNOG
SUDA U OSIJEKU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja. Sabora predložila 

je da se na ovu dužnost ponovno: izabere FRANJO LANDHER.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave ponovno iza

bralo FRANJU LANDHERA za suca Okružnog privrednog suda u Osije
ku .
14. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA. OPĆINSKOG SUDA U 

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

se na ovu dužnost ponovno izabere Nada Krnjak.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, ponovno iza

bralo NADU KRNJAK za suca Općinskog suda u Čakovcu.
15. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U 

DONJEM MIHOLJCU
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se na ovu dužnost ponovno izabere Dinko Đurđević.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, ponovno iza

bralo DINKA ĐURĐEVIĆA za suca Općinskog suda u Donjem Miholj- 
cu.
16. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U

KNINU
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se na ovu dužnost ponovno izabere Milorad Ćurko.
Vijeće je, uz jedan glas protiv, ponovno izabralo 

MILORADA ĆURKA za suca Općinskog suda u Kninu.
17. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U

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

se na ovu dužnost izabere Marijan Belušić, stručni suradnik 
u Općinskom sudu u Labinu.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave izabralo 
MARIJANA BELUŠIĆA za suca Općinskog suda u Labinu.
18. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U

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

se na ovu dužnost ponovno: izabere Jasna Neral-Amiđžić.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, ponovno iza

bralo JASNU NERAL-AMIDŽIĆ za suca Općinskog suda u Našicama.
19. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U

RIJECI
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se 

na ovu dužnost ponovno izabere Filka Pejković.
Vijeće je, jednoglasno, bez rasprave, izabralo 

FILKU PEJKOVIĆ za suca Općinskog suda u Rijeci.
20. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U

RO VEN JU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se na ovu dužnost izabere Dubravko Milanović, stručni surad
nik u Općinskom sudu u Rovinju.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, izabralo 
DUBRAVKA MILANOVIĆA za suca Općinskog suda u Rovinju.
21. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU TRI SUCA OPĆINSKOG SUDA

U SLAVONSKOM BRODU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se na ovu dužnost ponovno izaberu Katica Alardović, Zvonimir 
Koporčić i Nevenka Šepić.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave ponovno iza
bralo KATICU ALARDOVIĆ, ZVONIMIRA KOPORČIĆA I NEVENKU ŠEPIĆ 
za suce Općinskog suda u Slavonskom Brodu.
22. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U

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

se na ovu dužnost ponovno izabere Vesna Resli.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, ponovno 

izabralo VESNU RESLI za suca Općinskog suda u Vinkovcima.
23. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U

VRBOVCU
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Prijedlog odluke zastupnici su primi-li poštom. 
Komisija za izbor. i. imenovanja predložila je da 

se na ovu dužnost ponovno izabere Zlatica Hunjeđ.
Viječe je, jednoglasno i bez rasprave, ponovno iza

bralo ZLATICU HUNJED za suca Općinskog suda u Vrbovcu.
24. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG

TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU VUKOVAR
Prijedlog odl-ke zastupnici su primili poštom. 
Komisija za izbor i; imenovanja predložila je da 

se na ovu dužnost imenuje Nikica Holjevac, te da se razriješi 
dužnosti suca Općinskog suda u Vukovaru..

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, imenovalo 
NIKICU HOLJEVCA za općinskog javnog tužioca u Općinskom jav
nom tužilaštvu Vukovar, te ga danom imenovanja razriješilo du
žnosti suca Općinskog suda u Vukovaru.
25. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU TRI ZAMJENIKA OKRU

ŽNOG JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU 
OSIJEK
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se na ovu dužnost ponovno imenuju Miroslav Bušbaher, Mihajlo 
Marušić i Mirko Poljak.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, na dužnost 
zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilašt
vu Osijek ponovno, imenovalo MIROSLAVA BUŠBAHERA, MIHAJLA MARU- 
ŠIĆA I MIRKA POLJAKA.
26. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG

JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ŠIBE
NIK
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se na ovu dužnost ponovno imenuje Lino Tešulov.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave ponovno ime

novalo LINA TEŠULOVA aa zamjenika okružnog javnog tužioca u 
Okružnom javnom tužilaštvu Šibenik.
27. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG

JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU VARA
ŽDIN
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
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Komisija za izbor, i imenovanje predložila je da 
se na ovu dužnost ponovno imenuje Damir Hrain.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, ponovno 
imenovalo DAMIRA HRAINA za zamjenika okružnog javnog tužio
ca u Okružnom javnom tužilaštvu Varaždin.
28. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG

JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU OSI
JEK
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se na ovu dužnost ponovno imenuje Dragan Pandžiđ.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, ponovno 

imenovalo DRAGANA PANDŽIĆA za zamjenika općinskog javnog tu
žioca u Općinskom javnom tužilaštvu Osijek.
29. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG

JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ZA
GREB
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se na ovu dužnost ponovno imenuje. Snježana Mrkoci.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, ponovno ime

novalo SNJEŽANU MRKOCI za zamjenika općinskog javnog tužioca 
u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb.
30. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OK

RUŽNOG SUDA U ZADRU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se na osobni zahtjev Miroslavi Manojlović-Mdtušić razriješi 
dužnosti suca Okružnog suda u Zadru.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, razriješi
lo MIROSLAVU MANOJLOVIĆ-MOTUŠIĆ dužnosti suca Okružnog suda 
u Zadru danom 15. rujna 1991. godine.
31. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OP

ĆINSKOG SUDA U STAROM GRADU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom._____
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se razriješi dužnosti suca Općinskog suda u Starom Gradu Ja
snu Franetović, zbog odlaska na drugu dužnost.
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32. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OP
ĆINSKOG SUDA U ZAGREBU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se na osobni zahtjev radi početka rada u odvjetništvu razri
ješi dužnosti suca Općinskog suda u Zagrebu Nikola Đaić.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave razriješilo 
NIKOLU ĐAIĆA dužnosti suca Općinskog suda u Zagrebu danom 1. 
rujna 1991. godine.
33. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA

OKRUŽNOG JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠ
TVU OSIJEK
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se 

Jovanka GojanovićrRakić razriješi dužnosti zamjenika Okružnog 
javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Osijek radi odlas
ka u mirovinu.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave razriješilo 
JOVANKU GOJANOVIĆ-RAKIĆ dužnosti zamjenika okružnog javnog tu
žioca u Okružnom javnom tužilaštvu Osijek, danom 20. kolovoza 
1991. godine.
34. točka ■+ PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI OPĆINSKOG

JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU JAS- 
TREBARSKO
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se, radi početka rada u odvjetništvu Dragutin Kasapović raz
riješi dužnosti općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tu
žilaštvu Jastrebarsko.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave razriješilo 
DRAGUTINA KASAPOVIĆA dužnosti općinskog javnog tužioca u 0 pći- 
nskom javnom tužilaštvu Jastrebarsko, danom 30. rujna 1991. 
godine.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, razriješi
lo dužnosti suca Općinskog suda' u Starom Gradu JASNU F'RANETO-
VIĆ danom 15. rujna 1991. godine.



35. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU
BJELOVAR
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se na ovu dužnost ponovno imenuje Ivan BaštjanČić.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, ponovno 

imenovalo IVANA BOŠTJANČIĆA za zamjenika okružnog javnog tu
žioca u Okružnom javnom tužilaštvu Bjelovar.
36. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG

TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU JASTREBARSKO
Prijedlog odluka zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se 

na ovu dužnost imenuje Dalibor Ziđaniđ, zamjenik općinskog ja
vnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, imenovalo 
za općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Ja- 
strebarsko DALIBORA ZIDANIĆA, te ga danom imenovanja razrije
šilo dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom 
javnom tužilaštvu Zagreb.
37. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA

OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽI
LAŠTVU BJELOVAR
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se Nenad Bosanac razriješi dužnosti zamjenika općinskog jav
nog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Bjelovar na osobni 
zahtj ev.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, razriješi
lo NENADA BOSANCA dužnosti zamjenika Općinskog javnog tužioca 
u Općinskom javnom tužilaštvu Bjelovar.
38. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA

OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TU
ŽILAŠTVU KARLOVAC
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se Želimir Pajković razriješi đve dužnosti na osobni zahtjev, 
radi početka rada u odvjetništvu.

Vijeće je,; jednoglasno i bez rasprave, razrije
šilo ŽELIMIRA PAJKOVIĆA dužnosti zamjenika općinskog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Karlovac, danom 30. 
rujna 1991. godine.
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39. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA
OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM 
TUŽILAŠTVU GOSPIĆ
Zastupnici su Prijedlog đdluke primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se Veljko Domitroviđ razriješi ove dužnosti.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, danom 

donošenja odluke-razrješ'iloVELJKA DOMITROVIĆA dužnosti za
mjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaš
tvu Gospić.
40. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA

OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM 
TUŽILAŠTVU KARLOVAC
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se ove dužnosti razriješi Radojka Mrkić-Erdeljac.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, danom do

nošenja ove odluke razriješilo RADOJKU MRKIĆ-ERDELJAC dužno
sti zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tu
žilaštvu Karlovac.
41. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA

OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TU
ŽILAŠTVU SISAK
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se ove dužnosti razriješe Miodrag Aleksić i Radojka 
Vukmirović.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, danom do
nošenja odluke, razriješilo MIODRAGA ALEKSIĆA i RADOJKU VUK
MIROVIĆ dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca u Općin
skom javnom tužilaštvu Sisak.
42. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA

OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM 
TUŽILAŠTVU VINKOVCI
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom. 
Komisijaza izbor i imenovanja predložila je da 

se ove dužnosti razriješi Vojin šuša.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, razriješi

lo danom donošenja odluke VOJTNA ŠUŠU dužnosti zamjenika op
ćinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Vinkov
ci .
43. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA

OKRUŽNOG JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILA*- 
ŠTVU ZADAR
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
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Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se 
ove dužnosti razriješi Gojko Reljić.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, danom dono
šenja odluke, razriješilo GOJKA RELJIĆA dužnosti zamjenika 
okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zadar.
44. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA

OPĆINSKOG SUDA U BIOGRADU NA MORU
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se na osobni zahtjev Dubravku Petković-Rađeka razriješi du
žnosti suca Općinskog suda u Biogradu na moru.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, razrije
šilo DUBRAVKU PETKOVIĆ-RADEKA dužnosti suca Općinskog suda 
u Biogradu na moru.
45. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA

OPĆINSKOG SUDA U KARLOVCU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se ove dužnosti razriješi Nevenka Banda, na osobni zahtjev, 
radi odlaska na drugu dužnost.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, razrije
šilo NEVENKU BANDA dužnosti suca Općinskog suda u Karlovcu.
46. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA

OPĆINSKOG SUDA U SPLITU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se ove dužnosti razriješi Mirjana Anić, na osobni zaht
jev, radi odlaska u mirovinu.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, razrije
šilo MIRJANU ANIĆ dužnosti suca Općinskog suda u Splitu.
47. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA

OPĆINSKOG SUDA U ZAGREBU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom. 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se ove dužnosti na osobni zahtjev, razriješi Milan Sučević.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, razrije

šilo MILANA SUČEVIĆA dužnosti suca Općinskog suda u Zagre
bu .
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48. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU SUCA REPUBLIČKOG

nici.

VIJEĆA ZA PREKRŠAJE
Prijedlog odluke zastupnici su primili na šjeđ- 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je

da se na ovu dužnost ponovno izabere Zdravka Rebrina-Kirin-
čic.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, ponovno
izabralo ZDRAVKU REBRINA-KIRINČIĆ za suca Republičkog vije
ća za prekršaje.
49. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG

SUDA U VIROVITICI

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđ-

se na
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

ovu dužnosti izabere Mirko Petraš.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, izabralo

MIRKA PETRAŠA za predsjednika Općinskog suda u Virovitici. 

50. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU DVA SUCA OKRUŽNOG
SUDA U DUBROVNIKU

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđ-

da se
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

na ovu dužnost izaberu Pero Miloglav, diplomirani
pravnik iz Dubrovnika i Jozo šoletić, sudac Općinskog suda 
u Dubrovniku.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, izabralo 
PERU MILOGLAVA i JOZU ŠOLETIĆA za suce Okružnog suda u Du
brovniku, s tim da se JOZO ŠOLETIĆ danom izbora razrješava 
dužnosti suca Općinskog suda u Dubrovniku.
51. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OKRUŽNOG SUDA U

nici.

OSIJEKU
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjed- 
Komislja za izbor i imenovanja predložila je da

se na ovu dužnost '.izabere Drago Marjanac, odvjetnik iz Osije 
ka.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, izabralo 
DRAGU MARJANCA za suca Okružnog suda u Osijeku.
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52. točka. - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA, OKRUŽNOG PRIV
REDNOG SUDA U RIJECI

nici.
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjed-
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se na ovu dužnost ponovo izabere Ružica Rajiđ.
Viječe je, jednoglasno,i bez rasprave, ponovno 

izabralo RUŽICU RAJIĆ, za suca Okružnog privrednog suda u Ri
jeci.
53. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U 

BIOGRADU NA MORU

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se na ovu dužnost izabere Dragan Jurjeviđ, povjerenik Vlade 
Republike Hrvatske u opčini Obrovac.

Viječe je, jednoglasno i bez rasprave, izabralo 
DRAGANA JURJEVIĆA za suca Opčinskog suda u Biogradu na moru, 
s tim da na tu dužnost stupi u roku šest mjeseci od dana iz-
bora.
54. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA 

U ČAKOVCU

nici.
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjed- 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da

se na ovu dužnost izabere Jasminka Rešetar, diplomirana prav
nica iz Čakovca.

Viječe je, jednoglasno i bez rasprave, izabralo 
JASMINKU REŠETAR za suca Opčinskog suda u Čakovcu.
55. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU TRI SUCA OPĆINSKOG SU

DA U DUBROVNIKU

nici,.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed- 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da

se na ovu dužnost izaberu Nikša Mozara i Vladimir Penezič, 
diplomirani pravnici iz- Dubrovkika, te da se ponovno izabere 
Mari j a Donatovič-Dabelič.

Viječe je, jednoglasno i bez rasprave, izabralo 
NIKŠU MOZARA i VLADIMIRA PENEZIĆA, te ponovno izabralo MARIJU 
DONATOVIĆ-DABELIČ za suce Opčinskog suda u Dubrovniku, s tim 
da NIKŠA MOZARA i VLADIMIR PENEZIČ na ovu dužnost stupe u 
roku 60 dana.
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56. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA. OPĆINSKOG SUDA.
U KORČULI
Prijedlog odluke zastupnici, su primili na sjed-nici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da. 

se na ovu dužnost izabere željko Cebalo, stručni- suradnik 
Općinskog suda u Korčuli.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, izabralo 
ŽELJKA CEBALA, za suca Općinskog suda u Korčuli.,
57. točka, - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA- OPĆINSKOG SUDA U

PLOČAMA.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed—

nici.
Komisija za. izbor i- imenovanja predložila, je da. 

se na ovu dužnost izabere Mijo Naleta, javni pravobranitelj 
općine Ploče.

Vijeće je, jednoglasno i bez: rasprave, izabralo 
MIJU MALETA za. suca Općinskog suda' u Pločama, s tim: da na tu 
dužnost stupi, u roku 60 dana,
58. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA. OPĆINSKOG; SUDA

U SESVET AMA
Prijedlog odluke zastupnici, su primili na sjed^

nici.
Komisija, za. izbor I. imenovanja, predložila je da 

se na ovu dužnost izabere Arnold Čada, stručni suradnik Ok^ 
ružnog suda u Zagrebu,

Vijeće je, jednoglasno i bez: rasprave, izabralo 
ARNOLDA ČADA za. suca Općinskog suda, u Sesvetama,
59. točka. - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA

U VIROVITICI
Pri jedlog odluke zastupnici, su primili ne,, sjedi

nici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se na ovu dužnost izabere Katarina Petrović, diplomirane, prav
nica iz. Virovitice.

.Vijeće je, jednoglasno i bez: rasprave-izabralo 
KATARINU PETROVTČ za, suca Općinskog suda u Virovitici<
60. točka. - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA, OPĆINSKOG SUDA 

U ZABOKU
Prijedlog odluke zastupnici su primili ne sjed

nici*
Komisija za izbor i imenovanja predložila je. da 

se na. ovu dužnost ponovo izabere želimir šurina.
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Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, ponovno
izabralo ŽELIMIRA ŠURINU za suca Općinskog suda u Zaboku.

61. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU DVA SUCA OPĆINSKOG 
SUDA U ZAGREBU

nici
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđ-
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se na ovu dužnost izaberu Jadranka Đumrukčić-Travaš, stručni 
suradnik Općinskog suda u Zagrebu i Anton Paliđ, sudac Op
ćinskog suda u Sv. Ivanu Zelini.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, izabralo 
JADRANKU ĐUMRUKČIĆ- TRAVAŠ i ANTONA PALIĆA za suce Općinskog 
suda u Zagrebu, s tim da se ANTON PALIĆ danom izbora na novu 
dužnost razrješava dužnosti suca Općinskog suda u Sv. Ivanu 
Zelini.

€

62. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI DVA SUCA 
OKRUŽNOG SUDA U OSIJEKU

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-
Kčmisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se ove dužnosti razrješe Ljubomir Pešut i Nedeljko Uzelac.
Vijeće je jednoglasno i bez rasprave, s danom. 

19. kolovoza 1991. godine LJUBOMIRA PEŠUTA I NEDELJKA UZELCA 
razriješilo dužnosti suca Okružnog suda u Osijeku.
63. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI: SUCA 

OPĆINSKOG SUDA U SLAVONSKOJ POŽEGI

nici
Zastupnici su Prijedlog odluke primili- na s jed-
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se ove dužnosti razriješi Borislav Stanojević.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, s danom 

1,0. rujna 1991, godine razriješilo BORISLAVA STANOJEVIĆA 
dužnosti suca Općinskog suda u Slavonskoj Požegi.,
64. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA 

OPĆINSKOG SUDA U VINKOVCIMA

nicr.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se ove dužnosti razriješi Svetlana Stanojčić-Vučičevio.
Vijeće je, jednoglasno i bez: rasprave, danom. 17, 

kolovoza, 1991. godine razriješilo SVETLANU STANOJČIĆ-VUČI- 
ČEVIĆ dužnosti, suca Općinskog suda u Vinkovcima.
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65. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI DVA
SUCA OPĆINSKOG SUDA U VUKOVARU

ni ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se ove dužnosti razriješe Slavoljub Sremac i Miloš Vojnoviđ.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, s danom 

31. srpnja 1991. godine razriješilo SLAVOLJUBA SREMCA i MILO
ŠA VOJNOVIĆA dužnosti suca Opđinskog suda u Vukovaru.
66. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI DVA SUCA 

OPĆINSKOG SUDA U VUKOVARU

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se ove dužnosti razriješe Slobodan Kovačeviđ i Slavko Teofi- 
loviđ.

Viječe je jednoglasno i bez rasprave, razriješi
lo dužnosti suca Opđinskog suda u Vukovaru SLOBODAMA KOVAČE- 
VIĆA, danom. 28. kolovoza 1991. godine i SLAVKA TEOFILOVIĆA, ž 
danom 27. kolovoza, 1991. godine.
67. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA 

OPĆINSKOG SUDA U ZAGREBU

nici.
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na, sjed-
Komisija, za izbor i imenovanja predložila je da 

se na. osobni zahtjev:, ove dužnosti razriješi Ranka. Rađauš- 
Broz.

Viječe je, jednoglasno i bez rasprave razriješi
lo RANKU RADAUŠ-BROZ dužnosti suca Opđinskog suda. u Zagrebu.
68. točka, - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG 

JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U 
RIJEKA

ci...
Prijedlog odluke zastupnici, su primili na sjedni
Komisija z:a izbor i imenovanja predložila je da 

se na ovu dužnost ponovno imenuje Linda Glavič-Neđeljkovič.
Viječe je, jednoglasno i bez rasprave ponovno 

imenovalo LINDU GLAVIĆ-NEDELJKOVIĆ za zamjenika općinskog 
javnog tužioca u Općinskom: javnom tužilaštvu Rijeka.
6 9. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI. OPĆINSKOG 

JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU PE
TRINJA,
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na, sjedni

ci
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Komisija za izbor i. imenovanja predložila je đa se 
ove dužnosti razriješi Milijan Milošić.

Vijeće je, jednoglasno £ bez. rasprave, danom. dono
šenja odluke razriješilo MILIJANA MILOŠIĆA dužnosti općinskog 
javnog tužioca u Općinskom, javnom: tužilaštvu Petrinja*
70. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI. ZAMJENIKA

OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM: JAVNOM TUŽI
LAŠTVU SISAK
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici. 
Komisija za, izbor i- imenovanja predložila je da se 

ove dužnosti razriješi Dubravko Grabundžija.
Vi jeće je, jednoglasno i bez rasprave, danom: dono

šenja odluke razriješilo DUBRAVKA GRABUNDŽIJU dužnosti zamje
nike općinskog javnog tužioca:.u Općinskom javnom, tužilaštvu 
Sisak.
71. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DU ŽN.O ST i. ZAMJENIKA,

OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM'- TUŽILAŠ
TVU ĐURĐEVAC
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici. 
Komisija za izbor i imenovanje predložila je da se 

ove dužnosti razriješi. Damir Hudelist, na osobni zahtjev', radi 
odlaska, na drugo radno mjesto.

Vijeće je> jednoglasno i bez. rasprave, razriješi
lo DAMIRA HUDELISTA dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca 
u Općinskom, javnom, tužilaštvu Djurđjevac.
72. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI-ZAMJENIKA

OPĆINSKOG; JAVNOG TUŽIOCA. U OPĆINSKOM JAVNOM': TUŽILAŠ
TVU SESVETE
Zastupnici, su Pri jedlog odluke primili na s jednici. 
Komisija, za izbor i imenovanja, predložila je da se 

ove dužnosti, na osobni zahtjev:, razriješi Viâ do Boglšević.
Vijeće je, jednoglasna i bež. ra.spmv®, razriješilo 

VLADU BOGIĆEVI.ĆA dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca u 
Općinskom, javnom, tužilaštvu Sesvete..
73. točka. - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IiBORU SUCA OKRUŽNOG .PRIVREDNOG

SUDA U SLAVONSKOM BRODU
Prijedlog- odluke zastupnici su primili, na sjednici ̂ 
Komisija za izbor i imenovanja predložila, je. da, se 

na ovu dužnost izabere. Vesna. Staković, sudac Osnovnog suda u 
Bosanskom. Brodu.

. Vi jeće je, jednoglasno £ bez. rasprave izabralo 
vesnu STAKOVić za suca Okružnog privrednog suda u Slavouskam- 
Brođu, s tim. da na dužnost stupi u roku 60 dana*.
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74. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OKRUŽNOG
SUDA U SISKU

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se na ovu dužnost ponovno izabere Alemka Sladiđ.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, ponovno 

izabralo ALEMKU SLADIĆ za. suca Okružnog suda u Sisku.
75. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ŠEST SUDACA 

OKRUŽNOG SUDA U SPLITU

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđ-
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se na ovu dužnost izaberu Katarina Buljan, sudac Općinskog suda 
u Splitu, Josip Čule, stručni suradnik Okružnog suda u Splitu, 
Bariša Gašpar, sudac Okružnog privrednog suda u Zagrebu, Pred
rag Jelaviđ, sudac Općinskog suda u Splitu i Vicko Prančić, 
sudac Općinskog suda u Sinju, te da se ponovno izabere Beris- 
lav Bašić.

Vifjećevje> jednoglasno, i bez rasprave, izabra
lo ža suce Okružnog suda u Splitu KATARINU BULJAN, JOSIPA ČULE, 
BARIŠU GAŠPARA, PREDRAGA JELAVIĆA i VICKA PRANČIĆA, te ponovno 
izabralo BERISLAVA BAŠIĆA.

Izborom za suca Okružnog suda u Splitu Vijeće 
je istovremeno razrješilo KATARINU BULJAN i PREDRAGA JELAVIĆA 
dužnosti suca Općinskog suda u Splitu, BARIŠU GAŠPARA dužnos
ti suca Okružnog privrednog suda u Zagrebu i VICKA PRANČIĆA 
dužnosti suca Općinskog suda u Sinju.

76. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU DVA SUCA OKRUŽNOG SUDA 
U VARAŽDINU

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se na ovu dužnost izaberu DARKO KLIER, općinski javni tuži
lac u Općinskom javnom tužilaštvu Ludbreg i Zlatko Lodeta su
dac Općinskog suda u Varaždinu.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, izabra
lo DARKA KLIERA i ZLATKA LODETU za suce Okružnog suda u Varaž
dinu s tim da se istovremeno DARKO KLIER razrješava dužnosti 
Općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužilaštvu Lud
breg, a ZLATKO LODETA dužnosti suca Općinskog suda u Varaždi
nu .
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77. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG
SUDA U DUGOM SELU

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-

da se na
Komisija za iz-bor i imenovanja predložila je 

ovu dužnost ponovno izabere Rosanda Topalušič.
izabralo
lu.

Viječe je, jednoglasno i bez rasprave ponovno 
ROSANDU TOPALUŠIĆ za suca Opčinskog suda u Dugom Se-

78. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU DVA SUCA OPĆINSKOG

nici.

SUDA U IVANCU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed- 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da

se na ovu dužnost izaberu Ljiljana Horvat iz Čakovca i Zdravko
Pintarič iz Petrijanca.

Viječe je, jednoglasno i bez rasprave izabralo
LJILJANU 
Ivanca.

HORVAT i ZDRAVKA PINTARIĆA za suca Opčinskog suda u

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

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed- 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da

se na ovu dužnost ponovno izabere Damir Krahulec.
Viječe je, jednoglasno i bez rasprave ponovno 

izabralo DAMIRA KRAHULECA za suca Općinskog suda u Osijeku.

80. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU DVA SUCA OPĆINSKOG 
SUDA U SPLITU

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-

da se na 
Osnovnog

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
ovu dužnost izabere Ante Kunjašič, donedavno sudac 
suda udruženog rada u Splitu, te da se ponovno iza-

bere Vinka Belie.
Viječe je, jednoglasno i bez rasprave izabralo 

ANTU KUNJAŠIĆA, te ponovno izabralo VINKU BELIĆ za suce Opčin- 
skog suda u Splitu.
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81. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU DVA SUCA OPĆINSKOG
SUDA U ZABOKU

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđ-
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se na ovu dužnost izaberu Lidija Kralj, diplomirana pravnica 
iz Zagreba i Darko Sivec, sudac Općinskog suda u Kutini.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave izabralo 
LIDIJU KRALJ i DARKA SIVECA za suce Općinskog suda u Zaboku, 
s tim da se istovremeno DARKO SIVEC razrješava dužnosti suca 
Općinskog suda u Kutini.

82. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU DESET SUDACA OPĆINSKOG 
SUDA U ZAGREBU

ruci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđ-
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se na ovu dužnost izaberu Gordana Filipović, Boris Vugrinec i 
mr. Nada Joković, donedavno suci Osnovnog suda udruženog rada 
u Zagrebu, Slavko Pavković, diplomirani pravnik iz Zagreba, 
Jasna Klarić i Renata Rusan, suci Republičkog vijeća za prekr
šaje, Sanja Katušić-Jergović, stručni suradnik Okružnog suda 
u Zagrebu, Željko Živković, sudac Općinskog suda u Županji, 
Tanja Marušić, stručni suradnik Okružnog privrednog suda u Za
grebu i Emil Havkić, sudac Općinskog suda u Jastrebarskom.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave izabralo 
GORDANU FILIPOVIĆ, BORISA VUGRINECA, mr. NADU JOKOVIĆ, SLAVKA 
PAVKOVIĆA, JASNU KLARIĆ, RENATU RUSAN, SANJU KATUŠIĆ-JERGOVIĆ, 
ŽELJKA ŽIVKOVIĆA, TANJU MARUŠIĆ i EMILA HAVKIĆA za suce Općin
skog suda u Zagrebu.

Danom izbora na ovu dužnost Vijeće je istovre
meno razrješilo JASNU KLARIĆ i RENATU RUSAN dužnosti suca Re
publičkog vijeća za prekršaje, ŽELJKA ŽIVKOVIĆA dužnosti suca 
Općinskog suda u Županji, a EMILA HAVKIĆIA dužnosti suca Općin
skog suda u Jastrebarskom

83. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI DVA 
SUCA OKRUŽNOG SUDA U OSIJEKU

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđ-
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se ove dužnosti razrješe Ljiljana Szege i Siniša Važić.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, razrje

šilo dužnosti suca Okružnog suda u Osijeku LJILJANU SZEGE, 
danom 27. rujna 1991. godine i SINIŠU VAŽIĆA danom 7. rujna
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1991. godine.

84. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI 
SUCA OKRUŽNOG SUDA U VARAŽDINU

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-
Komisija za izk>or i imenovanja predložila je da 

se ove dužnosti razrješi Miroslav Kožiđ, na osobni zahtjev, 
radi odlaska u odvjetnike.

Viječe je, jednoglasno i bez rasprave, danom 
31. listopada 1991. godine razrješilo MIROSLAVA KOŽIĆA dužnos
ti suca Okružnog suda u Varaždinu.

85. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PET 
SUDACA OPĆINSKOG SUDA U OSIJEKU

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se ove dužnosti razrješe Velimir Čoloviđ, Vojislav Jankoviđ, 
Ljiljana Kovačevič, Biljana Prodanic i Nevenka Važiđ.

Viječe je, jednoglasno i bez rasprave, razrje
šilo dužnsoti suca Opčinskog suda u Osijeku VELIMIRA ČOLOVIĆA, 
danom 3. rujna 1991. godine, VOJISLAVA JANKOVIĆA, danom 21. ko
lovoza 1991. godine, LJILJANU KOVAČEVIĆ, danom 24. rujna 1991. 
godine, BILJANU PRODANIĆ, danom 13. rujna 1991. godine i NE- 
VENKU VAŽIĆ, danom 14. rujna 1991. godine.

86. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI DVA 
SUCA OPĆINSKOG SUDA U PODRAVSKOJ SLATINI

nici
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjeđ-
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se ove dužnosti razrješe Branko Ličina i Rajko Platiša.
Viječe je jednoglasno i bez rasprave, razrje

šilo dužnosti suca Opčinskog suda u Podravskoj Slatini BRAN
KA LIČINU, danom 14. rujna 1991. godine i RAJKA PLATIŠU, da
nom 27. rujna 1991. godine.

87. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA 
OPĆINSKOG SUDA U SISKU

Prijedlog odluke zastupnici su primili na
sjednici.
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Komisija za izbor i imenovanja predložila je
da se ove dužnosti razrješi. Ljuba Damjaniđ.

1.4. rujna 
Općinskog

Vijeće je, jednoglasno i bez. rasprave danom 
1991. godine raz-rješlio LJUBU DAMJANIĆ dužnosti suca 
suda u Sisku.

88. točka - prijedlog: ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA 
OPĆINSKOG SUDA U. ZADRU

nici.
Zastupnici su Prijedlog odluke primila na sjed-
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se ove dužnosti razrješi Neđeljko Jovančević.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, danom 

14. rujna 1991. godine, zarješilo NEDELJKA JOVANČEVIĆA, duž
nosti suca Općinskog suda u Zadru.

89. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA 
OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽI
LAŠTVU OSIJEK

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed- 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je

da se ove dužnosti razrješi Dušanka Jorgić.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave razrješi- 

lo DUŠANKU JORGIĆ dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca 
u Općinskom javnom tužilaštvu Osijek.

90. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA 
OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM 
TUŽILAŠTVU VIROVITICA

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se ove dužnosti razrješi na osobni zahtjev Predrag Proda-
novic.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, razrje-'
šilo PREDRAGA PRODANOVIĆA dužnosti zamjenika općinskog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Virovitica.
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91. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG 
SUDA HRVATSKE

m c i .
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-
Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

da se na ovu dužnost ponovno izabere mr. Andjelko Bušiđ, v.d. 
predsjednika Upravnog suda Hrvatske.

Viječe je, jednoglasno i bez rasprave ponovno 
izabralo mr. ANDJELKA BUŠIĆA za predsjednika Upravnog suda 
Hrvatske.

92. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA 
OPĆINSKOG SUDA U SISKU

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se ove dužnosti razrješi Dušanka Birač.
Viječe je, jednoglasno i bez rasprave danom 

21. rujna 1991. godine, razrješilo DUŠANKU BIRAČ dužnosti su
ca Opčinskog suda u Sisku.

Sjednica je zaključena u 14,20 sati.


