
S A B O R  
REPUBLIKE HRVATSKE 
Društveno-političko vijeće

- Zastupnicima Društveno-političkog 
vijeća. Sabora

Predmet: Zapisnik 7. sjednice Društveno- 
političkog vijeća Sabora održane 
6, 7. i 12. prosinca 1990. godine

Sjednicu Vijeća otvorio je 6. pr.psinca u 12,40 
sati predsjednik Vijeća, Ivan Vekić, koji je sjednici i pred
sjedavao sva tri dana zasjedanja.*

Predsjednik je obavjestio Vijeće da su izostanak 
sa sjednice ispričali zastupnici:

- za 6. prosinca: Lacković Ivan, šale Petar, Što- 
ković Igor i Roje Ante,

- za 7. prosinca: Dodan Šime, Gaži Ivica, Lacko
vić Ivan, Račan Ivica, Stojanović Milan, Šale Petar, Štoković 
Igor i Roje Ante,

- za 12.prosinca: Arapović Delfina, Dodan Šime, 
Jukić Božidar, Mažar Željko, špišić Zvonimir, Tormaš Ivan, 
Vasiljević Janko i Visković dr Nikola.

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

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

- za 6. prosinca: Bogati mr Vladimir, Opačić 
Jovo, Kraj anč ić Vicko,

- za 7. prosinca: Bogati mr Vladimir, Cupač Ste- 
van, Džođan Petar, Opačić Jovo i Krajančić Vicko,

- za 12. prosinca: Arlović mr Mato, Bogati mr 
Vladimir, Cupač Stevan, Džođan Petar, Frank Alceo, Laćković 
Ivan, Ličina, Berislav, Raj ić Simo, Račan Ivica, Stojanović 
Milan, Sušanj Luciano, Šrijeg Boško, Šorić Ivan, Štoković Igor, 
Žagar mr Miljenko, Čargonja Đarko I Roje Ante.

Zastupniku Jovi Opačiću nije uručen telegram s

* Sjednica je 7. prosinca započela u 9 sati, a 12. prosinca u 12,45 
sati.
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pozivom za sjednicu 12. prosinca 1990. godine.

Predsjednik je za sva tri dana zasjedanja utvrdio 
da sjednici prisustvuje većina članova Vijeća te da Viječe može 
donositi pravovaljane odluke.

* k * * * *

U okviru rasprave o zapisniku 6. sjednice Vijeća 
zastupnik dr Nikola Visković objasnio je razloge svog izostan
ka sa sjednice.

Viječe je, zatim, bez primjedbi, usvojilo zapis
nik 6. sjednice Viječa, održane 8. i 9. studenoga 1990. godine.

k k * k k k

I ODGOVORI NA ZASTUPNIČKA PITANJA

1. Ministarstvo pravosudja i uprave dostavilo je 
odgovor na pitanje zastupnika VASILJEVIĆ JANKA glede prostornog

i kadrovskog osposobijavanja Okružnog privrednog suda u Zagrebu.
Zastupnik je izjavio da je ̂ zadovoljan dobivenim

odgovorom.
2. Zastupnik VASILJEVIĆ JANKO, povodom očitovanja 

o odgovoru što ga je dobio na soje dopunsko zastupničko pitanje 
o mogućnostima donošenja jedinstvenog propisa o zabrani loženja 
vatre na otvorenim prostorima u ljetnim mjesecima, izjavio je 
da odgovorom nije zadovoljan te je zatražio cjelovit odgovor 
posebice s podacima o razlozima radi kojih su nastajali požari 
kao i imenima poznatih počinitelja.

3. Zastupnik VASILJEVIĆ JANKO izjavio je da je 
zadnjim odgovorom na zastupničko pitanje glede dopune geološke 
karte Hrvatske.

4. Zastupnik LUCIANO SUŠANJ povodom očitovanja 
o odgovoru na zastupničko pitanje glede zaštite Bakarskog 
zaljeva odgovorom nije bio zadovoljan i predložio je da se 
to pitanje razmotri na sjednici Vijeća.

S tim u svezi Vijeće je, jednoglasno, donijelo
slijedeći

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

pravu na jednoj od narednih sjednica Društveno-političkog 
vijeća, pripremi materijal koji će sadržavati sve relevantne 
podatke o stanju zagadjenosti u Bakarskom zaljevu, aktivno
stima koje su do sada poduzimane kao I mjerama što će se podu
zimati u cilju smanjenja zagađjenja cjelokupnog prostora Bakar
skog zaljeva i eventualne zabrane daljnjeg rada koksare u Bakru.
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5. Zastupnik STMO RAJIĆ (koji je ranije primio 
kao odgovor na zastupničko pitanje u svezi sa stranačkim 
organiziranjem po mjestu rada i utjecajem na kadrovsku i 
poslovnu politiku u poduzećima), tekst obvezatne upute za 
rad i postupanje organa i službi općina, izjavio je da je 
odgovorom uglavnom zadovoljan.

6. Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgo
vor na zastupničko pitanje LACKOVTĆ IVANA u svezi s raste
rećenjem privrede. Zastupnik se nije mogao očitovati o do
bivenom odgovoru jer nije bio prisutan sjednici Vijeća.

7. Zastupnik JOSO PAVIČIĆ, povodom očitovanja 
o odgovoru na zastupničko pitanje glede zaprečavanja pro
meta na području Republike Hrvatske, izjavio je da odgovorom 
nije zadovoljan i predložio da se to pitanje razmotri na sje
dnici Vijeća.

S tim u svezi Vijeće je jednoglasno donijelo slije
deći

Z A K L J U Č A K

Obvezuje se Ministarstvo unutarnjih poslova 
da, za raspravu na, sjednici Vijeća, čim je moguće prije, 
dostavi odgovarajući materijal koji će sadržavati podatke 
o rezultatima provedenih istraga u svezi sa zaprečavanji- 
ma, prometa u Republici Hrvatskoj od 17. kolovoza ove godi
ne do sada.

8. Zastupnik DRAGO EREŠ nije bio zadovoljan sa
držajem odgovora na svoje dopunsko zastupničko pitanje o 
mjerama, što će ih. poduzimati Vlada u cilju pravovremenog 
odredjivenja, otkupnih cijena poljoprivrednih proizvoda te 
je zatražio da, mu se dostavi cjelovit odgovor na ovo pita- 
n j e .

9. Zastupnik DRAGO EREŠ primio je i odgovor na 
zastupničko pitanje glede redoslijeda naplate potraživanja 
za, otkup poljoprivrednih proizvoda s kojim je odgovorom 
bio zadovoljnu.

TO. Ministarstvo prosvjete i kulture odgovorilo 
je na. zastupničko pitanje zastupnika DRAGE KRPINE u svezi 
sa selekcijom, hrvatskih, učitelja 1 nastavnika u hrvatskim 
školama u inozemstvu.

Zastupnik je izjavio da je odgovorom zadovoljan, 
ali je ukazao na, pojavu nezadovoljstva naših gradjana na 
privremenom, radu u inozemstvu glede načina odabira tih 
nastavnika.

1;T. Zastupnik VTĐMAROVTĆ ĐURO izjavio je da je 
zadovoljan odgovorom, na svoje zastupničko pitanje glede 
utvidj ivauja sadržaja rađa i kontrole rađa radne organi
zacije Spomen, područja Jasenovac.



4
12. Vlada Republike Hrvatske odgovorila je 

zastupniku JURI ŠONJE na Zastupničko pitanje o zapo
šljavanju naših radnika povratnika iz inozemstva, korište
njem sredstava inozemnih kredita.

Zastupnik nije bio zadovoljan sadržajem odgovora 
i postavio je dopunsko pitanje koje glasi:

" Da ii su programi zapošljavanja naših radnika, 
povratnika iz inozemstva, prema preuzetim obvezama radnih 
organizacija, koje su dobile inozemne kredite na temelju 
tih obveza i. realizirani?"

13. Zastupnik VICE VUKOJEVIĆ izjasnio se da je 
zadovoljan odgovorom na zastupničko pitanje glede nestanka 
robe iz Republičkih robnih rezervi.

14. Zastupnik VIDMARGVTĆ ĐURO izjavio je da je 
zadovoljan odgovorom na zastupničko pitanje u svezi s odre- 
dj ivanjem vlasnika Hrvatskog učiteljskog doma u Crikvenici.

15. Zastupnik SAGNER MARTIN bio je zadovoljan 
odgovorom na zastupničko pitanje glede načina na koji se 
odredjuje povećanje mirovina, ali je ukazao na nezadovolja
vajuće stanje na. ovom području.

16. Zastupnik ROJE ANTE nije prisustvovao sjedni
ci te se nije mogao očitovati o odgovoru što ga je primio 
na svoje zastupničko pitanje o mjerama koje će poduzeti 
Vlada glede zaštite dijela gospodarstva - pretežnih izvoz
nika.

17. Zastupnik VRUĆINA FRANJO izjasnio se da je 
u osnovi zadovoljan odgovorom na svoje zastupničko pitanje 
glede utvrdjivanja visine i naknade štete nastale ukidanjem 
hiđrorente.

* * * * * *

Predsjednik je obavjestio Vijeće da je Vlada 
Republike Hrvatske uputila zahtjev za odgodu roka za dava
nje odgovora, na zastupničko pitanje:

1 . Zastupnika ŠEKS VLADIMIRA glede materijalnog 
obeštećenja političkih zatvorenika.

2. zastupnice BAJT MARIJE o mjerama kojima bi se 
omogućilo bolje poslovanje drvne industrije.

3. zastupnika ARAPOVIĆ DELFINE, VISKOVIĆ dr NIKOLE 
koje se odnosi na rad Termoelektrane Plomin II.

Predsjednik je, takođjer, izvjestio da odgovore 
na zastupnička pitanja nisu primili od Vlade Republike
Hrvatske:

1. Zastupnik ĐUBIEL ALOJZ: glede mogućnosti sud
jelovanja Vlade u izgradnji javnih garaža u Zagrebu,
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2. zastupnik Šale petar u svezi s imovinskim 
pravima INE na imovinu u Srbiji,

3. Zastupnik VESELICA dr VLADIMIR glede donošenja 
propisa o službenom obliku i formi hrvatske zastave s povije
snim grbom,

4. Zastupnik VESELICA dr VLADIMIR glede prostori
ja koje se daju na korištenje strankama,

5. Zastupnik VESELICA dr VLADIMIR o načinu odre- 
djiyanja. koeficijenata za obračun osobnih dohodaka,

6. Zastupnik ERLIĆ BOZO u svezi s donošenjem za
kona, o nacionalnim parkovima u Republici Hrvatskoj,

7. Zastupnik LACKOViĆ IVAN glede odgode primjene 
kolektivnih ugovora.

Ministarstvo unutarnjih poslova nije odgovorilo 
zastupn ic ima:

1. VISKOVIĆ dr NIKOLI u svezi s informacijama o 
prisluškivanju gradjana,

2. MAZAR ŽELJKU na pitanje o postojanju i veličini 
četničkih jedinica, na Velebitu,

3. ŠALE PTERU u svezi s pitanjem o broju doušnika 
Službe državne sigurnosti.

Pojedina ministarstva nisu dostavila odgovore 
zastupnicima i, to:

- Ministarstvo financija nije dostavilo odgovor na 
pitanje zastupnika VIĐMAROVTĆ ĐURE o načinu financiranja Spomen- 
pođručja Jasenovac,

- Ministarstvo informiranja nije odgovorilo na 
pitanje zastupnika BLAŽINKOV dr STJEPANA o mogućnostima osni
vanja novog hrvatskog polltlčko-informacljskog dnevnog lista,

- Ministarstvo prosvjete i kulture nije dostavilo 
odgovor na zastupničko pitanje KRPINA DRAGE glede omogućavanja 
djeci koja to žele da, i u mjestima s većinskim stanovništvom 
srpske nacionalnosti, od prvog razreda uče latinično pismo,

- Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike 
nije dostavilo odgovor na zastupničko pitanje LAIČ mr MIJE 
glede naučne i povijesne valorizacije Izdanja Historijskog ar
hiva u Karlovcu,

- Ministarstvo vodoprivrede? Ministarstvo zaštite 
okoliša, prostornog uredjenja I graditeljstva nisu odgovorili 
na, pitanje zastupnika LAIĆ mr MIJE glede mjera za zaštitu 
slivnog područja, rijeke Kupe.

Predsjednik je, takodjer, Izvjestio da Ministarstvo 
prayosudja I uprave još nije dostavilo cjelovit odgovor na 
pitanje zastupnika PAŠALIĆ dr ITIĆA (postavljeno na sjednici u 
srpnju) glede dodjele stanova i stambenih kredita u bivšem 
Republičkom sekretarijatu unutrašnjih poslova.
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II NOVA ZASTUPNIČKA PITANJA

1. Zastupnik IVAN VALENT postavio je zastupničko 
pitanje glede zakonske mogućnosti da se zaposleni oslobode od 
plaćanja samodoprinosa radnih ljudi i gradjana za zadovoljavanje 
njihovih zajedničkih potreba u mjesnoj zajednici , za mjesece 
dok primaju zajamčeni osobni dohodak.

Na postavljeno pitanje usmeno je odgovorio minis
tar financija, Marijan Hanžekovič, ali je, pitanje upućena Ministar
stvu financija radi dostavljanja cjelovitog odgovora.

2. Zastupnik IVAN ŠORIĆ, postavio je zastupničko 
pitanje glede razloga zbog kojih Istarska poluatucesta, kao i 
ostali cestovni pravci u Istri nisu uvršteni u strategiju, razvi
tka Republike Hrvatske.

3. Zastupnik MIJO LAIĆ postavio je zastupničko pi
tanje glede mogućnosti da se zakonom utvrdjena obveza osigura
nja od potresa ukine, kao i mogućnost da se j^omaćim osiguravaju
ćim organizacijama zakonom omogući devizno osiguranje osigurani- 
ka, te se na taj način pođstakne razvoj domaćeg osiguranja.

4. Zastupnik BLAŽINKOV dr STJEPAN postavio je za
stupničko pitanje glede mjera koje Vlada Republike Hrvatske mo
že poduzeti kako bi spriječila uvoz poljoprivrednih proizvoda i 
njihovih preradjevina.

5. Zastupnik DRAGO EREŠ postavio je zastupničko 
pitanje glede mogućnosti da roditelj djeteta oboljelog od dis- 
trofije, cerebralne i dječje paralize i ostalih bolesti koje 
izazivaju tjelesnu ili mentalnu invalidnost ostvari pravo na 
nadoknadu osobnog dohotka za punu radno vrijeme, kao i mogućno
sti utvrdjivanja jedinstvenih iznosa doplatka za pomoć i njegu 
takve djece te osiguravanje prioritetne isplate dječjeg doplat
ka za invalidnu djecu.

6. Zastupnik ZVONKO ŠPIŠIĆ postavio je zastupničko 
pitanje glede obeštećenja stanovnika naselja Čehi, Mala Mlaka i 
Črnkovec zbog ograničavanja u raspolaganju i iskorištavanju ze
mljišta u privatnom vlasništvu koje se nalaze na području vodo- 
crpilišta.

7. Zastupnik DRAGO ČARGONJA postavio je zastupni
čko pitanje glede transformacije društvenog vlasništva te osni
vanja javnih poduzeća sa ciljem da se zaštiti društvena imovi
na .

8. Zastupnik IVAN MEZGA postavio je zastupničko 
pitanje glede ukidanja monopola domaće automobilske industrije i 
proizvodjača poljoprivrednih strojeva. Ministar trgovine, mr. , 
Petar Kriste usmeno je odgovorio na postavljeno pitanje, ali 
je zastupnik zatražio pismeni odgovor.
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9. Zastupnik IVAN VEKIĆ postavio je zastupničko 
pitanje glede zaštite tzv. Seusovog blaga i mjera koje se podu
zimaju kako bi se ovo blago vratilo u domovinu.

10. Zastupnik đr IGOR ŠTOKOVIĆ postavio je, teme
ljem odredbe člana 261. stava 2. Poslovnika Sabora Republike 
Hrvatske, zastupničko pitanje glede mjera za suzbijanje besprav
ne izgradnje.

Prilikom utvrđjivanja dnevnog reda sjednice, pred
sjednik Vijeća je utvrdio da je u pozivu za sjednicu predložen 
dnevni red sa ukupno 43. točke i to:

I Vlada Republike Hrvatske predložila je da se 
po hitnom postupku razmotre slijedeći zakonski akti:

1. Prijedlog za donošenje zakona o fondovima u sta 
mbenom i komunalnom gospodarstvu s Prijedlogom zakona,

2. Prijedlog za donošenje zakona o zabrani raspo
laganja i prijenosa odredjenih nekretnina u društvenom vlasniš
tvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih 
osoba s Prijedlogom zakona,

3. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i do
punama zakona o gradjevinskom zemljištu s Prijedlogom zakona,

4. Prijedlog za donošenje zakona o v ® | a p  s Pri
jedlogom zakona,, . •• - .

: '§.Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i do
punama Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u Republici Hr
vatskoj s Prijedlogom zakona,

6. Prijedlog za donošenje zakona o dopuni zakona o 
političkim organizacijama s Prijedlogom zakona,

7. Prijedlog za donošenje zakona o prestanku rada 
Društvenog pravobranioca samoupravljanja s Prijedlogom zakona,

8. Prijedlog za donošenje zakona o prestanku rada 
sudova udruženog rada s Prijedlogom zakona.

U raspravi o prijedlogu za donošenje navedenih za
konskih akata po hitnom postupku sudjelovao je dr Nikola Visko- 
vić.

Vijeće je zatim, većinom glasova prihvatilo prijed 
loge da se navedeni akti razmatraju po hitnom postupku. (15 
glasova "protiv").

II Vlada Republike Hrvatske predložila je dopunu 
dnevnog reda s pet zakonskih prijedloga s tim, da se rasprave 
takodjer po hitnom postupku odnosno skraćivanjem rokova za dosta 
vu materijala zastupnicima:
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1. Prijedlog za donošenje zakona o dopuni zakona 
o samostalnom obavljanju privrednih djelatnosti osobnim radom 
sredstvima u vlasništvu građjana s Prijedlogom zakona,

2. Prijedlog zakona o porezu na promet nekretnina,
3. Prijedlog za donošenje zakona o ovlaštenju Vla

de Republike Hrvatske da propisuje privremene mjere.za zaštitu 
gospodarskih interesa Republike Hrvatske s Prijedlogom zakona,

4. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o društvenoj kontroli cijena s Prijedlogom za
kona,

5. Prijedlog za donošenje Zakona o Božičnim blag
danima s Prijedlogom zakona.

Potrebu da se navedeni zakonski akti razmatraju 
po hitnom postupku obrazložili su mr Petar Kriste, ministar tr
govine i Marin Crnja, ministar rada i socijalne skrbi, a. u ras
pravi su, zatim, sudjelovali zastupnici dr Nikola Viskovič, Dra
go Krpina, mr Mato Arloviđ i Vinko Buljan.

Nakon toga Viječe je, večinom glasova prihvatilo 
navedenu dopunu dnevnog reda i prijedlog da se zakonski akti 
razmotre po hitnom postupku, s tim da o njima raspravi Zakonodav- 
no-pravna komisija i matična radna tijela (odluku je kod prijedloga ih. do 4. 
Vijeće donijelo s 15 glasova "protiv”, a kod prijedloga pod 5. s jednim glasom 
"protiv").

III Manon Giron, zastupnica Viječa udruženog rada 
Sabora podnijela je Prijedlog za donošenje zakona o izmjeni i 
dopuni Zakona o posebnom republičkom porezu na promet proizvoda 
i usluga s Prijedlogom zakona s tim da se razmotri po hitnom 
postupku. Ovaj je prijedlog na sjednici zastupnica i usmeno ob
razložila, međjutim, Viječe, večinom glasova, nije ga prihvatilo.

IV Grupa zastupnika Viječa udruženog rada podnije
la je Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zako
na o kinematografiji s Prijedlogom zakona s tim da se razmotri 
po hitnom postupku.

U raspravi je sudjelovao zastupnik dr Nikola Vi-
skovič.

Viječe je, večinom glasova, prihvatilo da se nave- 
dni prijedlog razmatra po hitnom postupku (8 glasova "protiv").

V Komisija Sabora za izbor i imenovanja predlaže 
da se u dnevni red uvrste prijedlozi odluka o izborima, imeno
vanjima i razrješenjima.

Zastupnik Ivan. Milas, predsjednik komisije za iz
bor i imenovanja obrazložio je prijedlog Komisije. Zastupnici su 
se, načelno, složili s uvrštavanjem svih točaka u dnevni red 
sjednice, s tim da če se konačno očitovati nakon primitka mate
rijala, s prijedlozima odluka.
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Drugog dana zasjedanja, nakon rasprave u kojoj 
su sudjelovali zastupnici Ivan Milas, dr Nikola Viskoviđ, Vla
dimir Šeks te Hrgovan Ljudevit, predstavnik Ministarstva pravo- 
sudja i uprave, Viječe je (uz 10 glasova "protiv" prihvatilo da 
se dnevni red dopuni slijedećim točkama:

- Prijedlog odluke o izboru i imenovanju članova 
Komisije za zaštitu i unapredj i van je* ravnopravnosti naroda i narodrosti

- Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika .i ...
članova Odbora za dodjelu republičkih nagrada za znanstvenois
traživački rad,

- Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju repu 
bličke komasacione komisije,

- Prijedlog odluke o imenovanju republičke aron- 
dacione komisije,

- Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i čla 
nova Republike disciplinske komisije drugog stupnja i njihovih 
zamjenika,

- Prijedlog odluke o razrješenju komandanta štaba 
civilne zaštite Republike Hrvatske,

- Prijedlog odluke o imenovanju javnog tužioca
Hrvatske,

- Prijedlog odluke o imenovanju javnog pravobranio 
ca Republike Hrvatske,

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Republič
kog vijeća za prekršaje,

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog 
suda u Zagrebu,

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Okružnog 
suda u Dubrovniku,

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Okružnog 
suda u Gospiću,

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Okružnog 
suda u Karlovcu,

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Okružnog
suda u Puli,

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Okružnog 
suda u Bjelovaru,

- Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog suda u
Bjelovaru,

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Okružnog 
suda u Osijeku,

- Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog suda u
Osijeku,

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Okružnog
suda u Rijeci,

- Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog suda u
Rijeci

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Okružnog 
suda u Slavonskoj Požegi,
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- Prijedlog odluke
suda u Sisku,

o izboru

- Prijedlog odluke o izboru
Sisku,

- Prijedlog odluke
suda u Splitu,

o izboru

- Prijedlog odluke o izboru
Splitu,

- Prijedlog odluke 
suda u Šibeniku,

o izboru

- Prijedlog odluke o izboru
Šibeniku,

- Prijedlog odluke 
suda u Varaždinu,

o izboru

- Prijedlog odluke o izboru
Varaždinu,

- Prijedlog odluke
suda u Zadru,

o izboru

- Prijedlog odluke 
suda u Zagrebu,

o izboru

- Prijedlog odluke o izboru
Zagrebu,

- Prijedlog odluke 
nog suda Hrvatske,

o izboru

- Prijedlog odluke 
privrednog suda u Bjelovaru,

o izboru

- Prijedlog odluke 
suda u Bjelovaru,

o izboru

- Prijedlog odluke 
privrednog suda u Karlovcu,

o izboru

- Prijedlog odluke 
nog suda u Karlovcu,

o izboru

- Prijedlog odluke o izboru
privrednog suda u Slavonskom Brodu,

- Prijedlog odluke 
privrednog suda u Rijeci,

o izboru

- Prijedlog odluke 
privrednog suda u Osijeku,

o izboru

- Prijedlog odluke 
privrednog suda u Splitu,

o izboru

- Prijedlog odluke 
nog suda u Splitu,

o izboru

- Prijedlog odluke 
privrednog suda u Varaždinu,

o izboru

- Prijedlog odluke 
nog suda u Varaždinu,

o izboru

- Prijedlog odluke 
privrednog suda u Zagrebu,

o izboru

- Prijedlog odluke o izboru
nog suda u Zagrebu,

predsjednika Okružnog 

suca Okružnog suda u 

predsjednika Okružnog 

suca Okružnog suda u 

predsjednika Okružnog 

suca Okružnog suda u 

predsjednika Okružnog 

suca Okružnog suda u 

predsjednika Okružnog 

predsjednika Okružnog 

suca Okružnog suda u 

predsjednika Privređ- 

pređsjeđnika Okružnog 

suca Okružnog privrednog 

predsjednika Okružnog 

suca Okružnog privred- 

predsjednika Okružnog 

predsjednika Okružnog

predsjednika Okružnog 

predsjednika Okružnog 

suca Okružnog privred- 

predsjednika Okružnog 

suca Okružnog privređ- 

predsj ednika. Okružnog 

suca Okružnog privred-
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- Prijedlog odluke o izboru suca
u Bjelovaru,

- Prijedlog odluke o izboru suca
Karlovcu,

- Prijedlog Odluke o izboru suca
u Splitu,

- Prijedlog odluke o izboru tri
u Zagrebu,

- Prijedlog odluke o izboru suca
Šibeniku,

- Prijedlog odluke o izboru suca
Varaždinu,

- Prijedlog odluke o izboru suca
ća za prekršaje,

- Prijedlog odluke o razrješenju
ružnog suda u Dubrovniku,

- Prijedlog odluke o razrj ešenju
ćinskog suda u Donjoj Stubici,

- Prijedlog odluke o razrješenju
ružnog suda u Osijeku,

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

- Prijedlog odluke o razrješenju vršioca dužnosti 
općinskog javnog tužioca u općinskom javnom tužilaštvu Donja Stu 
bića,

- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjeni
ka Okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Zagre
bu ,

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Vrhovnog
suda Hrvatske.

VI Skupština SFR Jugoslavije dostavila je Nacrt 
zakona o načinu osiguranja sredstava Federacije na ime članskog 
uloga u osnivački kapital Evropske banke za obnovu i razvoj 
(AS-1270).

reda.
Vijeće je jednoglasno usvojilo ovu dopunu dnevnog

Vijeće je takodjer, jednoglasno prihvatilo da se 
dnevni red, prema prijedlogu Skupštine SFRJ, dopuni raspravom o 
Prijedlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o formiranju Evrop
ske banke za obnovu i razvoj.

* * * * *

Prilikom utvrdjivanja dnevnog rada sjednice na pri 
jedlog zastupnika dr Vladimir Veselica, kojega je podržao zasu- 
pnik Mato Arlović Vijeće je, većinom glasova donijelo slijede
ći
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Z A K L J U Č A K

Obvezuje'se Vlada Republike Hrvatske da hitno, u 
okviru svojih nadležnosti, na području zahvaćenom potresom podu
zme sve potrebne mjere u cilju otklanjanja njegovih posljedica, 
te da o stanju zatečenom nakon potresa, kao i o podnijetim akti
vnostima obavijesti. Vijeće na idućoj sjednici.
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jeđeći
Viječe je, zatim, većinom glasova, utvrdilo sli-

1.

2.

3.

4.

5.

6 .
7.

8 .

9.
10.

11 . 

1 2 .

13.

14.
15.

16.

D N E V N I  R E D :

Strategija razvitka Republike Hrvatske
- Ocjena gospodarskih kretanja u Republici Hrvatskoj u 1990. 

godini
- Informacija Ministarstva rada i socijalne skrbi o stanju 

i kretanju nezaposlenosti i zapošljavanja od kolovoza do 
listopada 1990. godine i procjeni potrebnih sredstava za 
sustav zapošljavanja do kraja godine

Prijedlog za donošenje Zakona o fondovima u stambenom i ko
munalnom gospodarstvu s Prijedlogom zakona
Prijedlog za donošenje Zakona o zabrani raspolaganja i pri- 
jertO.ee .odredjenih nekretnina u društvenom vlasništvu na 
druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih oso
ba s Prijedlogom zakona
Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zako
na o gradjevinskom zemljištu s Prijedlogom zakona
Prijedlog za donošenje Zakona o vraćanju nacionaliziranih 
stambenih i poslovnih zgrada s Nacrtom zakona
Prijedlog za donošenje Zakona o stanovanju s Nacrtom zakona
Prijedlog za donošenje zakona o prodaji stanova u društve
nom vlasništvu na kojima postoji stanarsko pravo s Nacrtom 
kona
Prijedlog za donošenje zakona o prodaji poslovnih prostori
ja u društvenom vlasništvu s Nacrtom zakona
Prijedlog za donošenje zakona o vodama s Prijedlogom zakona
Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o Službi društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj s 
Prijedlogom zakona
Prijedlog za donošenje zakona o dopuni Zakona o političkim 
organizacijama s Prijedlogom zakona
Prijedlog za donošenje Zakona o prestanku rada Društvenog 
pravobranioca samoupravljanja s Prijedlogom zakona
Prijedlog za donošenje Zakona o prestanku rada sudova udru
ženog rada s Prijedlogom zakona
Prijedlog za donošenje Zakona o sportu s Nacrtom zakona
Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o kinematografiji s Prijedlogom zakona
Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju s Nacrtom 
zakona
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17. Prijedlog za donošenje zakona o dopuni Zakona o samostalnom 
obavljanju privrednih djelatnosti osobnim radom sredstvima 
u vlasništvu gradjana s Prijedlogom zakona

18. Prijedlog zakona o porezu na promet nekretnina
19. Prijedlog za donošenje Zakona o ovlaštenju Vlade Republike 

Hrvatske da propisuje privremene mjere za zaštitu gospodars
kih interesa Republike Hrvatske s Prijedlogom zakona

20. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o društvenoj kontroli cijena s Prijedlogom zakona

21. Prijedlog za donošenje zakona o Božičnim blagdanima s Pri
jedlogom zakona

22. Prijedlog dogovora o izdavanju doplatne poštanske marke 
"Mjesec borbe protiv raka"

23. Prijedlog zaključaka o prihvaćanju akata Savjeta Europe o 
slobodi izražavanja i informiranja (Predlagač: Odbor za pi
tanja političkog sistema)

24. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zastupničkom paušalu 
(Predlagač: Administrativna komisija Sabora)

25. Izvješće Zakonodavno-pravne komisije Sabora o Odluci Ustav
nog suda Hrvatske o ocjeni ustavnosti člana 22. Zakona o 
prenamjeni zajedničkih prostorija u stanove

26. Prijedlog zakona o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih naro
da o pravima djeteta

27. Nacrt odluke o ciljevima i zadacima zajedničke monetarne po
litike u 1991. godini (AS-1263)

28. Nacrt odluke o zajedničkoj deviznoj politici i projekciji 
platne bilance Jugoslavije za 1991. godinu (AS-1264 str.pov.)

29. Nacrt zakona o produženju važenja dijela Društvenog plana 
Jugoslavije od 1986. do 1990. godine i pojedinih odredaba 
saveznih zakona kojima se uredjuje financiranje društvenih i 
drugih službi u republici odnosno autonomnoj pokrajini koja 
ne može svojim sredstvima financirati te službe (AS-1253)

30. Nacrt zakona o utvrdjivanju ukupnog opsega rashoda Budžeta 
Federacije za 1991. godinu (AS-1265)

31. Nacrt zakona o izdavanju obveznica Federacije u 1991. godi
ni (AS-1256)

32. Nacrt zakona o premijama za ođredjene poljoprivredne proiz
vode i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljo
privredi (AS-1262)

33. Nacrt odluke o predračunu rashoda tečajnih razlika po odre- 
djenim inozemnim kreditima za 1991. godine (AS-1252)

34. Nacrt odluke o visini sredstava za isplatu regresa dijela ka
mata u 1991. godini na kredite korištene za izvoz opreme, 
brodova i izvodjenje investicijskih radova u inozemstvu na 
kredit (AS -12 51)
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41 .

42.

43.

44.

45.

46.

Nacrt odluke o utvrdjivanju visine sredstava za financi
ranje rada Agencije Federacije za osiguranje depozita i 
sanaciju banaka za 1991. godinu (AS1258)
Nacrt odluke o utvrdjivanju iznosa sredstava za financira
nje programa pribavljanja stanova za potrebe kadrova i po
vratak iseljenih osoba u SAP Kosovo od 1989. do 1992. go
dine za 1991. godinu (AS-1257)
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguravanju 
sredstava za djelomično financiranje programa za zaštitu 
socijalno ugroženog stanovništva i radnika za čijim radom 
prestaje potreba zbog prestrukturiranja privrede (AS-1261)
Nacrt zakona o osiguravanju sredstava za financiranje prog
rama izgradnje zajedničkog j ugoslavensko-madj arskog željez
ničkog kolodvora kod Subotice od 1991. do 1994. godine 
(AS-1255)
Nacrt zakona o visini sredstava osnivačkog uloga Federaci
je u 1991. godini, u Jugoslavenskoj banci za medjunarodnu 
ekonomsku suradnju (AS-1250)
Nacrt zakona o osiguranju dijela sredstavazaa obavljanje 
željezničko teretnog prometa izmeđju SFR Jugoslavije i Na
rodne Socijalističke Republike Albanije, te o uvjetima i 
načinu korištenja tih sredstava u 1991. godini (AS-1251)
Nacrt zakona o načinu osiguravanja sredstava za udio SFR 
Jugoslavije u devetoj popuni sredstava Medjunarođnog udru
ženja za razvoj (IDA) (AS-1259)
Nacrt zakona o porezu na promet proizvoda i usluga 
(AS-1268 str.pov.)
Nacrt zakona o načinu osiguravanja sredstava Federacije na 
ime članskog uloga SFRJ u osnivački kapital Evropske banke 
z-a obnovu i razvoj (AS-12.70)
Izvještaj Delegacije Sabora Republike Hrvatske u Vijeću re
publika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije o nastavku
59. i 60. sjednice Vijeća republika i pokrajina Skupštine 
SFRJ (održanim 14. i 15.11.1990.)
Nacrt zakona o zaduženju Narodne banke Jugoslavije za potre
be Federacije radi pribavljanja nekretnina za potrebe dip
lomatskih 1 konzularnih predstavništva SFR Jugoslavije u 
inozemstvu - radni tekst kao prilog Izvještaju Delegacije
Prijedlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije protiv 
dopingovanja u sportu (AS—12 40)
Prijedlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o oslobadjanju 
plaćanja carine po Sporazumu o proširenju trgovine i priv
redne suradnje, potpisanom. 1967. godine izmeđju SFR Jugo
slavije, Republike Indije i Arapske Republike Egipta 
(AS-1241)



47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.
56.

57.

58.

59.

60. 

61.

62.
63.

64.
65.

66.
67.

68.

Prijedlog zakona o ratifikaciji Konvencije o pružanju po
moći u slučaju nuklearnih nesreća ili radiološke opasnos
ti (AS-1086)
Prijedlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o formiranju 
Evropske banke za obnovu i razvoj
Prijedlog odluke o izboru i imenovanju članova Komisije 
za zaštitu i unapredjivanje ravnopravnosti naroda i narod
nosti
Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članove Od
bora za dodjelu republičkih nagrada za znanstveno-istraži
vački rad
Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju Republičke koma- 
sacione komisije
Prijedlog odluke o imenovanju Republičke arondacione komi
sije
Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Repub
ličke disciplinske komisije drugog stupnja i njihovih zamje
nika
Prijedlog odluke o razrješenju komandanta Štaba civilne zaš
tite Republike Hrvatske
Prijedlog odluke o imenovanju Javnog tužioca Hrvatske
Prijedlog odluke o imenovanju Javnog pravobranioca Republi
ke Hrvatske
Prijedlog odluke o izboru predsjednika Republičkog vijeća za 
prekršaje
Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u Za
grebu
Prijedlog odluke o izboru predsjednika Okružnog suda u Dub
rovniku
Prijedlog odluke o izboru predsjednika Okružnog suda u Gos
piću
Prijedlog
lovcu
Prijedlog
Prijedlog 
lovaru
Prijedlog
Prijedlog
jeku
Prijedlog
Prijedlog 
j eci
Prijedlog

odluke o

odluke o 
odluke o

odluke o 
odluke o

odluke o 
odluke o

odluke

izboru predsjednika Okružnog suda u Kar-

izboru predsjednika Okružnog suda u Puli 
izboru predsjednika Okružnog suda u Bje-

izboru suca Okružnog suda u Bjelovaru 
izboru predsjednika Okružnog suda u Osi-

izboru suca Okružnog suda u Osijeku 
izboru predsjednika Okružnog suda u Ri-

o izboru suca Okružnog suda u Rijeci
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69. Prijedlog odluke o 
Slavonskog Požegi

izboru

70. Prijedio g 
Sisku

odluke o iz bo ru

71. Prijedlog odluke o izboru
72. Prijedlog

Splitu
odluke o izboru

73. Prijedlog odluke o izboru
74. Prijedlog

Šibeniku
odluke o iz bo ru

75. Prijedlog odluke o izboru
76. Prijedlog

Varaždinu
odluke o izboru,

77. Prijedlog odluke o izboru
78. Prijedlog

Zadru
odluke o izboru

79. Prijedlog
Zagrebu

odluke o izbo ru

80. Prijedlog odluke o izboru
81. Prijedlog

Hrvatske
odluke. o izboru

CO is
j

• Prijedlog odluke 
suda u Bjelovaru

o izboru

0
0

U
> Prijedlog 

Bj elovaru
odluke Q izboru

*

0
0 Prijedlog odluke, 

suda. u Karlovcu
o izboru

85. Prijedlog odluke, 
u Karlovcu

Q izboru

0
0

.* Prijedlog odluke O izboru
suda u Slavonskom. Brodu

87. Prijedlog odluke o izboru 
suda. u Rijeci..

88. Prijedlog odluke o izboru 
suda u Osijeku

89. Prijedlog odluke o izboru 
suda, u Splitu

90. Prijedlog odluke o izboru 
Splitu

91. Prijedlog odluke o izboru 
suda u Varaždinu

92. Prijedlog odluke o izboru 
Varaždinu

predsjednika Okružnog suda u

predsjednika Okružnog suda u

suca Okružnog suda u Sisku 
predsjednika Okružnog suda u

suca Okružnog suda u Splitu 
predsjednika Okružnog suda u

suca Okružnog suda u Šibeniku 
predsjednika Okružnog suda u

suca Okružnog suda u Varaždinu 
predsjednika Okružnog suda u

predsjednika Okružnog suda u

suca Okružnog suda u Zagrebu 
predsjednika Privrednog suda

predsjednika Okružnog privrednog

suca Okružnog privrednog suda u

predsjednika Okružnog privrednog

suca Okružnog privrednog suda

predsjednika Okružnog privrednog

predsjednika Okružnog privrednog

predsjednika Okružnog privrednog

predsjednika Okružnog privrednog

suca Okružnog privrednog suda u

predsjednika Okružnog privrednog

suca Okružnog privrednog suda u



93.

94.

95.
96.
97.
98.
99. 

100 . 
101.

102.

103.

10.4.

105 .

106.

107 .

10 8 .

Prijedlog odluke o izboru predsjednika Okružnog privrednog 
suda u Zagrebu
Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog privrednog suda u 
Zagrebu
Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog suda u Bjelovaru
Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog suda u Karlovcu
Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog suda u Splitu
Prijedlog odluke o izboru tri- suca Okružnog suda u Zagrebu
Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda u Šibeniku
Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda u Varaždinu
Prijedlog odluke o izboru suca Republičkog vijeća za pre
kršaje
Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda 
u Dubrovniku
Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda 
u Donjoj Stubici
Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda 
u Osijeku
Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda 
u Ivancu
Prijedlog odluke, o razrješenju -vršioca dužnosti Općinskog 
javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Donja Stubica
Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika Okružnog 
javnog tužioca u Okružnom, javnom, tužilaštvu u Zagrebu
Prijedlog odluke o izboru predsjednika Vrhovnog suda Hrvat
ske

Prije prelaska na raspravu o pojedinim točkama 
dnevnog reda Vijeće je odredilo članove Zajedničke komisije za 
usaglašavanje akata, koji su na dnevnom redu sjednice.

U Zajedničku komisiju za usaglašavanje stavova Vi
jeća o aktima iz oblasti društvenih djelatnosti (točke 14,15. i 16.) 
Vijeće je odredilo zastupnike; Mariju Bajt, Ivana Mesića i Milana 
Tap a lov i ća.

U Zajedničku komisiju za usuglašavanje stavova i 
akata iz oblasti gospodarstvenih odnosa i financijskih dokumenata 
(točke 1 do 10, 17 do 20. i 24), Vijeće je odredilo zastupnike;
Matu Arlovića, Ivicu GažijaiGorđanu Turić.
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U Zajedničku komisiju z-a usuglašavanje stavova o akti
ma iz- oblasti pravo sud ja i uprave (točke (11., 12,13« £. 21) Viječe 
je odredilo, zastupnike: Antu Klari -ča* p.j'uru Panjana, i Sirim Haj i--* 
ča.

U Zajedničku komisiju za usaglašavanje stavova o aktima 
iz nadležnosti Skupštine SFRJ
Viječe je odredilo zastupnike: Vladimira Veselicu, Janka Vasilje- 
viča i Djuru Vidmaroviča.

Predsjednik je priopčio Viječu da je Predsjedništvo Sa
bora, kao predlagač Odluka o osnivanju Odbora Sabora Republike 
Hrvatske za zaštitu ljudskih prava, predložilo da se u zajednič
koj komisiji za usuglašavanje stavova viječa Sabora o tekstu ove 
odluke (iz Društveno-političkog viječa Sabora zastupnici Željko 
Mažar, Djuro Panjan i dr. Vladimir Veselica,) ponovi postupak 
usaglašavanja.

Viječe je jednoglasno usvojilo navedeni prijedlog.

1. točka - STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE

Zastupnici su poštom primili osnovni materijal, ocjenu 
gospodarskih kretanja u Republici Hrvatskoj u 1990. godini i In
formaciju Ministarstva rada i socijalne skrbi o stanju i kretanju 
nezaposlenosti i zapošljavanja od kolovoza do listopada 1990. go
dine i procjeni potrebnih sredstava za sustav zapošljavanja do 
kraj a godine.

Kao prilog raspravi zastupnici su primili i Informaciju 
Službe društvenog knjigovodstva o osnovnim financijskim rezulta
tima poslovanja privrede Hrvatske prema podacima periodičnih ob
računa za siječanj-rujan 1990. godine.

Uvodno izlaganje predsjednika Vlade Republike Hrvatske, 
Josipa Manoliča zastupnici su saslušali na skupnoj sjednici svih 
viječa.

Na sjednici su zastupnici primili izvješča Odbora za eko
nomsku politiku i razvoj, Odbora za pomorstvo, Odbora za promet 
i veze, Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo, Odbora za zaš
titu prirode i čovjekove okoline i Odbora za informatiku. Odbor 
za budžet i financije takodjer podržava strategiju razvitka.

Zastupnici Jure Šonje i Janko Vasiljevič uputili su 
pismene priloge za raspravu o ovoj točki dnevnog reda.

Viječe je, jednoglasno, donijelo slijedeče
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* }Z A K L J U Č K E
1 .  Podržava se Strategija razvitka Republike Hrvatske,
2. Primjedbe i prijedloge sadržane u izvješćima rad

nih tijela Sabora a posebice Odbora za zaštitu prirode i čovje
kove okoline, kao i prijedloge i sugestije iznesene u raspravi 
na sjednicama vijeća, Vlada Republike Hrvatske dužna je smatra
ti sastavnim dijelom strategije razvitka Republike Hrvatske.

2. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O FONDOVIMA U STAMBENOM I KOMUNALNOM 
GOSPODARSTVU

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje 
Zakona s Prijedlogom zakona a na sjednici izvješća Odbora za 
ekonomsku politiku i razvoj i Odbora za pitanja političkog sis
tema te izvješće i dopunsko izvješće Zakonodavno-pravne komisije

U raspravi je sudjelovao zastupnik željko Mažar, te 
ministar Milan Hrnjak.

Vijeće je, jednoglasno, prihvatilo amandmane Zakonodav 
no-pravne komisije, i to:

- članak 1. mijenja se i glasi: "Na dan 31. prosinca 
1990. prestaju djelovati skupštine samoupravnih interesnih zajed 
nica u stambenoj oblasti, skupštine samoupravnih interesnih za
jednica komunalnih djelatnosti odnosno skupštine stambeno-komu
nalnih samoupravnih interesnih zajednica i mandati rukovodnih 
radnika.

Danom 1. siječnja 1991. godine samoupravne interesne 
zajednice iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju s radom kao fon
dovi u stambenom i komunalnom gospodarstvu."

- U članku 2. stavku 2. iza riječi "fonda" briše se 
"i" i dodaju riječi "te predsjednika i".

U stavku 3. iza riječi "5 članova" stavlja se točka, 
ostali dio rečenice se briše.

- U članku 3. iza riječi "odnosno" dodaj© se riječ 
"skupština", a iza riječi "ovoga zakona" stavlja se točka i os
tali dio rečenice se briše.

Nakon toga, Vijeće je, s dva uzdržana glasa usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA

o fondovima u stambenom i komunalnom gospodarstvu u tekstu u ko
jem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 
50 30116-90-5 882-1 Klasa 37 0-01/90-01/13 od 19. studenog 1990. 
godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.
*)
S obzirom. da vijeća Sabora nisu usvojila zaključke u istovjet
nom tekstu, zajednička komisija za usaglašavanje stavova u 
toku sjednice usaglasila je stavove na tekstu koji je usvojilo. 
Društveno-političko vijeće Sabora.
Vijeće je prihvatilo Izvještaj zajedničke komisije.



21

3. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 ZABRANI RASPOLAGANJA I PRIJENOSA 
ODREDJENIH NEKRETNINA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU NA 
DRUGE KORISNIKE ODNOSNO U VLASNIŠTVO FIZIČKIH I 
PRAVNIH OSOBA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za dono
šenje i Prijedlog zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno- 
pravne komisije i odbora za pitanja političkog sistema te aman
dman Skupštine grada Zagreba.

U raspravi o amandmanima na tekst Prijedloga za
kona sudjelovao je zastupnik Panjan Djuro!-Branko Babac, mini
star pravosudja i uprave i Miroslav Šeparovič, povjerenik Vla
de .

Viječe je jednoglasno prihvatilo amandmane Zako- 
nodavno-pravne komisije i to:

- Naziv prijedloga zakona mijenja se i glasi:
"Prijedlog zakona o zabrani prijenosa prava ras

polaganja i korištenja određjenih nekretnina u društvenom vlas
ništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i prav
nih osoba."

- Stavak 1. članka 1. mijenja se i glasi:
"Zabranjuje se prijenos prava raspolaganja i ko

rištenja nekretninama koje su postale društveno vlasništvo (dr
žavno vlasništvo odnosno općenarodna imovina), na temelju:

- Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i gra- 
djevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", br. 52/58);

- Zakon o odredjivanju gradjevinskog zemljišta u 
gradovima i naseljima gradskog karaktera ("Narodne novine" br. 
30/68);

- Zakon o gradjevinskom zemljištu ("Narodne novi
ne" broj 48/88 i 16/90);

- Zakon o prometu zemljišta i zgrada ("Službeni 
list SFRJ" broj 43/65, 57/65 i 17/67 te Zakon o preuzimanju sa
veznih zakona kojima se uredjuju odnosi o kojima po Ustavnim 
amandmanima XX. do XL I . na. Ustav SFRJ odlučuju republike ("Narod
ne novine" broj 52/71 i 52/73);

- Zakon o potvrdi i izmjenama i dopunama Zakona 
o konfiskaciji imovine i o izvršenju konfiskacije od 9. lipnja 
1945. ("Službeni list FNRJ" broj 61/46);

- Zakon o prijelazu u državno vlasništvo neprija
teljske imovine i o sekvestraciji na imovinom odsutnih osoba 
("Službeni list FNRJ" - prečišćeni tekst broj 63/46 i 105/46);

- Zakon o nacionalizaciji privatnih privrednih 
poduzeća ("Službeni list FNRJ", broj 98/46 i 35/48);

- Zakon o potvrdi i izmjenama Zakona o postupa
nju s imovinom koju su vlasnici morali napustiti u toku okupacije



22

i imovinom koja im je oduzeta od strane okupatora i njegovih 
pomagača ("Službeni list FNRJ broj 64/46, 88/47 i 99/48), na 
druge đruštveno-pravne'osobe odnosno vlasništvo fizičkih i pra
vnih osoba.

Iza stavka 1 dodaje se novi stavak koji glasi:
Ova zabrana traje do donošenja odgovarajućih za

kona o pretvorbi društvenog vlasništva i o ustanovaljavanju 
vlasništva fizičkih i pravnih osoba na nekretninama iz prethod
nog stavka.

- Stavak 1. članka 2. mijenja se 1 glasi:
"Od zabrane iz članka 1. ovoga zakona izuzimaju 

se one nekretnine u društvenom vlasništvu koje su društvene 
pravne osobe stekle kupnjom drugih naplatnih pravnim poslom, 
gradjenjem odnosno koje su stečene:eksproprijacijom ili dava
njem na korištenje gradjevinskog zemljišta i ako je za te nek
retnine plaćena naknada temeljem pravomoćne odluke o plaćanju 
naknade, bez obzira što je prednik te društvene pravne osobe 
stekao nekretnine na temelju zakona navedenih u članku 1. ovoga 
zakona.

U stavku.2. riječi "raspolaganja i prijenosa" za
mjenjuju se riječima "prijenosa prava raspolaganja i.korištenja.

- U članku 3. riječi "raspolaganja odnosno prije
nosa" zamjenjuju se riječima "prijenosa prava raspolaganja i ko
rištenja" .

U članku 4. stavku 1. riječi "Pravni posao ili 
drugi pravni akt zaljučen odnosno donesen" zamjenjuje se riječi
ma "Pravni posao sklopljen ili pravni akt donesen".

- U članku 5. riječi "dade valjano osiguranje" 
zamjenjuju se riječima "da osiguranje".

- U članku 6. iza riječi "prestaje propisana za
brana" dodaju se riječi "prijenosa prava raspolaganja i korište
nja" , a riječi "odnosno prijenosa" - brišu se.

Vijeće je takodjer, s četiri glasa protiv, prih
vatilo amandman Odbora za pitanja političkog sistema:

U članku 4. stavku 2. riječi "1. srpnja 1990. go
dine" zamjenjuje se riječima "1. svibnja 1990. godine".

Vijeće nije prihvatilo amandman Skupštine grada
Zagreba.

Nakon toga Vijeće je, s dva glasa protiv, usvoji
lo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 ZABRANI PRIJENOSA PRAVA RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA ODREDJENIH 
NEKRETNINA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU NA DRUGE KORISNIKE ODNOSNO U 
VLASNIŠTVO FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA iz teksta u kojem ga je 
predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030115-90 
5900-2 klasa: 406-01/90-02/13 od 27. studenoga 1990. godine) za
jedno s prihvaćenim amandmanima.
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S obzirom da se člankom 4. pređvidja unatražno 
djelovanje ove norme, sukladno članu 156. Poslovnika Sabora, 
Viječe je, sa dva glasa protiv, donijelo i slijedeći

Z A K L J U Č A K
utvrđjuje se da je povratno djelovanje odredbe članka 4. stavka 
2. ovoga Zakona od općeg interesa.

4. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
GRADJEVINSKOM ZEMLJIŠTU

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješće i dopu
nu izvješća zakonodavno-pravne komisije, izvješće Odbora za pi
tanja političkog sistema, amandmane Skupštine grada Zagreba i 
mišljenje Javnog pravobranilaštva Republike Hrvatske..

Zastupnik Vice Vukojević, predsjednik Zakonodavno- 
pravne komisije obrazložio je stavove Zakonodavno-pravne komisi
je.

Branko Babac, ministar pravosuđja i uprave očito
vao se na podnesene amandmane.

Vijeće je većinom glasova prihvatilo amandmane 
Zakonodavno-pravne komisije i to:

- u članku 4b. riječi "posebnim.propisima" zamje
njuju se riječju "Zakonom".

- član 11. mijenja se i glasi:
u članu 26. mijenja se i glasi:
Gradjevinsko zemljište, u društvenom vlasništvu

može se dati na korištenje đruštveno-pravnim osobama odnosno u 
vlasništvo fizičkih ili pravnih osoba, samo uz naknadu prema 
tržišnim cijenama".

- u članku 26. članak 90e. briše se.
- Iza članka 27. dodaje se novi članak 27a koji

glasi:
odredbe člana 33, 34. i 89. Zakona o gradjevinskom 

zemljištu ("Narodne novine" koji 48/88 i 16/90) koji se odnose 
na prijenos objekta u društveno vlasništvo,, neće se primjenjiva
ti do donošenja posebnog zakona.

Vijeće nije prihvatilo amandmane Skupštine grada
Zagreba.

Zastupnik Mato Arlović obrazložio je razloge svog 
protivljenja amandmanima.

Nakon toga, Vijeće je, s jednim glasom protiv,
usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 GRADJEVINSKOM ZEMLJIŠTU u tekstu 
u kojem ga. je predložila. Vlada Republike Hrvatske (aktom pod bro
jem: 5030115-90-11 klasa 944-01/90-01/01 od 27. studenoga 1990. 
godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.
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5. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 VRAĆANJU NACIONALIZIRANIH 
STAMBENIH I POSLOVNIH ZGRADA S NACRTOM ZAKONA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komksije, 
Odbora za ekonomsku politiku i razvoj, Odbora za socijalnu poli
tiku i zdravstvo i Odbora za pitanja političkog sistema.

U raspravi o razlozima za donošenje zakona sudje
lovali su zastupnici: Ivan Tormaš, Ivan Milas, Ivan Bobetko,
Bozo Erliđ, dr Nikola Visković, dr Zvonimir Markoviđ, Vladimir 
Šeks, Drago Krpina, Delfina Arapoviđ, Djuro Panjan, mr Mato Arlo- 
vić i Drago Ereš, te Branko Babac, ministar pravosuđja i uprave, 
Milan Hrnjak, ministar zaštite okoliša, prostornog uredjenja i 
graditeljstva i Marijan Prus, zamjenik sekretara Sekretarijata 
Vlade za zakonodavstvo.

Nakon rasprave Viječe je, uz 11 glasova protiv 
i 1 uzdržanim glasom, donijelo slijedeće

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

vraćanju nacionaliziranih stamb enih zgrada i poslovnih zgrada.
2. Sve primjedbe i prijedlozi iz prethodne ras

prave kao i primjedbe iznesene na sjednicama vijeća Sabora upu
tit će se Vladi Republike Hrvatske :da ih uzme u obzir prilikom 
izrade Prijedloga ovoga zakona.

3. Prijedlog za donošenje ovoga zakona, zajedno 
s izvješćima radnih tijela Sabora objavit će se u Izvješćima 
Hrvatskoga Sabora.

6. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 STANOVANJU S NACRTOM 
ZAKONA

Zastupnici su poštom primili. Prijedlog za donoše
nje zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije, 
Odbora za ekonomsku politiku i razvoj, Odbora za socijalnu poli
tiku i zdravstvo i Odbora za pitanja političkog sistema.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, donijelo
slijedeće

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

stanovanju.
2. Sve primjedbe i prijedlozi pređthodne raspra

ve, kao 1 primjedbe iznesene na sjednicama vijeća Sabora uputit 
će se Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom 
izrade Prijedloga ovoga zakona.
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3. Prijedlog za donošenje ovoga zakona zajedno 
s izvješćima radnih tijela Sabora objavit će se u "Izvješćima 
Hrvatskog Sabora.

7. točka PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 PRODAJI STANOVA U 
DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO 
PRAVO S NACRTOM ZAKONA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za dono
šenje zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije, 
Odbora za ekonomsku politiku i razvoj, Odbora za socijalnu poli
tiku i zdravstvo i Odbora za pitanja političkog sistema.

U raspravi o razlozima za donošenje ovoga zakona 
sudjelovali su zastupnici Željko Mažar i Vladimir šeks.

Nakon toga, Vijeće je jednoglasno usvojilo slije
deće

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

prodaji stanova u društvenom vlasništvu na kojima postoji stanar- 
sko pravo.

2. Sve primjedbe i prijedlozi iz prethodne ras
prave kao i primjedbe iznesene na sjednicama vijeća Sabora upu
tit će se Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom 
izrade Prijedloga ovoga zakona.

3. Prijedlog za donošenje ovoga zakona zajedno
s izvješćima radnih tijela, objavit će se u Izvješćima Hrvatskoga 
Sabora.

8. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 PRODAJI POSLOVNIH
PROSTORIJA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU S NACRTOM ZAKONA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije, 
Odbora za ekonomsku politiku i razvoj i Odbora za pitanja poli
tičkog sistema.

Vijeće je jednoglasno i bez rasprave donijelo
slijedeće

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

prodaji poslovnih prostorija u društvenom vlasništvu.
2. Sve primjedbe i prijedlozi iz prethodne raspra-
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ve, kao i primjedbe iznesene na sjednicama vijeća Sabora uputit 
će se Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom izra
de Prijedloga zakona.

3. Prijedlog za donošenje ovoga zakona, zajedno 
s izvješćima radnih tijela Sabora, objavit će se u "Izvješćima 
Hrvatskoga Sabora".

9. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 VODAMA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za dono

šenje i Prijedlog zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno- 
pravne komisije, Odbora za zaštitu prirode i čovjekove okoline 
i Radne grupe odbora za pomorstvo, te amandmane grupe zastupni
ka (iz Društveno-političkog vijeća zastupnica Turić Gordana).

U raspravi o Prijedlogu zakona sudjelovali su 
zastupnici Vice Vukojević, Mato Arlović, Zvonimir špišić, Alojz 
Markač i Gordana Turić te Branko Bergman, ministar vodoprivrede.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandmane Odbora 
za zaštitu prirode i čovjekove okoline,i to:

- u članu 78. u stavku 1. riječi "ili sanitarne 
inspekcije" zamjenjuju se riječima "sanitarne i inspekcije zaš
tite okoliša".

U stavku 2. iza riječi "zdravstva"dodaju se rije
či "i ministrom zaštite okoliša".

- u članku 87. stavku 4. iza riječi "zdravstva" 
dodaju se riječi "i ministrom zaštite okoliša".

- u članku 85. na kraju stavka 1. briše se točka 
i dodaju riječi "i inspekciji zaštite okoliša".

- u članku 158. stavku 2. iza riječi "tehnološ
kog" dodaje se riječ "inžinjersko-ekološkog".

- u članku 159. dodaje se novi stavak 2 koji glasi
"o poduzetim mjerama iz stavka 1 ovog člana,

organi uprave nadležni za poslove sanitarne inspekcije obavijes
tit će organe inspekcije zaštite okoliša."

Vijeće je takodjer jednoglasno prihvatilo amandman 
Zakonodavno-pravne komisije da je naziv javnog vodoprivrednog 
poduzeća koje se osniva za obavljanje djelatnosti od interesa za 
Republiku "Hrvatska vodoprivreda".

Vijeće je, takodjer, prihvatilo amandmane zastup
nice Gordane Turić i to:

- u članku 1. iza prvog stavka dodaje se novi 
stavak la koji glasi:

"Ovim se zakonom odredjuje djelovanje Ministarstva 
vodoprivrede kao prvenstveno, usmjeravanje dugoročnog razvoja 
vodoprivrede u svrhu promicanja vodnog režima i optimalnog gos
podarenja vodama".

Dosadašnji stavak 2 glasi:
"Ovim se zakonom osniva javno vodoprivredno podu

zeće za obavljanje vodoprivredne djelatnosti od značenja za 
Republiku (u daljem tekstu."Hrvatska vodoprivreda") i javna vodo- 
privredna poduzeća za obavljanje vodoprivrednih djelatnosti od
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značaja za slivna područja u Republici (u daljem tekstu "vođo- 
privređna poduzeća").

U članku 1. dodaje se stavak 3. koji glasi:
"Ministarstvo vodoprivrede odobrava financijski 

plan "Hrvatske vodoprivrede" i "javnih vodoprivrednih poduzeća", 
te nadzire realizaciju radova".

- U članku 4. stavku 1. riječ "jedinstveni" za
mjenjuje se riječju "optimalni".

U drugom stavku pomiče se redoslijed nabrojenih 
poslova tako da je prvi tekst pod brojem 5, zatim redom 3, 1, 2,
4. i 6.

1 jaju 

"i to 

si:

■- Članak 5. mijenja se i glasi:
"Poslove iz članka 4. stavka 2. ovog zakona obav- 

Hrvatska vodoprivreda i vodoprivredna poduzeća".
- u članku 6. na kraju točke 1. dodaju se riječi 

u prirodnim uvjetima i u uvjetima izgradjenosti" .
- u članku 9. početak stavka 2 mijenja se i gla-

"Slivno područje obuhvaća teren s kojega se po
vršinskim i podzemnim putom voda slijeva u isto recipijent (more 
jezera, rijeku, izvor)".

U drugoj alineji istog stavka riječ "otječe" za
mjenjuje se riječju "dotječe".

- U članku 12. stavku 1. mijenja se i glasi:
"Vodoprivrednom osnovom utvrdjuje se optimalna

strategija promicanja i održavanja vodnog režima na odredjenom 
području, i one predstavljaju "osnov za planiranje razvoja vodo
privrede. "

U drugom stavku riječi "ekonomska rješenja za za
štitu voda od zagadjivanja, osiguravanje zaliha voda i za cijelo 
vito gospodarenje vodama" zamjenjuje se riječima "ekonomska rje
šenja za cjelovito i optimalno gospodarenje vodama, zaštitu od 
štetnog djelovanja voda, zaštitu voda od zagadjivanja i osigura
vanja zaliha voda."

- U prvom stavku članka 103. riječ "jedinstveni" 
zamjenjuje se riječju "optimalni".

Vijeće nije prihvatilo amandmane zastupnice Gorda 
ne Turić na član 10, 13, 14. i 15. (a tijekom rasprave zastupni
ca je povukla amandmane na član 107. i 122).

Vijeće, takodjer, nije prihvatilo amandmane zas
tupnika Zvonimira špišića na član 21, 26, 30. i 107. kao ni aman 
dmane zastupnika Alojza Markoča podnesene na član 122. i 123. 
Prijedloga zakona.

Nakon toga Vijeće je, uz 6 glasova protiv usvoji
lo

PRIJEDLOG ZAKONA( ^
0 VODAMA u tekstu u kojem ga je.predložila Vlada Republike Hrvat 
ske (aktom pod brojem: 5030116-90-5901-9 Klasa 325-01/90-01/06 
od 28. studenoga 1990. godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima (*)

(*) S obzirom da vijeća Sabora nisu usvojila Prijedlog zakona u 
istovjetnom tekstu, Zajednička komisija za usaglašavanje u 
toku sjednice usuglasila je stavove i predložila vijećima na
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- U članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi sta
vak 2 koji glasi:

"Ovim se zakonom odredjuje djelovanje Ministar
stva vodoprivrede kao, prvenstveno, usmjeravanje dugoročnog raz
voja vodoprivrede u svrhu promicanja vodnog režima i optimalnog 
gospodarenja vodama".

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

predlagača.

va takoda prvo 
6.
predlagača.

- U članku 4. stavak 1. prihvaća se u tekstu

U stavku 2 pomiče se redoslijed nabrojenih poslo- 
ide tekst pod brojem 5. zatim redom 3, 1, 2, 4. i

- U članku 9. stavak 2. prihvaća se u tekstu

- članak 103. prihvaća se u tekstu predlagača.
- U članku 109. u točki 3. a iza riječi "ministar" 

brišu se riječi "za vodoprivredu", i zamjenjuje se riječju "vodo
privrede" .

Iza točke 3a. dodaje se nova točka 3b koja glasi:
"Donosi financijski plan uz suglasnost ministra

vodoprivrede". 

e, t, g, h.
Dosadašnje oznake b, 

- U članku 124. u 5.
dodaje se riječ "vodoopskrbe".

"1990.".
- U članku 171. broj

c, d, e, f, g poslije c, d, 

zatim iza riječi "zaštita" 

"1991." mijenja se u broj

je.
Vijeće je prihvatilo izvještaj Zajedničke komisi-
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10. točka. - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
0 SLUŽBI DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA U REPUBLICI 
HRVATSKOJ

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za do
nošenje i Prijedlog zakona, a na sjednici izvješća Zakonodav
no-pravne komisije i Odbora za budžet i financije.

Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno, usvojilo

P R I J E D L O G  Z A K O N A
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 SLUŽBI DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA 
U REPUBLICI HRVATSKOJ U tekstu u kojem ga je predložila Vlada 
Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030115-90-6122-2 Klasa 
470-02/89-01/02 od 8. studenoga 1990. godine).

11. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 DOPUNI ZAKONA 0 POLITIČKIM 
ORGANIZACIJAMA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za do
nošenje zakona i Prijedlog zakona, a na sjednici izvješće i do
punsko izvješće Zakonodavno-pravne komisije i izvješće Odbora 
za pitanja političkog sistema.

Vijeće je takodjer upoznato s mišljenjem Vije
ća udruženog rada Sabora kojim se podržava donošenje ovog za
kona .

Branko Babac, ministar pravosudja i uprave dao 
je dodatno obrazloženje o potrebi donošenja ovog zakona. U

U raspravi su sudjelovali Vice Vukojević, dr. 
Vladimir Veselica, Jure Šonje, dr. Ivić Pašalić, Marijan Šimu- 
nić, mr. Mato Arlović, dr. Nikola Visković, Berislav Ličina, r 
Ivan Hranjec, Željko Mažar, Vladimir Šeks i Ante Klarić.

Vijeće je većinom glasova prihvatilo amandman 
da se u članku 1. stavku 2. riječ "sedamdeset dva" zamijenjuje 
riječju "dvadesetčetiri".

Vijeće je, takodjer, jednoglasno prihvatilo 
amandman Zakonodavno-pravne komisije: da se u članku 1. doda no
vi stavak 4. koji glasi:

"Pravo iz stavka 1. ovoga članka imaju i druš
tvene organizacije čiji su kandidati na izborima izabrani za 
zastupnika u Sabor Republike Hrvatske, u skladu s mjerilima i 
kriterijima sadržanim u stavku 2. i 3. ovoga članka."

Vijeće je, takodjer, jednoglasno prihvatilo 
amandman Odbora za pitanja političkog sistema.

U članu 1. Prijedloga zakona iza člana 29a. do
daje se novi član 29b. koji glasi:
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"član 29b.
Sabor Republike Hrvatske đe uskratiti budžet

ska sredstva političkim organizacijama ukoliko je njihovo dje
lovanje usmjereno na koju od aktivnosti utvrdjenih odredbom 
člana 4. Zakona o političkim organizacijama.

Nokon toga Viječe je uz 3 glasa "protiv", usvo-
j ilo

P R I J E D L O G  Z A K O  N A  ' '

0 DOPUNI ZAKONA 0 POLITIČKIM ORGANIZACIJAMA u tekstu u kojem 
ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 
5030115-90-11 Klasa 006-01/90-01/01 od 27. studenoga 1990. 
godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.

Viječe je takodjer, donijelo slijedeči

Z A K L J U Č A K
utvrdjuje se postojanje opčeg interesa koji za

htijeva da pojedine odredbe ovoga zakona imaju povratno đje- 
lovanj e .

12. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PREDSTAVKU RADA DRUŠTVENOG 
PRAVOBRANIOCA SAMOUPRAVLJANJA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za do
nošenje zakona s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješča 
Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za pravosuđje i upravu.

Zastupnik SIMO RAJIĆ, predsjednik Odbora za 
pravosuđje i upravu, obrazložio je stavove tog Odbora.

Viječe je, s jednim glasom protiv, prihvatio 
amandman Odbora za pravosuđje i upravu da se:

- Iza članka 4. doda novi članak 5, koji glasi: 
"Društveni pravobranioci samoupravljanja i nji

hovi zamjenici u Republici i zajednicama opčine, koji su raz- 
rješeni svojih funkcija ostvarit če prava shodno Zakonu o oso
bnim dohocima i drugim primanjima funkcionara koji bira ili 
imenuje Sabor Republike Hrvatske, Predsjedništvo Republike Hr
vatske, Ustavni sud Hrvatske i Vlada Republike Hrvatske ("Na
rodne novine" broj 19/90), a društveni pravobranilac samoupra
vljanja grada Zagreba i njegov zamjenik te društveni pravobra
nilac samoupravljanja opčina i njihovi zamjenici, koji su raz- 
rješeni prije stupanja na snagu ovoga zakona i koji če biti (*)

(*) S obzirom da viječa Sabora nisu prihvatila Prijedlog zako
na u istovjetnom tekstu, a ni u Zajedničkoj komisiji za usu
glašavanje stavova medju viječima Sabora nije postignuta su
glasnost, Viječe je zaključilo da se temeljem člana 215. Po
slovnika Sabora u toj Komisiji ponovi postupak usuglašavanja.
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^razriješeni nakon prestanka rađa organa iz člana 1 . ovoga za
kona,ostvarivat če prava, prema. Zakonu o radnim odnosima ("Na
rodne novine" broj 19/90)

- Članci 5. i 6. postaju članci 6. i 7."
Nakon toga Vijeće je jednoglasno usvojilo

P R I J E D L O G  Z A K O N A  
0 PRESTANKU RADA DRUŠTVENOG PRAVOBRANIOCA SAMOUPRAVLJANJA u 
tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (ak
tom pod brojem 5030107-90-6204-1 Klasa 005-03/90-01/01 od 27. 
studenoga 1990. godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.

13. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PRESTANKU RADA SUDOVA UDRUŽENOG 
RADA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za dono 
šenje i Prijedlog zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno- 
pravne komisije, i Odbora za pravosudje i upravu.

U raspravi su sudjelovali zastupnici mr. Mato 
Arlovio, Vladimir Šeks, Djuro Panjan, Ivan Hranjec i dr. Niko
la Viskovic.

usvojilo
Nakon toga Vijeće je, sa 7. glasova "protiv"

P R I J E D L O G  Z A K O N A  
0 PRESTANKU RADA SUDOVA UDRUŽENOG RADA u tekstu u kojem ga je 
predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030107- 
90-6205-1 Klasa 711-03/90-07/03 od 27. studenoga 1990. godine)

14. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 ŠPORTU S NACRTOM 
ZAKONA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za dono 
šenje zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisi 
je i Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu.

Vijeće je jednoglasno i bez rasprave donijelo
slijedeće

Z A K L J U Č K E

o Športu.
Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona

2. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Prijed 
log za donošenje zakona kao i Nacrt zakona, izneseni u prethod 
noj raspravi i raspravi na sjednicama vijeća Sabora, dostavlja 
ju se Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir kod izrade 
Prijedloga zakona.
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15 točka.. - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
0 KINEMATOGRAFIJI

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za do
nošenje Zakona s Prijedlogom zakona i mišljenja Vlade Republi
ke Hrvatske, a na sjednici izvješća Zakonođavno-pravne komisi
je, Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu i Odbora za bud
žet i financije.

Vijeće je, uz 2 glasa "protiv", usvojilo

P R I J E D L O G  Z A K O N A  
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 KINEMATOGRAFIJI u tekstu kako 
ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (akt pod brojem 
5030104-90-6206-5 Klasa 612-11/89-01/03 od 28. studenog 1990. 
godine).

Vijeće je utvrdilo da je, usvajanjem ovoga za
kona, ujedno odlučilo i o Inicijativi udruženja samostalnih 
privrednika Slavonski Brod za izmjene istog Zakona.

16. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA 
I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 
I ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU S NACRTOM ZAKONU

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za dono 
šenje zakona, a na sjednici izvješća Zakonođavno-pravne komisi 
je, Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo te Odbora za bu
džet i financije.

U raspravi su sudjelovali zastupnici Darko Vr- 
tarić, Ivan Hranjec, dr. Ivan Mesić, dr. Ivan Valent, dr. Ivić 
Pašalić te dr. Andrija Hebrang, ministar zdravstva.

Nakon toga Vijeće je jednoglasno usvojilo sli
jedeće

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

o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdrav
stvenom osiguranju

2. Primjedbe, prijedlozi i mišljanja izneseni 
u prethodnoj raspravi i raspravi na sjednicama vijeća Sabora, 
dostavljaju se Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir kod 
izrade Prijedloga zakona.

17. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 DOPUNI ZAKONA 0 SAMOSTALNOM 
OBAVLJANJU PRIVREDNIH DJELATNOSTI OSOBNIM RADOM

nici.
Zastupnici su Prijedlog zakona primili na sjed
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Predsjednik Vijeća je upoznao zastupnike da je 
Zakonodavno-pravna komisija razmotrila Prijedlog zakona i da 
nema primjedbi.

Nakon toga Vijeće je, jednoglasno i bez raspra
ve, usvojilo

P R I  J E D L O G  Z A K O N A  
0 DOPUNI ZAKONA 0 SAMOSTALNOM OBAVLJANJU PRIVREDNIH DJELAT
NOSTI OSOBNIM RADOM u tekstu u kojem ga je predložila Vlada 
Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030116-90-3 Klasa 311— 
01/83-01/06 od 5. prosinca 1990. godine).

18. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA

Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog 
zakona i izvješće Zakonodavno-pravne komisije Sabora.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandmane Za- 
konodavno-pravne komisije:

- U članku 4. stavku 1. točka 6. se briše.
- U članku 4. stavku 1. točka 9. mijenja se i

glasi:
"9. kada se prenosi vlasništvo na nekretnini 

u skladu s propisima kojima se uredjuje stečajni postupak i 
pretvorba društvenog vlasništva u druge oblike vlasništva".

Zastupnik dr. Hrvoje Kačiđ podnio je usmeno 
amandman na Prijedlog zakona, a Peta Sindičiđ, direktor uprave 
prihoda, očitovao se o tom amandmanu.

Vijeće nije prihvatilo amandman zastupnika dr.
Hrvoja Kačića.

Nakon toga, Vijeće je, jednoglasno usvojilo

P R I J E D L O G  Z A K O N A
0 POREZU NA PROMET NEKRETNINAMA u tekstu kako ga je predložila 
Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030116-90-3 Klasa 
410-20/90-01/02 od 5. prosinca 1990. godine).

19. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 OVLAŠTENJIMA VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE DA PROPISUJE PRIVREMENE MJERE ZA ZAŠTITU 
GOSPODARSKIH INTERESA REPUBLIKE

Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog za 
donošenje zakona i Prijedlog zakona.

Predsjednik je upoznao Vijeće da je Zakonodav
no-pravna komisija razmatrala ovaj prijedlog, da nema primjeda 
ba.

U raspravi su sudjelovali zastupnici Darko Čar 
gonja, Ante Klarić, Ivan Milas, Vladimir Šeks, dr. Nikola Vis- 
ković, Janko Vasiljević i Boško Šiljeg, te Petar Kriste, minis 
tar trgovine.
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Vijeće je, uz tri glasa "protiv", prihvatilo 
amandman zastupnika. Vladimira Šeksa.

U članku 3. dodaje se novi stavak 2, koji
glasi:

"U propisivanju mjera iz članka 2. točke 1. 
ovog zakona Vlada Republike Hrvatske može odredjene mjere pro
pisati i za. državljane republike iz članka 1. koji imaju prebi
valište na teritoriju Republike Hrvatske, te da iz primjene 
mjera isključi državljane Republike Hrvatske sa prebivalištem 
na teritoriju drugih republika."

Nakon toga Vijeće je, uz četiri glasa "protiv"
usvojilo

/

P R I  J E D L O G  Z A K O N A
0 OVLAŠTENJIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA PROPISUJE PRIVREME
NE MJERE ZA ZAŠTITU GOSPODARSKIH INTERESA REPUBLIKE u tekstu 
u kojem era je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod 
brojem 5030116-90-1 Klasa 022-03/90-01/19 od 5. prosinca 1990. 
godine) zajedno s prihvaćenim amandmanom.

20. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
0 DRUŠTVENOJ KONTROLI CIJENA

Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog 
za donošenje zakona s Prijedlogom zakona.

Predsjednik je upoznao Vijeće da je Zakonodav- 
no-pravna komisija razmotrila Prijedlog zakona i da nema pri
mjedbi.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, usvojilo

P R I J E D L O G  Z A K O N A  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENOJ KONTROLI CIJENA u 
tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (ak
tom pod brojem 5030116-90-1 Klasa: 307-03/90-01/01 od 5. prosin
ca 1990. godine).

21. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 BOŽIČNIM BLAGDANIMA

Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog 
za donošenje i Prijedlog zakona i amandmane Vlade Republike 
Hrvatske. (*)

(*) ^S obzirom da vijeća Sabora nisu usvojila Prijedlog zakona u 
istovjetnom tekstu, tijekom sjednice Zajedničke komisije za 
usuglašavanje usuglasila je stavove vijeća Sabora na tekstu 
u kojem je ovaj zakon prihvatilo Društveno-političko vijeće 
Sabora. Vijeće je prihvatilo Izvještaj zajedničke komisije 
(iz Društveno-političkog vijeća u radu Komisije sudjelovali 
su zastupnici Turić Gordana, mr. Mato Arlović i Djuro Vid- 
marović)
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Predsjednik je obavjestio Vijeće da Zakonodav- 
no-pravna komisija i Odbor za pitanja političkog sistema nema
ju primjedbi na Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici Bozo Er~ 
liđ, dr. Stjepan Blažinkov, Alojz: Dubiel, Ivan Babetko, dr. 
Žarko Đomljan, mr. Miljenko Žagar, dr. Hrvoje Račić, Ivan Mi
las, Stjepan Sulimanac, te Marin Črnja, ministar i Tomislav 
P. Duka, pomoćnik ministra rada i socijalne skrbi.

Vijeće je, uz 11. glasova "protiv" i dva uzdr- 
žana glasa, prihvatila amandmane Vlade Republike Hrvatske.

- Naziv zakona mijenja se i glasi: "Zakon o bo
žičnom blagdanu".

- U članku 1. stavka 1. mijenja se i glasi:
"Božićni blagdan 25. prosinca praznik je Repu

blike Hrvatske",

z a rn je n ju je  

usvojilo

se
- u stavku 2. istog članka riječi "te dane" 

riječima "toga dana".
Nakon toga, Viječe je, uz dva uzdržana glasa,

P R I J E D L O G  Z A K O N A
0 BOŽIČNOM BLAGDANU u tekstu u tekstu u kojem ga je predložila 
Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030104-90-2 Klasa 
960-01/90-01/13 od 5. prosinca 1990. godine) zajedno s prihva
ćenim amandmanima.
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22. točka - PRIJEDLOG DOGOVORA O IZDAVANJU DOPLATNE MARKE 
"MJESEC BORBE PROTIV RAKA"

Zastupnici su poštom primili Prijedlog dogovora, 
a na sjednici izvješće Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo 
i mišljenje Vlade Republike Hrvatske s primjedbama na tekst 
Prijedloga zakona.

Predsjednik je podsjetio Vijeće da je na zasjeda
nju u srpnju ove godine Sabor ođlučiojđa' bude sudionik ovog 
Dogovora te da na Nacrt dogovora nije bilo primjedbi.

U raspravi o formalnim nedostacima Prijedloga 
dogovora sudjelovao je zastupnik Ivan Hranjec.

Nakon toga Vijeće je, uz jedan uzdržani glas,
donijelo

0 D L  U K  U

j. Prihvaća se Prijedlog dogovora o izdavanju 
doplatne marke "Mjesec borbe protiv raka".

2. Na tekst Prijedloga dogovora daju se slijede
će primjedbe:

- u redakciji teksta za objavljivanje potrebno 
je ispravno navesti nazive republika prema ustavnim odredbama, 
pa tako i za Republiku Hrvatsku,

— u članu 7, trebalo bi navesti da Dogovor 
stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Službenom listu 
SFRJ", jer bi objava samo u slubženim glasilima republika i 
pokrajina različito utvrdila datume stupanja na snagu Do
govora .

23. točka - PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA 0 PRIHVAĆANJU AKATA SAVJETA 
EUROPE 0 SLOBODI IZRAŽAVANJA I INFORMIRANJA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog Odbora 
za pitanja političkog sistema za donošenje Zaključaka o prihva
ćanju odredjenih akata Savjeta Europe o slobodi izražavanja 
i informiranja kao i akte ovoga Savjeta, a na sjednici izvješće 
Odbora za informatiku i mišljenje Vlade Republike Hrvatske.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave prihvatilo 

Z A K L J U Č K E
kako ih je predložio Odbor za pitanja političkog sistema (aktom 
pod brojem 6324-90-4/1-4 Klasa 008-02/90-01/03 od 7. studenoga 
1990. godine).
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24. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE 0 ZASTUPNIČKOM
PAUŠALU

Zastupnici su poštom primili Prijedlog odluke, 
a na sjednici mišljenje Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Milan Kovač, predsjednik Administra
tivne komisije Sabora obrazložio je Prijedlog odluke, a zatim 
su u raspravi sudjelovali zastupnici đr Ivan Mesič, dr Nikola 
Mikoviđ, Drago Krpina, dr Hrvoje Kačič, dr Iviđ PaŠaliđ 
i dr Ivan Valent.

Viječe je prihvatilo amandman Vlade Republike 
Hrvatske da se Odluka primjenjuje od dana donošenja.

Nakon rasprave Viječe je, uz 11 glasova protiv, 
i tri uzdržana glasa, usvojilo

PRIJEDLOG ODLUKE*)

0 IZMJENI ODLUKE 0 ZASTUPNIČKOM PAUŠALU u tekstu, u kojem ga i 
predlaže Administrativna komisija Sabora (akt pod brojem 
631 7-90-0283 Klasa 0T3-05/.90-02/02 od 23. studenoga 1990, 
godine).

25. točka - IZVJEŠĆE ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE SABORA 0
ODLUCI USTAVNOG SUDA HRVATSKE 0 OCJENI USTAVNOSTI 
ČLANA 22. ZAKONA O PRENAMJENI ZAJEDNIČKIH PROSTO
RIJA U STANOVE

Zastupnici su poštom primili navedeno izvješče. 
Viječe je, jednoglasno i bez rasprave, donijelo

slijedeči

Z A K L J U Č A K

1. Prihvača se Izvješče Zakonodavno-pravne ko
misije Sabora o Odluci Ustavnog suda Hrvatske o ocjeni 
ustavnosti člana 22. Zakona o prenamjeni zajedničkih pro
storija u stanove.

*)......S obzirom da vijeća Sabora nisu prihvatila prijedlog odluke 
u istovjetnom tekstu, zajednička komisija za usuglašavanje 
usjiglasila je stavove u tekstu u kojem ga je predložila 
Administrativna komisija Sabora.
Viječe je prihvatilo izvještaj Zajedničke komisije koji 
je Viječu podnio zastupnik Janko Vasiljevič, s tim da je 
donijelo i zaključak o povratnom djelovanju odredaba ove Odluke.
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2. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da 
u roku utvrdjenom članom 418, stav 3, Ustava Republike 
Hrvatske podnese Saboru zakonski prijedlog kojim đe se odredba 
člana 22. Zakona o prenamjeni zajedničkih prostorija u stanove 
uskladiti s Ustavom Republike Hrvatske.

26. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI KONVENCIJE 
UJEDINJENIH NARODA 0 PRAVIMA DJETETA

Zastupnici su Prijedlog zakona primili za prošlu 
sjednicu, a Viječe je odgodilo raspravu dok se Saboru ne 
dostavi tekst akta na stranom jeziku, koji je u aktu označen 
kao izvorni.

Zastupnici su takodjer ranije primili izvješće 
Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ i očitovanje 
Vlade Republike Hrvatske.

Predsjednik je izvjestio Viječe da je u međjuvre- 
menu u Saboru zaprimljen primjerak akta na engleskom jeziku.

Vijeće je, jednoglasno I bez rasprave na prijedlog 
Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, utvrdilo slije
deće

MI š L J E N J E*)

27. točka - NACRT ODLUKE 0 CILJEVIMA I ZADACIMA ZAJEDNIČKE 
MONETARNE POLITIKE U 1991. GODINI

Zastupnici su poštom primili Nacrt odluke i 
mišljenje Vlade Republike Hrvatske s primjedbama, a na sjednici 
izvješće Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.

Vijeće je jednoglasno, i bez rasprave, sukladno 
prijedlogu Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ doni
jelo

Z A K L J U Č A  K*#) * **)

* \Mišljenje Sabora Republike Hrvatske (pod brojem 61-90^8405 
Klasa 600-01/90-02/03 od 7. prosinca 1990, godine) upućeno 
je predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine 
SFR Jugoslavije,
Mišljenje je priloženo zapisniku i čini njegov sastavni dio.

**) Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-90-9282 
Klasa 400-01/90-0t/0S od 7, prosinca 1990. godine upućen 
je predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine 
SFR Jugoslavije,
Zaključak je priložen zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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28. točka - NACRT ODLUKE 0 ZAJEDNIČKOJ DEVIZNOJ POLITICI 
I PROJEKCIJI PLATNE BILANCE JUGOSLAVIJE ZA 
1991. GODINU

Zastupnici su postom primili Nacrt odluke i 
mišljenje Vlade Republike Hrvatske s primjedbama,a na sjed
nici izvješće Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ. 
Odbor za budžet i financije podržao je stajalište Vlade,

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, sukladno 
prijedlogu Komisij-e za razmatranje akata Skupštine SFRJ, 
donijelo

Z A K L J U Č A  K*)

Vijeće je odlučilo da zajednički odluči o aktima 
sadržanim u točkama 29. do 41. te 43. i to:

29. točka - NACRT ZAKONA O PRODUŽENJU VAŽENJA DIJELA DRUŠTVENOG
PLANA JUGOSLAVIJE ZA RAZDOBLJE OD 1986. DO 1990. 
GODINE I POJEDINIH ODREDBI SAVEZNIH ZAKONA KOJIMA 
SE UREDJUJE FINANCIRANJE DRUŠTVENIH I DRUGIH SLUŽBI 
U REPUBLICI, ODNOSNO AUTONOMNOJ POKRAJINI KOJA 
NE MOŽE SVOJIM SREDSTVIMA FINANCIRATI TE SLUŽBE

30. točka - NACRT ZAKONA 0 UTVRDJIVANJU UKUPNOG OPSEGA
RASHODA BUDŽETA FEDERACIJE ZA 1991. GODINU

31. točka - NACRT ZAKONA 0 IZDAVANJU OBVEZNICA FEDERACIJE U
1991. GODINI

32. točka - NACRT ZAKONA 0 PREMIJAMA ZA ODREDJENE POLJOPRIVREDNE
PROIZVODE I REGRESU DIJELA KAMATA ZA PRIORITETNE 
NAMJENE U POLJOPRIVREDI

33. točka - NACRT ODLUKE O PREDRAČUNU RASHODA TEČAJNIH RAZLIKA
PO ODREDJENIM INOZEMNIM KREDITIMA ZA 1991. GODINU

34. točka - NACRT ODLUKE 0 VISINI SREDSTAVA ZA ISPLATU REGRESA
DIJELA KAMATA U 1991. GODINI NA KREDITE KORIŠTENE 
ZA IZVOZ OPREME, BRODOVA I IZVODJENJE INVESTICIJSKIH 
RADOVA U INOZEMSTVU NA KREDIT

Zaključak Sabora Republike jlrvatske pod brojem,
6 T'^9Čvstr,pov., Klasa* 4.4.0t-0K/S0v 0T/03 od 7 , prosinca 
1990. godine upućen je predsjedniku vijeća republika i 
pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije, ali se zbog oznake stroge 
povjerljivosti ne prilaže zapisniku.



40^  4 U  \ ‘

35. točka ’- NACRT ODLUKE 0 UTVRDJIVANJU VISINE SREDSTAVA ZA 
FINANCIRANJE RADA AGENCIJE FEDERACIJE ZA OSIGURANJE 
DEPOZITA ZA SANACIJU BANAKA ZA 1991. GODINU

36. točka ’- NACRT ODLUKE 0 UTVRDJIVANJU IZNOSA SREDSTAVA ZA 
FINANCIRANJE PROGRAMA PRIBAVLJANJA STANOVA ZA 
POTREBE KADROVA I POVRATKU ISELJENIH OSOBA U 
SAP KOSOVO OD 1989, DO 1991. GODINE ZA 1991, GODINU

3 7 . točka NACRT ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
OSIGURAVANJU SREDSTAVA ZA DJELOMIČNO FINANCIRANJE 
PROGRAMA ZA ZAŠTITU SOCIJALNO UGROŽENOG STANOVNI
ŠTVA I RADNIKA ZA ČIJIM RADOM PRESTAJE POTREBA 
ZBOG PRESTRUKTURIRANJA PRIVREDE

38. točka T- NACRT ZAKONA 0 OSIGURANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE 
PROGRAMA IZGRADNJE ZAJEDNIČKE JUGOSLAVENSKO 
T- MADJARSKE ŽELJEZNIČKE STANICE KOD SUBOTICE 
U RAZDOBLJU OD 1991, DO 1994, GODINE

39. točka T- NACRT ZAKONA 0 VISINI SREDSTAVA OSNIVAČKOG ULOGA 
FEDERACIJE U 1991, GODINI U JUGOSLAVENSKOJ BANCI 
ZA MEPJUNAROĐNU EKONOMSKU SURADNJU (AS-1250/l)

40, točka t NACRT ZAKONA 0 OSIGURANJU DIJELA SREDSTAVA ZA 
VRŠENJE ŽELJEZNIČKOG TERETNOG PROMETA IZMEDJU SFRJ 
I NARODNE SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE ALBANIJE I 0 
UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA TIH SREDSTAVA ZA 
1991, GODINU (ASt 1254/1)

41. točka - NACRT ZAKONA 0 NAČINU OSIGURANJA SREDSTAVA ZA UUDIO 
SFR JUGOSLAVIJE U DEVETOJ POPUNI SREDSTAVA MEDJUNA- 
RODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (IDA)

43. točka - NACRT ZAKONA 0 NAČINU OSIGURAVANJA SREDSTAVA 
FEDERACIJE NA IME ČLANSKOG ULOGA SFRJ U OSNIVAČKI 
KAPITAL EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Zastupnici su poštom primili osnovne materijale, 
a na sjednici izvješća Komisije za razmatranje akata Skupštine 
SFRJ i Odbora za budžet i financije te mišljenje Vlade Republike 
Hrvatske, koja se jćđnim svojim aktom očitovala o svim navedenim 
saveznim aktima.

s1 i i pdpni
Vijeće je jednoglasno i bez r,ašprave, donijelo/slijedeći
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Z A K L J U Č A  K*)

42. točka - NACRT ZAKONA 0 POREZU NA PROMET PROIZVODA 
I USLUGA

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

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

Z A K L J U Č A  K* .*}

44. točka - IZVJEŠTAJ DELEGACIJE SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
U VIJEĆU REPUBLIKA I POKRAJINA SKUPŠTINE SFR JUGO
SLAVIJE 0 NASTAVKU 59. I 60. SJEDNICE VIJEĆA 
REPUBLIKA I POKRAJINA SKUPŠTINE SFRJ 
(ODRŽANIM 14. I 15. 11. 1990.)

Na sjednici su zastupnici primili izvješće Komisije 
za razmatranje akata Skupštine SFRJ, očitovanje Vlade Republike 
Hrvatske i Dopunski prijedlog na Nacrt zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o pokriću tečajnih razlika po odredjenim inozem
nim kreditima AS-1150.

U raspravi je sudjelovah zastupnik Drago Krpina.
Nakon rasprave Vijeće je, sukladno prijedlogu 

Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, donijelo slijedeći

*) Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-90-9179 
Klasa 400-06/90-p2/o7 od 7. prosinca 1990. godine upućen 
je predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFR 
Jugoslavije. Zaključak je priložen zapisniku i čini njegov 
sastavni dio.

'Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-90-str.pov. 
Klasa 410-19/90-01/01 od 7. prosinca 1990. godine upućen je 
predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFR: 
Jugoslavije, ali se zbog oznake stroge povjerljivosti ne prilaže 
zapisniku.



42

Z A K L J U Č A  K*)

Povodom rasprave o Izvještaju Delegacije Sabora 
u svezi s Nacrtom zakona o učešću Federacije za financiranje 
radova na putovima utvrdjenim u Sporazumu o unapredjivanju 
privredne suradnje izmeđju SFR Jugoslavije i Republike Italije 
i načinu osiguranja tog učešća Vijeće je donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K
j. Na Dopunski prijedlog Saveznog izvršnog 

vijeća na Nacrt zakona o učešću Federacije za financiranje 
radova na putevima utvrdjenim u Sporazumu o unapredjivanju 
privredne suradnje izmeđju SFR Jugoslavije i. Republike Italije 
i načinu osiguranja tog učešća (AS-742), te shodno tome niti 
na prečišćen tekst Nacrta ovog zakona, Sabor Republike Hrvatske 
nema primjedbi,

2, Ovlašćuje se Delegacija Sabora Republike 
Hrvatske u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslav 
vije da, u smislu amandmana KL točke 5. stava 2. na Ustav 
SFR Jugoslavije, u ime Sabora Republike Hrvatske dade suglas
nost na Prijedlog ovog zakona u cjelini.

Nakon rasprave o Izvještaju Delegacija Sabora
u svezi.:.

Prijedloga zakona o ratifikaciji Sporazuma 
Saveznog izvršnog vijeća Skupštine SFR Jugoslavije i Fonda 
za reintegraciju Savjeta Evrope (AS-1218)

t Prijedloga zakona o ratifikaciji Protokola 
o pravnoj sposobnosti i privilegijama i imunitetima.
Evropskog udruženja slobodne trgovine (AS-1235/1)

Vijeće je, sukladno prijedlogu Komisije za razmar 
tranje akata Skupštine SFRJ, donijelo slijedeću

*) Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61^90^91 
Klasa 012-03/90-01/05 od 7. prosinca 1990. godine upućen 
je Delegaciji Sabora Republike Hrvatske u Vijeću republika 
i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije.
Zaključak je priložen zapisniku i čini njegov sastavni 
dio.
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O D L U K U
0 DAVANJU SUGLASNOSTI kojom se zamjenjuje mišljenje utvrdjeno 
na sjednici Sabora Republike Hrvatske 8. i 9, 11. 1990* godine 
glede:

- Prijedloga zakona o ratifikaciji Sporazuma 
Saveznog izvršnog vijeća Skupštine SFR Jugoslavije i Fonda 
za reintegraciju Savjeta Evrope (AS-1218) i

- Prijedloga zakona o ratifikaciji Protokola
o pravnoj sposobnosti i privilegijama i imunitetima Evropskog 
udruženja slobodne trgovine (AS-1235),

Vijeće je, takodjer, sukladno prijedlogu Komisije 
za razmatranje akata Skupštine SFRJ, donijelo i slijedeći

Z A K L J U Č A K*j

Nadalje, povom rasprave o Izvještaju Delegacije 
Sabora u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFRJ u svezi 
s Nacrtom zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom, sukladno 
prijedlogu Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ,
Vijeće je donijelo

Z A K I, J U Č A K

1. U odnosu na stajališta Saveznog izvršnog 
vijeća od 28, studenog 1990, godine na Nacrt zakona o kredit
nim poslovima s inozemstvom (AS-1040) daje se slijedeća pri
mjedba :

v odredba stava t. člana 6, dopunjuje se, tako da 
stav 1 ; glasi:

"Domaja lica mogu zaključivati ugovore o kreditnim 
poslovima s inozemstvom u svoje ime i za svoj račun i u svoje ime a 
za račun drugog lica, a banke ovlaštene za poslove s inozemstvom 
i u svoje ime a za ra'čun drugog lica, kao i u ime i za račun 
drugog lica.

*)..Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-90-95 
Klasa 02T'v02/90—02/05 od 7. prosinca 1990. godine upućen 
je predsjedniku,'Vijeća republika i pokrajina Skupštine 
SFR Jugoslavije. Zaključak je priložen zapisniku i čini 
njegov sastavni dio.
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Navedeno se predlaže kako bi. se omogućilo da. vanjr 
skotrgovinska poduzeća mogu zaključivati ugovore o kupnji robe na 
kredit za račun ovih poduzeća koja nisu registrirana za obavlja
nje vanjskotrgovinske djelatnosti.

2. Ovlašćuje se Delegacija Sabora Republike 
Hrvatske 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 suglas
nost na Prijedlog ovog zakona u cjelini.

45. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI EVROPSKE
KONVENCIJE PROTIV DOPINGOVANJA U SPORTU

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

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

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

ke konvencije protiv dopingovanja u sportu (AS-1240/1)

46. točka -r PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI SPORAZUMA O OSLOBA-
DJANJU PLAĆANJA CARINE PO SPORAZUMU 0 PROŠIRENJU 
TRGOVINE I PRIVREDNE SURADNJE, POTPISANOM 1967, GODINE 
IZMEDJU SFR JUGOSLAVIJE, REPUBLIKE INDIJE I ARAPSKE 
REPUBLIKE EGIPTA

Zastupnici su postom primili Prijedlog zakona, 
a Saboru je takodjer, dostavljen I tekst originala ovog akta.

Na sjednici su zastupnici primili izvješće Komisije 
za razmatranje akata Skupštine SFRJ i očitovanje Vlade Republike 
Hrvatske.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, sukladno 
prijedlogu Komišije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, donijelo 
slijedeću

O D L U K U

Daje se suglasnost na Prijedlog zakona o ratifikaci
ji sporazuma o oslobadjanju plaćanja carine po Sporazumu o proši
renju trgovine i privredne suradnje, potpisanom 1967. godine 
izmedju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,
Republike Indije i Arapske Republike Egipta (tripartitni spo
razum) (AS-1241/t),
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47. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI KONVENCIJE O PRUŽANJU
POMOĆI U SLUČAJU NUKLEARNIH NESREĆA ILI RADIOLOŠKE
OPASNOSTI
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona, a Saboru 

je dostavljen i tekst akta na engleskom jeziku.
Na sjednici su zastupnici primili izvješće Komisije 

za razmatranje akata Skupštine SFRJ i očitovanje Vlade Republike 
Hrvatske.

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

M I - Š L J E N J E

Prihvaća se Prijedlog zakona o ratifikaciji 
Konvencije o pružanju pomoći u slučaju nuklearnih nesreća ili 
radiološke opasnosti (ASt-T086/1 ) .

48. točka T- PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0
FORMIRANJU EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog zakona, 
očitovanje Vlade Republike Hrvatske i izvješće Komisije za raz
matranje akata Skupštine SFRJ,

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

O D L U K U
Daje se suglasnost na prijedlog zakona o ratifi

kaciji Sporazuma o formiranju Evropske banke za obnovu i razvoj 
(AS-1271/1).

49, točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU I IMENOVANJU ČLANOVA
KOMISIJE ZA -ZAŠTITU I UN AP RED JI VAN JE RAVNOPRAVNOSTI 
NARODA I NARODNOSTI

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se 

za članove Komisije izaberu zastupnici; dr Hrvoje Kačić, 
dr Zvonimir Mapkctvić., Bož'ičar Petrač, Simo Rajić i prof. Djuro 
Vidmarović, te da se imenuju članovi Izvan reda zastupnika.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, sukladno 
prijedlogu Komisije, u Komisiji za zaštitu i unapredjivanje 
ravnopravnosti naroda i narodnosti izabralo zastupnike dr HRVOJA 
KAČIĆA, dr ZVONIMIRA MARKOVIĆA, BOŽIDARA PETRAČA, SIMU RAJIĆA i 
P JURU VIPMAROVIČA, te imenovalo dr ZVONKA LEROTIČA, dr NIKOLU 
FILIPOVIĆA, dr DJORDJA PRIBIČEVIĆA, dr DRAGU ROKSANDIĆA i 
dr NIKŠU STANČIĆA, te JOŽEFA ČERGIĆA, JULIJANU FRUMINC, LEONORU 
JANOTA, ENICIA MEŠTROVIĆA i VESNU PIHNER.
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50. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLA
NOVA ODBORA ZA DODJELU REPUBLIČKIH NAGRADA ZA 
ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD

ci.
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjedni-

Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se u Od
bor za dodjelu republičkih nagrada za znanstveno-istraživački 
rad imenuje dr žarko Domljan i još 14 članova.

Shodno prijedlogu Komisije, Vijeće je jednoglasno 
i bez rasprave u Odbor za dodjelu republičkih nagrada za znan
stveno-istraživački rad imenovalo za predsjednika dr ŽARKA DO- 
MLJANA, predsjednika Sabora, a za članove: dr. STJEPANA VUKUŠI- 
ĆA, dr, MIROSLAVA FURIĆA, dr. MIHAJLA DIKU, dr, BONAVENTURA DU
DA, dr. JOSIPA DVORNIKA, dr. PETRA SLAPNIČARA, dr. STJEPANA JE- 
LIĆA, dr. STJEPU OBADA, prof.dr. OSMANA MUFTIČA., dr, DJORDJA 
PRIBIČEVIĆA, dr. VLADIMIRA SIMEONA, dr. GORDANU KRALIK, dr. 
ZDENKA ŠKRABALA i dr ŽELJKA TRGOVČEVIĆA,
51. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU REPUB

LIČKE- KOMASAČIONE KOMISIJE

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni
ci .

Komisija za, izbor i imenovanje predlaže da se do
sadašnji predsjednik i članovi Komasacione komisije razrješe du
žnosti te da se imenuju novi.

Vijeće je jednoglasno i bez rasprave ružniješilo 
dužnosti predsjednika NENAĐA PERINA i zamjenika predsjednika 
ALEKSANDRA PERUZOVIĆA, te članove dr. PETRA BOSNIĆA, MIRKA IVO- 
ŠEVIĆA, DJORDJA VEZNARA i ANTONA MATIJAŠEVIĆA, te zamjenike čla
nova STJEPANA KEGLEVIĆAj IVICU MARKOVINOVIĆA, dr. IVU NOVAKA i 
SMAJU GRADAŠČEVIĆA.

Vijeće je u Republičku komasacionu komisiju imenovalo 
za predsjednika GLUšIĆ ŽELJKA, a za njegovog zamjenika 

VLATKU POTOČNJAK-RADEJ, a za članove: BOSNIĆ dr. PETRA, IVOŠE- 
VIĆ MIRKA ,/GRADAŠČEVIĆ SMAJU, FEIGL IVANA, te za njihove zam
jenike: BARBIĆ VLADIMIRA, MARKOVINOVIĆ IVICU, MATAKOVIĆ STJE
PANA i FUNČ BORISA.

52. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU 
ARONDACIONE KOMISIJE

ci.
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjedni-

Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se do
sadašnji predsjednik i članovi, te njihovi zamjenici razriješe 
i imenuju novi.

Vijeće je jednoglasno i bez rasprave razriješilo 
dužnosti: predsjednika JAKOBA MILETIĆA, njegovog zamjenika ANTU
NA BLAŽINČIČA te članove STEVU SRBLJANINA i MIRKA IVOŠEVIĆA i 
zamjenike članova DUBRAVKA MOJAĆA i IVICU MARKOVINOVIĆA.
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novalo:
U Republičku arondacionu komisiju

za predsjedniku MATU MEDIĆA, a za 
nika GORDANU MATASIČ,ŠPOLJARIĆ, te za članove 
NIN i MIRKA IVOŠEVTČA, a za njihove zamjenike 
i IVICU MARKOVINOVIČA.

Vijeće je ime-

njegovog zamje- 
STEVU SRBLJA- 
DUBRAVKA MAJOŠA

53. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLA
NOVA REPUBLIČKE DISCIPLINSKE KOMISIJE DRUGOG STUP
NJA I NJIHOVIH ZAMJENIKA

ci.
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjedni-

Komisija za izbor i imenovanje predlaže da se u Re
publičku disciplinsku komisiju drugog stupnja imenuje predsjed
nik i članovi, kao i njihovi zamjenici.

Vijeće je jednoglasno i bez rasprave za predsjedni
ka Republičke disciplinske komisije drugog stupnja imenovalo 
KARDUM JOSIPA, a za njegovog zamjenika KEMFELJA BRANKA, te za 
članove: ZAVOREO JOŠKA, TIHOMIROVTĆ DJORDJA i MEGLA IVICU, a 
za njihove zamjenike MATOVINA BOŽIDARA, VEDRIŠ KLARU i BLAŽE- 
VIĆ JADRANKU.

54. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU KOMANDANTA ŠTABA 
CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđni-

Komisija za izbor i imenovanje predlaže da se raz
riješi JOSIP SLUNJSKI.

Sukladno prijedlogu Komisije za izbor i imenovanja 
Vijeće je jednoglasno i bez rasprave razriješilo JOSIPA SLUNJ- 
SKOG dužnosti komandanta Štaba civilne zaštite Republike Hrvat
ske.

55. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU JAVNOG TUŽIOCA 
HRVATSKE,

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-

Komisija za izbor i imenovanje predlaže da se za 
javnog tužioca imenuje željko Olujić, odvjetnik iz Zagreba.

Sukladno prijedlogu Komisije Vijeće je uz 7 glasova 
protiv imenovalo ŽELJKA OLUJIČA za javnog tužioca Republike 
Hrvatske.
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56. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU JAVNOG PRAVOBRANIO 
CA REPUBLIKE HRVATSKE

ci,
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-

Komisija za izbor i imenovanje predlaže da se za ja 
vnog praboranioca Republike Hrvatske imenuje Zđravko Bartovčak, 
a ujedno razriješi Mladen Gajer.

Vijeće je jednoglasno i bez rasprave imenovalo 
ZDRAVKA BARTOVČAKA za javnog pravobranioca Republike Hrvatske, 
a ujedno razriješilo te dužnosti MLADENA GAJERA.

57. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIČKOG 
VIJEĆA ZA PREKRŠAJE

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđni-

Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se iza
bere Andjelko Sikirić za predsjednika Republičkog vijeća za 
prekršaje i ujedno razriješi ivica Martinek.

Vijeće je jednoglasno i bez rasprave izabralo 
ANDJE.LKA SIKIRIĆA, za predsjednika Republičkog vijeća za. prekr
šaje, a ujedno razriješilo dužnosti IVICU MARTINEKA.

58. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 
SUDA U ZAGREBU

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-

Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se Rajko 
Bagić izabere za predsjednika Općinskog suda u Zagrebu, a Beris 
lav Stuđak razriješi te dužnosti.

Sukladno prijedlogu Komisije, Vijeće je jednoglasno 
i bez rasprave izabralo RAJKA BAGIĆA za predsjednika Općinskog 
suda u. Zagrebu, a te dužnosti razriješilo BERISLAVA STUDAKA, 
čime mu ujedno prestaje ovlaštenje i za obavljanje poslova su
dske uprave.

U načelnoj raspravi o prijedlozima odluka o izboru 
predsjednika okružnih i okružnih privrednih sudova zastupnik 
Simo Rajić predložio je da se još jednom razmotre prijedlozi 
odluka* u onim općinama u kojima preteže stanovništvo srpske 
nacionalnosti te da se radi točno o proporcionalnom sudjelova
nju. osoba pojedinih, nacionalnosti u vršenju sudačkih funkcija.

U raspravi u svezi navedenih prijedloga sudjelova
li su zastupnici Ivan Milas, predsjednik Komisije za izbor i 
imenovanje, Vice Vukojević, Ante Klarić, Darko čargonja, Vla
dimir Seks, Mijo Laić, Berislay Ličina, Zvonimir Marković, Ivan 
Vekić, Hrvoje Kačić, Janko Vaslljević i Milan papalović.
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Predloženo je da, se o pojedinom izboru sudaca ra
spravlja u pojedinoj točki dnevnog reda.

59. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG 
SUDA U DUBROVNIKU

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđni-

Komisija za izbor i imenovanje predlaže da se za 
predsjednika Okružnog suda u Dubrovniku ponovno izabere Marin- 
ko Periđ.

Sukladno prijedlogu Komisije, Viječe je jednoglas
no i bez rasprave ponovo izabralo MARINKA PERIĆA za predsjedni
ka Okružnog suda u Dubrovniku.

S obzirom da su prilikom razmatranja Prijedloga od
luke q izboru predsjednika Okružnog suda u Gospiđu zastupnici 
lijevog bloka napustili sjednicu Viječe je ostalo bez kvoruma, 
pa je sjednica nastavljena 12, prosinca 1990. godine, a tada 
je nakon'urđustranaSccg dogovora, predsjednik Komisije za izbor i ime
novanje predložio odgodu rasprave o pojedinim odlukama o izboru 
predsjednika okružnog suda u Gospiđu, predsjednika okružnog su
da u Karlovcu, predsjednika Okružnog suda u Sisku, suca Okruž
nog suda u Sisku, te predsjednika Okružnog privrednog suda u 
Osijeku.

60. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG 
SUDA U GOSPIĆU

Viječe je, na prijedlog predsjednika Komisije za 
izbor i imenovanja, odgodilo raspravu o ovoj točki dnevnog re
da.

61. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG 
SUDA U KARLOVCU

Viječe je, na prijedlog predsjednika Komisije za 
izbor i imenovanja Sabora, odgodilo raspravu i o ovoj točki 
dnevnog reda.

62. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG 
SUDA U PULI

Zastupnici su. prijedlog odluke primili na sjednici.
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Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za pre 
dsjeđnika Okružnog suda u Puli ponovno izabere Joakim Sugar.

Sukladno ovom prijedlogu Vijeće je jednoglasno i 
bez rasprave izabralo JOAKIMA SUGARA za predsjednika Okružnog 
suda u Puli.

63. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG 
SUDA U BJELOVARU

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici. 
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže da se 

za predsjednika Okružnog suda u Bjelovaru izabere Ivan Ernjak.
Sukladno ovom prijedlogu, Vijeće je, jednoglasno i 

bez rasprave za predsjednika Okružnog suda u Bjelovaru izabralo 
IVANA ERNJAKA.

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

Zastupnici su prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za 

suca Okružnog suda u Bjelovaru izabere Milica Stupar, dosadaš
nji vršilac dužnosti predsjednika Okružnog suda u Bjelovaru.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, izabralo 
MILICU STUPAR za suca Okružnog suda u Bjelovaru, sukladno pri
jedlogu Komisije za izbor i imenovanja;.

65. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG
SUDA U OSIJEKU

Zastupnici su. prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za pre 

đsjednika Okružnog suda u Osijeku izabere Petar Kljajić.
Sukladno ovom prijedlogu. Vijeće je, jednoglasno i 

bez rasprave, izabralo PETRA. KLJAJIČA za predsjednika Okružnog 
suda u Osijeku.

66. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OKRUŽNOG SUDA U
OSIJEKU

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za su

ca Okružnog suda u Osijeku izabere Vojislav Alagić, dosadašnji 
vršilac dužnosti predsjednika Okružnog suda u Osijeku.

Sukladno ovom prijedlogu, Vijeće je jednoglasno i 
bez rasprave, izabralo VOJISLAVA ALAGIČA za suca Okružnog suda 
u Osijeku.
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67. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG SU
DA U RIJECI

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za 

predsjednika Okružnog suda u Rijeci izabere Slavko Petric.
Sukladno ovom prijedlogu, Vijeće je jednoglasno i 

bez rasprave izabralo SLAVKA PETRIĆA, za predsjednika Okružnog 
suda u Rijeci.

68. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OKRUŽNOG SUDA U 
RIJECI

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za su

ca Okružnog suda u Rijeci izabere Antun Rački, dosadašnji vrši
lac dužnosti predsjednika Okružnog suda u Rijeci.

Sukladno navedenom prijedlogu, Viječe je, jednoglas
no i bez rasprave, izabralo ANTUNA RAČKOG za suca Okružnog suda 
u Rijeci.

69. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG SUDA 
U SLAVONSKOJ POŽEGI

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
U raspravi o proceđuralnim pitanjima sudjelovali su 

zastupnici Ivan, Milas i Vladimir Seks,
Viječe je jednoglasno, sukladno prijedlogu Komisije 

za izbor i imenovanja izabralo za predsjednika Okružnog suda u 
Slavonskoj Požegi ŽARKA KRALJA.

Ujedno je VUKOVIĆ MILAN razrješen dužnosti suca i 
prestaje mu ovlaštenje za obavljanje poslova sudske uprave.

70. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG SU
DA U SISKU

Viječe je na prijedlog predsjednika Komisije za 
izbor i imenovanja odgodilo raspravu o, ovoj točki dnevnog re
da ,

71. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OKRUŽNOG SUDA U 
SISKU

Viječe je, na prijedlog predsjednika Komisije za 
izbor i imenovanja, odgodilo raspravu o ovoj točki dnevnog re
da.
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72. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG 
SUDA U SPLITU

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici 
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za 

predsjednika Okružnog suda u Splitu izabere Igor Benzon.
Sukladno ovom prijedlogu Vijede je jednoglasno i 

bez rasprave za predsjednika Okružnog suda u Splitu izabralo 
IGORA BENZONA.

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

Prijedlog odluke, zastupnici su primili na sjednici 
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za 

suca Okružnog suda u Splitu izabere Tomislav Dragičevič, dosa
dašnji vršilac dužnosti predsjednika Okružnog suda u Splitu, 

Sukladno ovom prijedlogu Viječe je jednoglasno i 
bez rasprave za suca Okružnog suda u Splitu izabralo TOMISLAVA 
DRAGIČEVIĆA.

74, točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG
s u d a u Šibeniku
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici
Komisija za. izbor i imenovanja predlaže da se za 

predsjednika Okružnog suda u Šibeniku izabere Petar Milun.
Sukladno ovom prijedlogu Viječe je jednoglasno i 

bez rasprave za predsjednika Okružnog suda u Šibeniku izabra
lo PETRA MILUNA.

75. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OKRUŽNOG SUDA U 
ŠIBENIKU

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici 
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za 

suca Okružnog suda u Šibeniku izabere Klaudio Kapeli, dosadaš
nji vršilac dužnosti predsjednika tog suda.

Sukladno navedenom prijedlogu Viječe je jednoglas
no i bez rasprave za suca Okružnog suda u Šibeniku izabralo 
KLAUDIA KAPELIA.

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

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-
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Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za 
predsjednika Okružnog suda u Varaždinu izabere Vladimir Flegar.

Sukladno tom prijedlogu, Vijeće je jednoglasno i 
bez rasprave za predsjednika Okružnog suda u Varaždinu izabra
lo VLADIMIRA FLEGARA.

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

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-

Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za su
ca Okružnog suda u Varaždinu izabere dosadašnji vršilac dužnos
ti predsjednika tog suda, Miroslav Kožič.

Sukladno tom prijedlogu, Viječe je jednoglasno i 
bez rasprave izabralo MIROSLAVA K0Ž1ĆA za suca Okružnog suda u 
Varaždinu.

78. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG
SUDA U ZADRU

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za pre

dsjednika Okružnog suda u Zadru izabere Benko Valčiđ, a dužnos
ti suca razrješi Petronila Miodrag.

Sukladno navedenom prijedlogu, Viječe je jednoglas
no i bez.rasprave za predsjednika Okružnog suda u Zadru izabra
lo BENKA VALČIĆA, a dužnosti suca razrješilo PETRONILU MIODRAG, 
kojoj ujedno prestaje ovlaštenje za obavljanje poslova sudske 
uprave.

79. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG SU
DA U ZAGREBU

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici. 
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za 

predsjednika Okružnog suda, u Zagrebu izabere Vojko Madirazza.
Sukladno ovom prijedlogu, Viječe je jednoglasno i 

bez rasprave za predsjednika Okružnog suda u Zagrebu izabralo 
VOJKA MADIRAZZU.

80. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OKRUŽNOG SUDA U 
ZAGREBU

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici. 
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za 

suca Okružnog suda u Zagrebu izabere Božidar Rumenjak, dosadaš
nji vršilac dužnosti predsjednika tog suda.
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Sukladno ovom prijedlogu Vijeće je bez rasprave i 
uz jedan uzđržani glas izabralo za suca Okružnog suda u Zagre
bu BOŽIDARA RUMENJAKA.

81. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA PRIVREDNOG 
SUDA HRVATSKE

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici. 
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za 

predsjednika Privrednog suda Hrvatske izabere Vladimir Gudlin, 
a dužnosti suca razrješi Vojislav Mamula,

U raspravi o razlozima za razrješenje Vojislava 
Mamule sudjelovali su zastupnici Ante Jelavić i Ivan Milas.

Nakon toga Vijeće je jednoglasno sukladno prijedlo
gu Komisije za izbor i imenovanja za predsjednika Privrednog 
suda Hrvatske izabralo VLADIMIRA GUBLINA, a VOJISLAVA MAMULU 
razrješilo dužnosti suca kojemu ujedno prestaje ovlaštenje za 
obavljanje poslova sudske uprave.

82. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG
PRIVREDNOG SUDA U BJELOVARU

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za pre

dsjednika Okružnog privrednog suda u Bjelovaru izabere Valent 
Mikuldaš.

Sukladno ovom prijedlogu vijeće je jednoglasno i 
bez rasprave izabralo YALENTA MIKULDAŠA za predsjednika Okruž
nog privrednog suda u Bjelovaru.

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

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za 

suca Okružnog privrednog suda u Bjelovaru izabere Ante Abramo- 
vić, dosadašnji vršilac dužnosti predsjednika toga suda.

Sukladno ovom prijedlogu Vijeće je jednoglasno i 
bez rasprave za suca Okružnog privrednog suda u Bjelovaru iza
bralo Antu Abramovića.

84. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG 
PRIVREDNOG SUDA U KARLOVCU

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici. 
Komisija za izbor- i imenovanja predlaže da se za 

predsjednika Okružnog privrednog suda u Karlovcu izabere Frane 
Prpić.
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Sukladno ovom, prijedlogu, Viječe je jednoglasno i 
bez rasprave izabralo FRANU PRPIĆA za predsjednika Okružnog 
privrednog suda u Karlovcu.

85. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OKRUŽNOG PRIVREDNOG 
SUDA U KARLOVCU

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici. 
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za su 

ca Okružnog privrednog suda u Karlovcu izabere Aleksandar Mi- 
kid , dosadašnji vršilac dužnosti predsjednika toga suda.

Sukladno ovom prijedlogu, Viječe je bez rasprave uz 
6 uzdržanih glasova, izabralo ALEKSANDRA MIKlćA za suca Okruž
nog privrednog suda u Karlovcu.

86. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG
PRIVREDNOG SUDA U SLAVONSKOM BRODU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za 

predsjednika Okružnog privrednog suda izabere Zrinoslav Vanič, 
a dužnosti suca razrjesi Matija Kovačevič.

Sukladno ovom prijedlogu Viječe je jednoglasno i 
bez rasprave za predsjednika Okružnog privrednog suda u Slavon
skom Brodu izabralo ZRINOSLAVA VANlCA, a razrješila dužnosti 
suca MATIJU KOVAČEVIĆA, kojemu je prestalo ovlaštenje za obav
ljanje poslova sudske uprave,

87. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG
PRIVREDNOG SUDA U RIJECI

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje predlaže da se za 

predsjednika Okružnog privrednog suda u Rijeci izabere Dušan 
Dobrila, a da se s danom izbora predsjednika razrješi dužnos
ti suca i prestanu mu ovlaštenja za obavljanje poslova sudske 
uprave mr Draganu Jovaniču.

Sukladno ovom prijedlogu Komisije, Viječe je jed
noglasno i bez rasprave, za predsjednika Okružnog privrednog 
suda u Rijeci izabralo DUŠANA DOBRILU, a dužnosti suca razrje
šila mr DRAGANA JOVANIĆA kojemu su prestala ovlaštenja za oba
vljanje poslova sudske uprave.

88. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG 
PRIVREDNOG SUDA U OSIJEKU

Viječe je na prijedlog predsjednika Komisije za 
izbor i imenovanja Sabora, odgodilo raspravu o ovoj točki dnev
nog reda.
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89. točka - PjR,IJE,DLQG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG
PRIVREDNOG SUDA U SPLITU

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za 

predsjednika Okružnog privrednog suda u Splitu izabere Ivan 
Raj čić.

Sukladno ovom prijedlogu Vijeće je jednoglasno i 
bez rasprave za predsjednika Okružnog privrednog suda u Spli- 
tu izabralo IVANA RAJČIČA.

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

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici. 
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za 

suca Okružnog privrednog suda u Splitu izabere Zvonko čacić, 
dosadašnji vršilac dužnosti predsjednika tog suda«

Sukladno ovom prijedlogu Komisije, Vijeće je jed
noglasno i bez rasprave za suca Okružnog privrednog suda u 
Splitu izabralo ZVONKA ČAČIČA.

91. točka “ PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG
PRIVREDNOG SUDA U VARAŽDINU

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za 

predsjednika Okružnog privrednog suda u Varaždinu izabere Ma
rijan Petriđ.

Sukladno navedenom prijedlogu, Vijeće je jednoglas
no i bez rasprave za. predsjednika Okružnog privrednog suda u 
Varaždinu izabralo MARIJANA PETRIĆA.

92. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OKRUŽNOG PRIVREDNOG
SUDA U VARAŽDINU

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za 

suca Okružnog privrednog suda u Varaždinu izabere Josip Slavićek 
dosadašnji vršilac dužnosti predsjednika istog suda.

Sukladno tome prijedlogu, Vijeće je jednoglasno i 
bez rasprave za suca Okružnog privrednog suda u Varaždinu iza
bralo JOSIPA SLAVIČEKA.
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93. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG
PRIVREDNOG SUDA U  ZAGREBU

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za 

predsjednika Okružnog privrednog suda u Zagrebu izabere Ante 
Gveriđ.

Sukladno tom prijedlogu, Viječe je bez rasprave i 
uz dva glasa "protiv" izabralo za predsjednika Okružnog priv*- 
rednog suda u Zagrebu ANTU GVERIĆA.

94. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OKRUŽNOG PRIVREDNOG
SUDA U ZAGREBU

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za 

suca Okružnog privrednog suda u Zagrebu izabere 
Jaroslav chour.

Sukladno prijedlogu Komisije Viječe je bez raspra
ve i uz dva glasa "protiv" izabralo JAROSLAVA CHOURA za suca 
Okružnog privrednog suda u Zagrebu.

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

Prijedlog odluke zastupnici sn primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za su

ca Okružnog suda u Bjelovaru izabere Ljuban Batinao.
Na prijedlog Komisije, Viječe je jednoglasno i bez 

rasprave izabralo LJUBANA BATINCA za suca Okružnog suda u Bje
lovaru, s tim da izabrani sudac stupi na dužnost 15. prosinca 
1990. godine.

96. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OKRUŽNOG SUDA U 
KARLOVCU

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici. 
Komisija za izbor i imenovanje predlaže da se za 

suca Okružnog suda u Karlovcu ponovno izabere Marija Lukičič.
Sukladno tom prijedlogu Viječe je bez rasprave i 

jednoglasno izabralo MARIJU LUKIČIĆ za suca Okružnog suda u 
Karlovcu.

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

ci.
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjedni
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Komisija, za, izfegr i imenovanja, ppedlaže da ae za su 
ca Okružnog sud,a u gplitu popovao izabere čovjetKa P,ežid«

Sukladno tome pp^edlogu Y ^ a d e  ^e -Jedngg’laPAP i 
bez rasprave ponovno izabralo SOVJETKU REŽIĆ za suca Okružnog 
suda u Splitu.

98. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU TRI SUCA OKRUŽNOG SUDA U
ZAGREBU

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za 

suce Okružnog suda u Zagrebu ponovno izaberu Mladen Despotoviđ, 
mr Boris Ivaneiđ i Katarina Meštrović.

Sukladno navedenom prijedlogu Vijeće je jednoglasno 
i bez rasprave za suce Okružnog suda u Zagrebu ponovno izabralo 
MLADENA DESPOTOVIĆA, mr BORISA IVANČIĆA i KATARINU MEŠTROVIĆ.

99. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U
ŠIBENIKU

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje predlaže da se za 

suca Općinskog suda u Šibeniku ponovno izabere Jadranka Biga- 
Milutin.

Sukladno tom prijedlogu, Vijeće je jednoglasno i 
bez rasprave za suca Općinskog suda u Šibeniku ponovno izabralo 
JADRANKU BIGA-MILUTIN.

100. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U 
VARAŽDINU

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za 

suca Općinskog suda u Varaždinu ponovno izabere Vesna Ivezić.
Sukladno navedenom prijedlogu Vijeće je jednoglas

no i bez rasprave za suca. Općinskog suda u Varaždinu ponovno 
izabralo VESNU IVEZIĆ.

101. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA REPUBLIČKOG VIJEĆA 
ZA PREKRŠAJE

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se za 

suca Republičkog vijeća za prekršaje ponovno izabere Pavao Ore- 
bovec.

Sukladno prijedlogu Komisije Vijeće je jednoglasno 
i bez rasprave ponovno izabralo PAVLA OREHOVECA za suca Repub
ličkog vijeća za prekršaje.



59

102. točka “ PRIJEDLOG ODLUKE Q RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OKRUŽNOG SUDA U DUBROVNIKU

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se Savo 

Ilić razrjesi dužnosti suca Okružnog suda u Dubrovniku danom 
5. siječnja 19.91. godine radi odlaska u mirovinu.

Sukladno navedenom prijedlogu viječe je jednoglas
no i bez rasprave razrješilo dužnosti suca Okružnog suda u Dub
rovniku SAV'U ILIĆA, s danom 5. siječnja 1991. godine,

103. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OPĆIN
SKOG SUDA U DONJOJ STUBICI

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici. 
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se Ma

rina Duič-Man.o jlovič razr jesi dužnosti suca Općinskog suda u 
Donjoj stubici s danom 31. prosinca 1990, godine radi početka 
rada u odvjetništvu.

Sukladno tom prijedlogu, Vijeće je jednoglasno i 
bez rasprave s danom 31. prosinca 1990. godine razrješilo MARINU 
DUlć-MANOJLOVlć dužnosti suca Općinskog suda u Donjoj stubici 
na vlastiti zahtjev.

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

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se Vla

dimir Prodanić razrješi dužnosti suca Okružnog suda u Osijeku 
s danom 7. siječnja 1991. godine radi odlaska na drugu dužnost. 

Sukladno navedenom prijedlogu, Vijeće je jednoglas
no i bez rasprave s danom 7. siječnja 1991. godine razrješilo 
dužnosti suca Okružnog suda u. Osijeku VLADIMIRA PRODANIĆA, na 
vlastiti zahtjev.

105. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA.
OPĆINSKOG SUDA U IVANCU

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za: izbor i imenovanja predlaže da se Stje

pan Cerovečki s danom 31. prosinca 1990. godine razrješi dužnos
ti suca Općinskog suda u Ivancu radi odlaska na drugu dužnost.

Sukladno tom. prijedlogu Vijeće je jednoglasno i bez 
rasprave s danom 31, prosinca 1990. godine razrješilo dužnosti 
suca Općinskog suda u Ivancu STJEPANA CEROVEĆKOG.
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106. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI 
OPĆINSKOG. JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TU
ŽILAŠTVU DONJA STUBICA

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici. 
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se Mario 

Manojlovič razrjesi vršioca dužnosti općinskog javnog tužioca 
u Općinskom javnom tužilaštvu Donja Stubica s danom 31. prosin
ca 1990. godine radi početka rada u odvjetništvu.

Sukladno tom prijedlogu Viječe je jednoglasno i 
bez rasprave MARIA MANOJLOV'IĆA razrješilo s danom 31. prosinca 
1990. godine vršioca dužnosti općinskog javnog tužioca u Općin
skom javnom tužilaštvu Donja stubica.

107. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA
OKRUŽNOG JAVNOG TUŽIOCA u OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU 
U ZAGREBU

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici. 
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se vera 

Popović danom 1. veljače 1991. godine razrješi dužnosti zamje
nika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Za
grebu radi odlaska u mirovinu.

Sukladno navedenom prijedlogu, Vijeće je jednoglasno 
bi bez rasprave s danom 1. veljače 1991, godine VERU POPOVlC 
razrješilo dužnosti zamjenika Okružnog javnog tužioca u Okruž
nom javnom tužilaštvu u Zagrebu.

108. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA VRHOVNOG 
SUDA HRVATSKE

Predsjednik je konstatirao da je o ovoj točki 
dnevnog reda Vijeće odgodilo odlučivanja na prošloj sjednici s 
tim da Komisija za izbor i imenovanja preispita u raspravi iz
nesene nedostatke i zapreke za izbor Vjekoslava Vidovića za 
predsjednika Vrhovnog suda Hrvatske.

U raspravi su. sudjelovali Ante Jelavič, Ivan Milas 
i dr Vladimir Veselica.

Branko Babac, ministar pravosuđja i uprave i Marin 
Crnja, ministar rada i socijalne skrbi otklonili su pravnu 
dvojbu u pogledu izbora Vjekoslava Vidovića za predsjednika 
Vrhovnog suda Hrvatske.

Nakon toga Vijeće je, uz tri glasa "protiv", iza
bralo VJEKOSLAVA VIDOVIĆA za predsjednika Vrhovnog suda Hrvat
ske.
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Vijeće je. tijekom sjednice prihvatila izvještaje za
jedničkih komisija za usaglašavanje stavova izmedju vijeća Sa
bora O:

1. Strategiji razvitka Republike hrvatske,
2« Prijedlogu zakona o vodama,
3. Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o političkim 

organizacijama,
4. Prijedlogu zakona o ovlaštenjima Vlade Republike 

Hrvatske da propisuje privremene mjere za zaštitu 
gospodarskih interesa Republike,

5. Prijedlogu odluke o izmjeni odluke o zastupničk
i m  paušalu. (*)

Vijeće je, takodjer, prihvatilo izvještaj Zajednič
ke komisije za usuglašavanje stavova izmedju vijeća Sabora o 
Prijedlogu odluke o osnivanju odbora Sabora Republike Hrvatske 
za zaštitu ljudskih prava u slijedećem tekstu:

"Član 2. Prijedloga odluke glasi:
"Član 2.
Odbor za zaštitu ljudskih prava ima predsjednika i

20 članova.
Predsjednik i članovi Odbora biraju se međju zastup

nicima u Saboru Republike Hrvatske.
Predsjednik i članovi Odbora biraju se na vrijeme

od 4 godine.
Predsjednika i članove Odbora biraju i razrješava

ju vijeća Sabora Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici.
Svaka stranka koja je sudjelovala na izborima i 

koja ima zastupnike u Saboru Republike Hrvatske zastupljena je 
u Odboru sa po 1 članom. Stranke koje imaju više zastupnika 
sudjelovati će, u načelu, proporcionalno broju svojih zastupni
ka u Saboru Republike Hrvatske."

Sjednica vijeća zaključena je 12. prosinca 1990. 
godine u 14,00 sati. (**

(*) Sadržaj izvještaja Zajedničke komisije za usuglašavanje 
stavova izmedju vijeća nalazi, se u fusnoti uz pojedine 
točke- dnevnog reda,

(** Prvog dana zasjedanja sjednica je zaključena u 20,30 sati, 
a drugog dana zaključena je u 2o,3o sati.


