
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE 
Društveno-političko vijeće

ZASTUPNICIMA DRUŠTVENOPOLITIČKOG 
VIJEĆA SABORA

Predmet: Zapisnik 16. sjednice DruŠtveno- 
političkog vijeća Sabora, održane 
14. veljače 1992. godine

Sjednicu Vijeća otvorio je 14. veljače 1992. 
godine u 19,10 sati predsjednik Vijeća .Vice Vukojeviđ, koji 
je sjednici i predsjedavao.

Predsjednik je obavijestio Vijeće da su izostao 
nak sa sjednice ispričali zastupnici Darko Čargonja, Martin 
Sagner, dr Vladimir Veselica i đr Hrvoje KaČic(naknadno is
pričan) .

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

O razlozima spriječenosti da prisustvuju sjedni
ci Vijeća, prema evidenciji koja se vodi u Tajništvu Viječa, 
nisu obavijestili zastupnici: Stevan Cupač, Alojz Dubiel, 
Petar Džodan, dr Šime Djođan, Božidar Jukic, dr Zvonimir Mar- 
koviđ, Jovo Op.ačic, Božidar Petrač, Luciano Sušanj, Petar 
Šale, dr Igor štokovic i Ivan Vekič.

Predsjednik je utvrdio da sjednici prisustvuje 
veđina članova Vijeća te da Viječe može donositi pravovalja
ne odluke.

* * * * * *

Viječe je, bez primjedbi, jednoglasno usvojilo 
zapisnik 15. sjednice Viječa, održane 5. prosinca 1991. go
dine .

* * * * * *
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I ODGOVORI NA ZASTUPNIČKA PITANJA

U dijelu sjednice u kojem je proveden postupak 
u svezi s odgovornima na zastupnička pitanja zastupnici 
dr Ivan Lučev i dr Nikola Viskoviđ ukazali su na potrebu pra
vovremenog javnog i stručnog odgovaranja na zastupnička 
pitanja.

Predsjednik Vijeća pozvao je zastupnike da se 
očituju o sadržajima odgovora koje su primili na ranije postao 
vijena zastupnička pitanja te da, ukoliko žele, postave dopunsko 
pitanje. U slučaju da zastupnici ni pismeno ne reagiraju u 
svezi s odgovorima na zastupnička pitanja smatrat đe se da je 
taj postupak, u smislu odredaba Poslovnika Sabora, dovršen.

II NOVA ZASTUPNIČKA PITANJA
1. Zastupnik mr.MiJO LAIČ postavio je zastupni

čko pitanje glede potpunijih podataka o štetama nanesenim 
kulturnim ustanovama te kada se i kako predvidja pomoć u 
obnavljanju zgrada.

2. Zastupnik mr.MIJO LAIĆ postavio je zastupnič
ko pitanje glede osiguranja materijalne pomoći prognanicima 
bez osobnih primanja, posebice s područja općine Karlovac.

3. Zastupnik ĐURO VIDMAROVIĆ postavio je zastup
ničko pitanje glede zaštite zastupnika od kleveta u tisku i 
glede poštivanja pravne procedure prema uhićenim policajcima 
umiješanim u pogibiju Ante Parađžika.

4. Zastupnik ĐURO VIDMAROVIĆ postavio je zastup
ničko pitanje glede izmjene Zakona o Javnom poduzeću Kumrovec, 
a u svezi s problemima koji se javljaju u njegovoj primjeni.

5. Zastupnik ĐURO VIDMAROVIĆ postavio je zastup
ničko pitanje glede organiziranja središnje geodetsko-tehničke 
pkole i glede radnji poduzetih na uspostavljanju cjelovitih 
i sadržajno neophodnih prosvjetno-kulturnih odnosa )s našim 
etničkim manjinama u Madjarskoj, Austriji, Italiji, Rumunjskoj 
i Slovačkoj.

6. Zastupnik FRANJO VRUĆINA postavio je zastup
ničko pitanje glede zahtjeva za dodjelu frekvencijskih opsega 
od Medjunarodnog saveza za telekomunikacije.

7. Zastupnik IVAN MEZGA postavio je zastupničko 
pitanje glede prijevoza putnika slovenskim autobusima na 
lokalnim linijama u Hrvatskoj.

8. Zastupnik ĐURO PANJAN postavio je zastupničko 
pitanje glede osiguranja pomoći vlasnicima ratom uništenih obje
kata u Bjelovaru.

* * * * * *
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Prilikom utvrdjivanja dnevnog reda sjednice 
predsjednik Vijeća je utvrdio da je uz poziv za ovu sjednicu 
bio predložen dnevni red od tri točke koje su se odnosile 
na izbore i imenovanja^ s tim da za točke 2. i 3. Vijeće 
nije dobilo prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Sabora.

I Komisija za izbor i imenovanja predložila je, 
u irtedjuvremenu, da se u dnevni red sjednice Vijeća uvrsti još 
40 prijedloga odluka o imenovanjima, izborima i razrješenjima.

Ove su prijedloge zastupnici primili na sjednici. 
Vijeće je, uz T glas^pr'Otiv'Jprihvatilo ovti dopunu đnevnocreda. II Manđatno-imunitetska komisija Vijeća predlo

žila je da se u dnevni red uvrsti izvješće o prestanku Mandata 
zastupnika Ante Jelavića.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo i ovu dopunu
dnevnog reda.

k k k k k k

Prilikom utvrdjivanja dnevnog reda na prijedlog 
zastppnika I\ana Hranjeca, Vijeće je jednoglasno donijelo sli
jedeći

Z A K L J U Č A K
Predlaže se Vladi Republike Hrvatske da pripremi 

i Saboru Republike Hrvatske uputi Prijedlog za donošenje zakona 
o izmjeni i dopuni Zakona o osnovnom školstvu kojim će predvi
djeti mogućnosti osnivanja privatnih umjetničkih Škola na razini 
osnovnog školstva.

Nakon toga Vijeće je uz 1; glas "protiv" utvrdilo
slijedeći

D N E V N I  R E D :
1.. Prij'edlog odluke o imenovanju direktora Javnog 

poduzeća Hrvatske radio-televizije,
2. Prijedlog odluke o imenovanju članova Savjeta 

Narodne banke Hrvatske,
3. Prijedlog odluke o izboru dva suca Vrhovnog 

suda Republike Hrvatske,
4. Prijedlog, odluke o izboru dva suca Privrednog 

suda Hrvatske,
5. Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog suda

u Bjelovaru,
6. Prijedlog odluke o izboru šuca Okružnog suda

u Splitu,
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7. Prijedlog
u Zagrebu,

odluke o izboru suca Okružnog suda

8. Prijedlog
privrednog suda u Splitu,

odluke o izboru dva suca Okružnog

suda U
9. Prijedlog 

Bjelovaru,
odluke o izboru suca Općinskog

suda u
10. Prijedlog 

Koprivnici,
odluke o izboru suca Općinskog

suda u
11. Prijedlog 

Makarskoj,
odluke o izboru suca Općinskog

suda u
12. Prijedlog 

Metkoviću,
odluke o izboru suca Općinskog

suda u
13. Prijedlog

Puli,
odluke o izboru tri suca Općinskog

skog
14. Prijedlog 

suda u Splitu,
odluke o izboru pet sudaca Općin-

suda U
15. Prijedlog 

Šibeniku,
odluke o izboru dva suca Općinskog

suda u
16. Prijedlog 

Zlataru,
odluke o izboru suca Općinskog

skog
17. Prijedlog 

suda u Zagrebu,
odluke o izboru pet šudaca Općin-

18. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti pred-
sjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

19. Prijedlog odluke o razrješenja dužnosti 
suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

20. Prijedlog odluke o 
sjednika Okružnog suda u Šibeniku,

21. Prijedlog odluke o 
Okružnog suda u Osijeku,

22. Prijedlog odluke o 
tri suca Okružnog suda u Osijeku,

23. Prijedlog odluke o 
suca Okružnog suda u Sisku,

24. Prijedlog odluke o 
suca Okružnog suda u Zagrebu,

25. Prijedlog odluke o 
suca Okružnog suda u Zagrebu,

26. Prijedlog odluke o 
suca Općinskog suda u Dubrovniku,

27. Prijedlog odluke o 
suca Općinskog suda u Dugom Selu,

razrješenju dužnosti pred-

razrješenju dužnosti suca

razrješenju dužnosti

razrješenju dužnosti

razrješenju dužnosti

razrješenju dužnosti

razrješenju dužnosti

razrješenju dužnosti



28. Prijedlog odluke 
Općinskog suda u Karlovcu,

o razrješenju dužnosti suca

29. Prijedlog odluke 
suca Općinskog suda u Kostajnici,

o razrješenju dužnosti

30. Prijedlog odluke 
suca Općinskog suda u Petrinji,

o razrješenj u dužnosti dva

31. Prijedlog odluke 
Općinskog suda u Puli,

o razrj ešenju dužnosti suca

32. Prijedlog odluke 
Općinskog suda u Slunju,

o razrješenju dužnosti suca

33. Prijedlog odluke 
Općinskog suda u Varaždinu,

o razrješenju dužnosti suca

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

35. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamje
nika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu 
Zagreb,

36. Prijedlog odluke o razrješenju vršitelja duž
nosti općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu 
Pakrac,

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

38. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti za
mjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužila
štvu Osijek,

39. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamje
nika općinfekog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Split

40. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti 
zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužila
štvu Vinkovci,

41. Prijedlog odluke o izboru i razrješenju članova 
u radnim tijelima Sabora Republike Hrvatske,

42. Izvješće Mandatno-imunitetske komisije Društve- 
no-političkog vijeća Sabora o prestanku mandata zastupniku1/;
Anti Jelaviću.

S obzirom da je Prijedlog za donošenje zakona o 
područjima županija u Republici Hrvatskoj s Nacrtom zakona pri
hvaćen kao točka dnevnog reda na skupnoj sjednici vijeća 
Sabora, o čemu su glasovali i zastupnici Društveno-političkog 
vijeća, predsjednik Vijeća pozvao je zastupnike da rasprave o 
tom Prijedlogu, o kojem odlučuju samo zastupnici Vijeća općina 
Sabora, na kraju dnevnog reda sjeđnic eVVijeća.
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1. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG
PODUZEĆA HRVATSKE RADIO TELEVIZIJE

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i. imenovanja Sabora predložila 

je da se za direktora Javnog poduzeđa Hrvatske radio-televizije 
imenuje Antun Vrdoljak.

U raspravi su sudjelovali zastupnici mr.Mato Arlović, 
dr Nikola Visković, Boško Šiljeg, Željko Mažar.

Zastupnik Ivan Milas, predsjednik Komisije za iz
bor i imenovanja Sabora obrazložio je stajalište Komisije.

U raspravi jse potaknuto pitanje imenovanja člano
va Vijeća Hrvatske televizije.

Vijeće nije prihvatilo prijedlog zastupnika 
mr.Matć Arlovića (7 glasova "za") da se odgodi rasprava o ime
novanju direktora Javnog poduzeća Hrvatske radio-televizije.

Nakon toga Vijeće je, sukladno prijedlogu Komisije, 
uz 10 glasova "protiv" imenovalo ANTUNA VRDOLJAKA za direktora 
Javnog pdđuzeća Hrvatske radio-televizije.

2. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ČLANOVA SAVJETA
NARODNE BANKE HRVATSKE

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila 

je da se za članove Savjeta Narodne banke imenuje Branko Gazvoda, 
ekonomista iz Zagreba, prof.drv Marijan Hanžeković, Marin 
Kružičević, generalni direktor Slavija Lloyda, dipl.ing. Anton 
Šeda, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 
dr Borislav Škegro iz Ekonomskog instituta u Zagrebu te 
dr Branko Vukmir, savjetnik u INGRI.

Vijeće je, bez rasprave uz 2 glasa "protiv" 
sukladno prijedlogu Komisije, imenovalo za članove Savjeta Naro
dne banke Hrvatske BRANKA GAZVODU, prof.dr. MARIJANA HANŽEKOVIĆA, 
MARINA KRUŽIČEVIĆA, dipl.ing. ANTONA ŠEDU, dr.BORISLAVA ŠKEGRA 
i dr. BRANKA VUKMIRA.

3. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU DVA SUCA VRHOVNOG SUDA 
REPUBLIKE HRVATSKE

nici..
je da se 
i Stanko

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila 

za suca Vrhovnog suda ponovno biraju Zlatko Crnić 
Jesenković.
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Viječe je, bez rasprave, uz 1 glas "protiv", 
sukladno prijedlogu Komisije, ponovno izabralo ZLATKA CRNIĆA 
i STANKA JESENKOVIĆA za suce Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

4. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU DVA SUCA PRIVREDNOG SUDA
HRVATSKE

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila 

je da se za suce Privrdđnog suda Hrvatske ponovno izaberu 
Dragan Franiđ i Nada Potočki'-Kos.

Viječe je, bez rasprave, uz 1 glas "protiv", ponovo 
izabralo DRAGANA FRANIČA i NADU POTOČKI-KOS za suce Privrednog 
suda Hrvatske, a sukladno prijedlogu Komisije zaiižbor i irneno- 
novanje Sabora.

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

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila 

je da se za suca Okružnog suda u Bjelovaru ponovo izabere Ivanka 
Abramovic.

Viječe je, bez. rasprave, uz 1 glas "protiv", suklad
no prijedlogu Komisije, ponovo izabralo IVANKU ABRAMOVIĆ za 
suca Okružnog suda u Bjelovaru.

6. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OKRUŽNOG SUDA U
SPLITU

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila 

je da se za suca Okružnog suda u Splitu ponovno izabere 
Velimir Pandžič.

Viječe je, sukladno prijedlogu Komisije, bez 
rasprave, uz 1 glas "protiv", ponovo izabralo VELIMIRA PANDŽIĆA 
za suca Okružnog suda u Splitu.
7. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OKRUŽNOG SUDA U

ZAGREBU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila 

je da se za suca Okružnog suda u Zagrebu ponovo izabere Igor 
Baranovič.

Viječe je, sukladno prijedlogu Komisije jednoglasno 
i bez rasprave,ponovo izabralo IGORA BARANOVIĆA za suca Okružnog 
suda u Zagrebu.
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8. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU DVA SUCA OKRUŽNOG PRIVREDNOG 
SUDA U SPLITU

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila 

je da se za suce Okružnog privrednog suda u Splitu ponovo 
izaberu Tomislav Krka i Radojka Petrović-Ivanišević.

Viječe je, bez rasprave uz 1 glas "protiv", sukladno 
prijedlogu Komisije,ponovo izabralo TOMISLAVA KRKU i RADOJKU 
PETROVIĆ-IVANIŠEVIĆ za suce Okružnog privrednog suda u Splitu.

9. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA 
U BJELOVARU

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila 

je da se za suca Općinskog suda u Bjelovaru ponovo izabere 
Dobrila Milčiđ.

Viječe je, sukladno prijedlogu Komisije, bez ras
prave i uz 2 glasa "protiv",ponovno izabralo DOBRILU MILČIĆ 
za suca Općinskog suda u Bjelovaru.

10. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA 
U KOPRIVNICI

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđ-

Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila 
je da se za suca Općinskog suda u Koprivnici ponovno izabere 
mr.Stanko Eleršek^.

Vijeće je, bez rasprave uz 1 glas "protivj 
sukladno prijedlogu Komisije, ponovno izabralo mr.STANKA 
ELERŠEKA za suca Općinskog suda u Koprivnici.

11. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA 
U MAKARSKOJ

n&cfci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-

Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila 
je da se za suca Općinskog suda u Makarskoj ponovno izabere 
Nada Andrijašević.
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Vijeće je jednoglasno i bez rasprave, sukladno pri

jedlogu Komisije, ponovno izabralo NAĐU ANDRIJAŠEVIĆ za suca 
Općinskog suda u Makarskoj.
12. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA

U METKOVIĆU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila 

je da se za suca Općinskog suda u Metkoviću ponovno izabere 
Stipe Obrvan.

Vijeće je, bez rasprave uz 1 glas "protiv", ponovno 
izabralo STIPU OBRVANA za suca Općinskog suda u Metkoviću.

13. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU TRI SUCA OPĆINSKOG SUDA
U PULI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici. 
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila 

je da se za suce Općinskog suda u Puli ponovno izaberu 
Alida Crljenica, Denis Krajcar i Ivan Kuvara.

Vijeće je jednoglasno i bez rasprave, sukladno pri
jedlogu Komisije,ponovno izabralo ALIDU CRLJENICU, DENISA KRAJ
CARA i IVANA KUVARU za suce Općinskog suda u Puli.
14. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PET SUDACA OPĆINSKOG

SUDA U SPLITU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici. 
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je 

da se za suce Općinskog suda u Splitu ponovno izaberu Zdravko 
Bilan, Dolja Ceranja-Blažević,Meri Juričko,Josip Kraljević i 
Snježana Rudan.

Vijeće je,jednoglasno i bez rasprave,sukladno prije
dlogu Komisije,ponovno izabralo ZDRAVKA BILANA,DOLJU OERANJA- 
BLAŽEVIĆ,MERI JURIČKO, JOSIPA KRALJEVIĆA i SNJEŽANU RUDAN za 
suce Općinskog suda u Splitu.
15. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU DVA SUCA OPĆINSKOG SUDA

U ŠIBENIKU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici. 
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je 

da se za suce Općinskog suda u Šibeniku ponovno izaberu Jagoda 
Renje i Ksenija Uroda.

Vijeće je,jednoglasno i bez rasprave,sukladno prijed
logu Komisije, ponovno izabralo JAGODU RENJU i KSENIJU URODU za 
suce Općinskog suda u Šibeniku.
16. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U ZLATAR

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici. 
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je 

da se za suca Općinskog suda u Zlataru ponovno izabere Zvonimir 
Bartolek.

Vijeće je,jednoglasno i bez rasprave,sukladno prijed
logu Komisije,ponovno izabralo ZVONIMIRA BARTOLEKA za suca Općin
skog suda u Zlataru.
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17. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PET SUDACA OPĆINSKOG SUDA
U ZAGREBU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na

sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila 

je da se za suce Općinskog suda u Zagrebu ponovno izaberu 
Jadranka Mandušiđ, Teodora Tomšić, Mladen Tvrdeić, Višnja 
Basic Vlah-oviđ i Aleksandar Zunder.

U raspravi o kriterijima za izbor sudaca sudje
lovao je zastupnik Ivan Hranjec.

Nakon toga Vijeće je jednoglasno , sukladno pri- 
jednogu Komisije, ponovno izabralo JADRANKU MANDUŠIĆ, TEODORU 
TOMŠIĆ, MLADENA TVRDEIĆA, VIŠNJU BAŠIĆ VLAHOVTĆ I ALEKSANDRA 
ZUNDERA za suca Općinskog suda u Zagrebu.
18. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA

VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
Prijedlog odluke zastupnici su primili na

sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila 

je da se Vjekoslav Viđovic razriješi dužnosti predsjednika 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske radi odlaska u mirovinu.

U raspravi o ovom prijedlogu sudjelovao je zastu-u i 
pnik Mato Arlović. Zastupnik Ivan Milas, predsjednik Komisije 
za izbor i imenovanje Sabora obrazložio je stajalište Komisije.

Vijeće je, sa 5 glasova "protiv" VJEKOSLAVA VIDO- 
VIĆA, danom donošenja odluke razriješilo dužnosti pre
dsjednika Vrhovnog suda Hrvatske.
19. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA

VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
Prijedlog odluke zastupnici su primili na

sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila 

je da se Vjeru Biondić-Filep razriješi dužnosti suca Vrhovnog 
suda Hrvatske radi odlaska u mirovinu.

Vijeće je jednoglasno i bez rasprave, danom 
dbnošenja odluke razriješilo VJERU BIONDIĆ-FILEP dužnosti 
suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
20. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJE

DNIKA OKRUŽNOG SUDA U ŠIBENIKU
Prijedlog odluke primili su zastupnici na

sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila



je da se Petar Milun, radi odlaska u mirovinu, razriješi 
dužnosti predsjednika Okružnog suda u Šibeniku.

Viječe je# jednoglasno i bez rasprave,, sukladno 
prijedlogu Komisije, danom donošenja odluke razriješilo PETRA 
MILUNA dužnosti predsjednika Okružnog suda u Šibeniku.
21. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRIJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OKRU

ŽNOG SUDA U OSIJEKU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na

sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila 

je da se dužnosti suca Okružnog suda u Osijeku razriješi 
Milica RAdanović, na vlastiti zahtjev radi odlaska u mirovinu.

Viječe je, jednoglasno i bez rasprave, danom 
29. veljače 1992. godine razriješilo MILICU RADANOVIĆ dužnosti 
suca Okružnog suda u Osijeku.
22. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRIJEŠEN JU DUŽNOSTI TRIi SUCA

OKRUŽNOG SUDA U OSIJEKU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na

sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila 

je da se dužnosti suca Okružnog suda u Osijeku, prije isteka 
vremena na koje su izabrani, razriješe Djordje Kanazir, Vlajko 
Komlenac i Dimitrije Rađmilovič.

U raspravi gj.razlozima raziješenja sudjelovao je zastupnik 
mr. Mato Arlovič.

Viječe je, jednoglasno, sukladno prijedlogu Komisij 
dužnosti suca Okružnog suda u Osijeku razriješilo DJORDJA KANA- 
ZlRA, danom 5. prosinca 1991. godine, VLAJKA KOMLENCA, danom
7.prosinca 1991. godine i DIMITRIJA RADMILOVIĆA, danom 7. pro
sinca 1991. godine.
23. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 iRAZRIJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OKRU

ŽNOG SUDA U SISKU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na

sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila 

je da se Avdej Popov razriješi dužnosti suca Okružnog suda u 
Sisku, prije isteka vremena na koje je izabran.

Viječe je, jednoglasno i bez rasprave, suklado 
prijdlogu Komisije, danom 10. prosinca 1991. godine razri
ješilo AVDEJA POPOVA dužnosti suca Okružnog suda u Sisku.
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24. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRIJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OKRUŽNOG SUDA U ZAGREBU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na

sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila 

je da se, na vlastiti zahtjev zbog početka rada u ođvjetni— ■■ 
štvu, Milorad Uzelac razriješi dužnosti suca Okružnog suda u 
Zagrebu.

Viječe je, jednoglasno i bez rasprave, danom 
donošenja odluke razriješilo MILORADA UZELCA dužnosti suca 
Okružnog suda u Zagrebu.
25. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRIJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA

OKRUŽNOG SUDA U ZAGREBU
Prijedlog odluke zastupnici su primili . na

sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje predložila je da 

se na vlastiti zahtjev radi odlaska u mirovinu, Vilko Pale 
razriješi dužnosti suca Okružnog suda u Zagrebu.

Viječe je, jednoglasno i bez rasprave prihvatilo 
ovaj prijedlog Komisije teše VILKO PALE# danom 29. veljače 
1992. godine#: razrješava dužnosti suca Okružnog suda u Zagrebu.
26. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRIJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA

OPĆINSKOG SUDA U DUBROVNIKU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na

sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila 

je da se Miroslava Habijanec razriješi dužnosti suca Opčinskog 
suda u Dubrovniku prije isteka vremena na koji je izabran®.

Viječe je, jednoglasno i bez rasprave, sukladno 
prijedlogu Komisije, danom 26. listopada 1991. godine raz
riješilo MIROSLAVU HABIJENAC dužnosti suca Opčinskog suda u 
Dubrovniku.
27. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRIJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA

OPĆINSKOG SUDA U DUGOM SELU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na

sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila 

je da se Berislav Brckovič razriješi dužnosti suca Opčinskog 
suda u Dugom Selu, na vlastiti zahtjev, radi početka rada u 
odvjetništvu.

Viječe je, jednoglasno i bez rasprave, prihvatilo 
prijedlog Komisije i razriješilo danom donošenja odluke
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BERISLAVA BRCKOVIĆA dužnosti suca Općinskog suda u Dugom Selu.
28. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRIJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA

OPĆINSKOG SUDA U KARLOVCU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na

sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje predložila je da se 

Ivan Perkoviđ razriješi dužnosti suca Općinskog suda u Karlo
vcu, radi odlaska na drugu dužnost.

Vijeće je, bez rasprave uz 1 glas "protiv" sukla
dno prijedlogu Komisije, danom donošenja odluke IVANA PERKO- 
VIĆA razriješilo dužnosti suca Općinskog suda u Karlovcu.
29. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRIJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA

OPĆINSKOG SUDA U KOSTAJNICI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na

sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila 

je da se Nikola Turajlić razriješi dužnosti suca Općinskog 
suda u Kostajnici, prije isteka vremena na koji je izabran.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, sukladno 
prijedlogu Komisije, danom 8. kolovoza 1991. godine razrije
šilo NIKOLU TURAJLIĆA dužnosti suca Općinskog suda u Kostajnici.
30. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRIJEŠENJU DUŽNOSTI DVA SUCA

OPĆINSKOG SUDA U PETRINJI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na

sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila 

je da se Milka. Devićr'.Grgić i Milka Ljiljak razriješe dužnosti 
suca Općinskog suda u Petrinji prije isteka vremena na koje su 
izabrane.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, sukladno pri- 
jednogu Komisije, danom 8. listopada 1991. godine, razriješilo 
MILKU DEVIĆ-GRGIĆ i MILKU LJILJAK dužnosti suca Općinskog suda 
u Petrinji.
3 1 . točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRIJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA

OPĆINSKOG SUDA U PULI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na

sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila 

je da se Vladimir Jovin razriješi dužnosti suca Općinskog 
suda u Puli na vlastiti zahtjev radi početka rada u odvjetni
štvu.



14

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, sukladno 
prijedlogu Komisije, razriješilo dužnosti suca Općinskog 
suda u Puli VLADIMIRA JOVINA, danom 31. ožujka 1992. godine.
32. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRIJESENJU DUŽNOSTI SUCA

OPĆINSKOG SUDA U SLUNJU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na

sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila 

je da se MarijanaPPuvača razriješi dužnosti suca Općinskog 
suda u Slunju prije isteka vremena na koji je izabrana.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave sukladno 
prijedlogu Komisije, danom 2. studenoga 1991. godine 
razriješilo MARIJANU PUVAČA dužnosti suca Općinskog suda u 
Slunju.
33. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRIJESENJU DUŽNOSTI SUCA

OPĆINSKOG SUDA U VARAŽDINU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na

sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora- predložila 

je da se Božica Petak-Vujec razriješi dužnosti suca Općinskog 
suda u Varaždinu na vlastiti zahtjev, radi početka rada u 
odvj etništvu.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, sukladno 
prijedlogu Komisije, danom donošenja odluke razriješilo 
BOŽICU PETAK-VUJEC dužnosti suca Općinskog suda u Varaždinu.
34. točka - PRIJEDLOG':ODLUKE 0 RAZRIJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA

OKRUŽNOG JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILA
ŠTVU OSIJEK
Prijedlog odluke zastupnici su primili na

sj ednici.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila 

je da se dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom 
javnom tužilaštvu Osijek razriješi Radomir Narjanović.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave sukladno 
prijedlogu Komisije, razriješilo RADOMIRA MARJANOVIĆA dužnosti 
zamjenika Okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužila
štvu Osijek.
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35. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI. ZAMJENIKA 
OKRUŽNOG JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILA
ŠTVU ZAGREB
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila je 

da se Danilo Gregovič razriješi dužnosti zamjenika okružnog ja
vnog tužioca u Okružnom javnom tužilatvu Zagreb, prije isteka 
vremena na koje je imenovan.

Zastupnik mr Mato Arloviđ u raspravi je upozorio 
da prijedlog za razrješenje daje republički tužilac.

Viječe je uz jedan glas "protiv'' prihvatilo prijed
log:! DANILA GREGOVIĆA,danom donošenja odluke, razriješilo dužnosti 
zamjenika Okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu 
Zagreb.
36 točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU VRŠITELJA.DUŽNOSTI ■ 

OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILA
ŠTVU PAKRAC

Prijedlog odluke zastupnici su primili na.sjednici.
Republički tužitelj je predložio,a-Komisija po

držala, da se Borivoj . Spremo razrješi vršitelja dužnosti općin
skog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Pakrac.

Viječe je, bez rasprave uz 1 glas "protiv" sukladno 
prijedlogu, danom donošenja odluke BORIVOJA SPREMU razrješilo 
vršitelja dužnosti općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom 
tužilaštvu Pakrac.
37. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI.ZAMJENIKA

OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽI
LAŠTVU DARUVAR

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Republički tužitelj je predložio, a Komisija za 

izbor i imenovanje Sabora podržala, da se Ranka Crnobrnja razriješi 
dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca.u Općinskom javnom 
tužilaštvu Daruvar prije isteka vremena na koje je imenovana.

Vijeće je,bez rasprave uz 1 glas "protiv" sukladno 
prijedlogu, razriješilo danom donošenja odluke RANKU. CRNOBRNJU 
dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom 
tužilaštvu Daruvar.
38. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA

OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM. JAVNOM TUŽI
LAŠTVU OSIJEK

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
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Republički tužitelj i Komisija za izbor i imenova
nje Sabora ̂ predložili. su da se na vlastiti zaht jev Mira Ivanšiđ 
razrješi dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom 
javnom tužilaštvu Osijek.

Vijeće je, bez rasprave uz 2 glasa "protiv", prihva
tilo ovaj prijedlog i razrješilo MIRU IVANŠIĆ dužnosti zamjenika 
općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštuvu Osijek.
39. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA

OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽI
LAŠTVU SPLIT

Prijedlog odluke zastupnici su primili, na sjednici.
Republički tužitelj i Komisija za izbor i imeno

vanje Sabora predložili su da se dužnosti zamjenika općinskog 
javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Split razrješi 
Svetlana Radović, prije isteka vremena na koje. je imenovana.

Vijeće je,bez rasprave uz 1 glas "protiv", prihva
tilo ovaj prijedlog i SVETLANIIJ RADOVIĆ, danom donošenja odluke, 
razrješilo dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca u Opći
nskom javnom tužilaštvu Split.
40. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA

OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽI
LAŠTVU VINKOVCI

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Republički tužitelj i Komisija za izbor i imenova

nje predložili su da se Zdenka Lešić razrješi dužnosti zamjenika 
općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Vinkovci 
prije isteka vremena na koje je imenovana.

Zastupnik Ivan Hranjec interesirao se. da li su 
osobe predložene za razrješenje dužnosti imenovane prije ili na
kon ovog saziva Sabora, o čemu je obrazloženje dao predsjednik 
Komisije za izbor i imenovanje zastupnik Ivan Milas.

Vijeće je, ,uz jedan glas "protiv", razriješilo da
nom donošenja odluke ZDENKU LEŠIĆ dužnosti zamjenika općinskog 
javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Vinkovci.
41. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU I RAZRJEŠENJU ČLANOVA

U RADNIM TIJELIMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
S obzirom da svako vijeće Sabora iz svojih redova 

bira i razrješava članove radnih tijela, Komisija za izbor i ime
novanje Sabora predložila je da se za člana Komisi je.žd) izbor -i'-imenova
nje Sabora izabere dr. Ivić Pašalić, zastupnik Društveno-politi- 
čkog vijeća Sabora.
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Vijeće je, bez rasprave uz 1 glas "protiv", usvojilo 
ovaj prijedlog i zastupnika dr. IVIĆA PAŠALIĆA izabralo za člana 
Komisije za izbor i imenovanje Sabora Republike Hrvatske.
42. točka - IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE DRUŠTVENO-PO- 

LITIČKOG VIJEĆA SABORA 0 PRESTANKU MANDATA ZASTUPNIKU 
ANTI JELAVIĆU

Izvješće su zastupnici primili na sjednici.
Komisija je predložila da se utvrdi prestanak man

data zastupnika Ante Jelavić, jer je izabran za suca Ustavnog 
suda Republike HEvatske.

Vijeće je, bez rasprave, donijelo slijedeći
Z A K L J U Č A K

Prihvaća se Izvješće Mandatno-imunitetske komisije 
i time utvrdjuje da je ANTI JELAVIĆU, danom 5. prosinca 1992. 
godine, prestao mandat zastupnika u Društveno-politčkom vijeću 
Sabora Republike Hrvatske.

Predsjednik vijeća zahvalio se zastupniku, Jelaviću 
na doprinosu u radu vijeća.

Time je Vijeće dovršilo rad prema utvrdjenom chevnom
redu .sjednice.

Predsjednik je, zatim, otvorio raspravu o Prijedlogu 
za donošenje zakona o područjima županija u Republici Hrvatskoj.

Na ponovni poziv predsjednika Vijeća u: svezi raspra
ve o Prijedlogu za donošenje ovoga zakona nitko od zastupnika nije 
se javio za riječ.

Predsjednik je pritom podsjetio da svi zastupnici 
Društveno-političkog vijeća imaju mogućnosti da svoje pismene 
primjedbe dostave u Vijeće.

Sjednica je zaključena u 20,30 sati.


