
SABOR SR HRVATSKE 
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SNIMANO! 

Z A P I S N I K 

sa 18. sjednice Društveno-političkog vijeda Sabora Republike 

Hrvatske, održane 7. svibnja 1992. godine u dvorani Društveno-

političkog vijeća 

POČETAK U 9,00 SATI. 

PREDSJEDAVA: VICE VUKOJEVIĆ, predsjednik Društveno-političkog 

vijeda Sabora Republike Hrvatske 

PREDSJEDNIK: 

Poštovane zastupnice i zastupnici, sve vas pozdra

vljam, i kao što vidite odvojenim sjednicama vijeća započinje

mo ovo zasjedanje Sabora. 

Prema do sada predanim evidencijskim listićima, 

sjednici je nazočno 63 zastupnika, a nitko se nije ispričao. 

Pardon, ispričali su se zastupnici Nikola Visković i Milan 

Kovač. 

S obzirom da je za pravovaljano odlučivanje sje

dnici nazočan dovoljan broj članova Vijeća, otvaram 18. sjed

nicu Drustveno-p-litičkog vijeća Sabora. 

Poštom Vijeća primili ste zapisnik sa 17. sjed

nice Vijeća. 

Da li netko od zastupnika ima primjedbi na pred

loženi tekst zapisnika? Nitko se ne javlja. Stavljam na us-
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vajanje zapisnik sa 17. sjednice, tko je za? (Svi.) Tko je 

protiv? (Nitko.) Uzdržanih? (Nema.) 

Utvrdjujem da je Vijeće jednoglasno usvojilo te

kst zapisnika 17. sjednice Vijeća održane 29. ožujka 1992. go

dine. . /:; 

U pozivu za ovu sjednicu Vijeća predložio sam 

samo jednu točku dnevnog reda i to: 

: - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU ČLANOVA ODBORA SABORA 

ZA PITANJE LOKALNE SAMOUPRAVE 

Prijedlog odluke primili ste na sjednici. 

Da li je potrebno da izvjestitelj Komisije za iz

bor i imenovanja obrazloži prijedlog odluke? (Nije.) 

Da li momentalno ima nekih prijedloga za dopunu 

dnevnog reda ove sjednice? (Nema.) 

Da li prihvaćate dnevni red kako je predložen uz 

poziv za sjednicu? (Da.) 

Utvrdjujem da smo prihvatili, da na ovoj sjedni

ci odlučimo o Prijedlogu odluke o izboru članova Odbora za 

pitanja lokalne samouprave. 

Da podsjetim, donošenjem novog Poslovnika Sabora 

ovaj je Odbor osnovan kao zajedničko radno tijelo Vijeća Sa

bora, pa bismo po vijećima trebali izabrati Članove. Tako 

Društveno-političko vijeće će se izjašnjvati o dijelu te od

luke koji se odnosi na izbor članova Odbora koji su zastup

nici našega Vijeća. 
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Da li ima primjedbi na prijedlog odluke? (Nema.) 

Stavljam prijedlog na glasovanje. Tko je za? (Svi.) Tko je 

protiv? (Nitko.) Da li je netko suzdržan? (Nitko.) 

Utvrdjujem da su jednoglasno u Odbor za pitanje 

lokalne samouprave iz Društveno-političkog vijeća izabrani 

zastupnici Delfina Arapovič, Vinko Buljan, Viktor Grabovac, 

dr. Nikola Jakšić, Ivan Tormaš i Franjo Vrućina, 

zaključujem 18. sjednicu Društveno-političkog vi

jeća i pozivam vas na sastanak zasjedanja u Veliku vječnicu 

Sabora. • 

Obavještavam zastupnike koji još nisu preuzeli 

materijale za Skupnu i Zajedničku sjednicu, da ih preuzmu u 

Tajništvu Vijeća. Hvala lijepo. 

U 9,30 je nastavak u Velikoj vjećnici. Hvala li

jepo. ; : :•:• 

SJEDNICA JE ZAVRŠENA U 9,15 SATI. 


