
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE 
DRUŠTVENO-POLITIČKO VIJEĆE

- Zastupnicima Društveno-političkog 
vijeća Sabora

Predmet: Zapisnik 8. sjednice
Društveno-političkog vijeća Sabora, 
održane 27. i 28. prosinca 1990.godine

Sjednicu Vijaca otvorio je oba dana zasjedanja 
u 9 sati predsjednik Vijeća, koji je sjednici i predsjedavao.

Predsjednik je obavijestio Vijeće da su izostanak 
za oba dana zasjedanja ispričali zastupnici: Arapović Delfi
na, Arlović mr Mato, Čargonja Darko, Jukić Božidar, Ličina 
Berislav, Mezga Ivan, Stojanović Milan, Šale Petar, Štoković 
dr Igor, Vasiljević mr Janko i Visković dr Nikola, za 27. pro
sinca zastupnici: Petrač Božidar i Sagner Martin, a za 28. pro 
sinca zastupnici Krpina Drago, Tap aLović Milan, Tormaš mr Ivan 
i Vidmarović Djuro,

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

0 razlozima spriječenosti da prisustvuju sjednici 
Vijeća, prema evidenciji koja se vodi u Tajništvu Vijeća, ni
su obavijestili zastupnici: Bogati mr Vladimir, Cupač Stevan, 
Džodan Petar, Krajančić dr Vicko, Opačić Jovo, Rajić Simo i 
Šiljeg Boško za obadva dana zasjedanja, a zastupnici Dodan dr 
Šime, Račan Ivica i Turk Zvonimir za prvi dan zasjedanja.

Predsjednik,je utvrdio da sjednici obadva dana pri 
sustvuje većina članova Vijeća te da Vijeće može donositi pra
vovaljane odluke.

* * * * *
I ODGOVORI NA ZASTUPNIČKA PITANJA*

1) Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgovor 
zastupniku LACKOVIĆ IVANU glede mjera za resterećenje privrede

Zastupnik nije M o  zadovoljan dobivenim odgovorom, 
ali nije postavio dopunska pitanja.

* Postupak glede zastupničkih pitanja vijeće je provelo 
dijelom prvog, a dijelom drugog dana zasjedanja
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2) Zastupnik ROJE ANTE bio je djelomično zadovo
ljan odgovorom Vlade Republike Hrvatske na zastupničko pita
nje glede mjera što će ih Vlada poduzeti kako bi se zaustavi
la dosadašnja negativna kretanja u gospodarstvu.

3) Zastupnik ŠALE PETER nije se mogao očitovati
°odgovoru koji je Vlada Republike Hrvatske dostavila na nje
govo zastupničko pitanje glede nacionalnih mirovina , jer ni
je bio prisutan sjednici.

4 ) Ministarstvo prosvjete i kulture odgovorilo je 
na zastupničko pitanje zastupnika KRPINA DRAGE o mogućnosti 
da djeca koja to žele i u mjestima s većinskim stanovništvom 
srpske nacionalnosti od prvog razreda uče latinično pismo, 
s kojim je zastupnik bio zadovoljan.

5) Vlada Republike Hrvatske odgovorila je na zas
tupničko pitanje VESELICE dr VLADIMIRA glede prostora koji
se strankama daju na korištenje odnosno u zakup.

Zastupnik nije bio zadovoljan dobivenim odgovorom 
i postavio je dopunsko pitanje kojim je zatražio podatke o 
korisnicima poslovnog prostora i načinu njegovoga korištenja.

6) Predsjednik je konstatirao da je glede zastup
ničkog pitanja VESELICA dr VLADIMIRA o obliku i formi Hrvatske 
zastave s povijesnim grbom odgovoreno donošenjem Zakona o gr
bu, zastavi i himni, s tim da je Vlada Republike Hrvatske do
stavila odgovor na zastupničko pitanje.

7) Vlada Republike Hrvatske takodjer je odgovori
la i na zastupničko pitanje u svezi s izgradnjom postrojenja 
za odsumporavanje u Termoelektrani Plomin 2 ali se zastupnici 
DELFINA ARAPOVIĆ i VISKOVIĆ dr NIKOLA nisu mogli očitovati s 
odgovorom, jer nisu bili prisutni sjednici.

8) Vlada Republike Hrvatske odgovorila je na pi
tanje zastupnika DUBIEL ALOJZA glede mogućnosti njezina sudje
lovanja u rješavanju problema javnih garaža u Zagrebu s koji- 
m je zastupnik bio zadovoljan.';

9) Zastupnik LAIĆ MIJO nije bio zadovoljan odgovo
rom koji je Vlada Republike Hrvatske dostavila na njegovo zas
tupničko pitanje o mjerama za zaštitu slivnog područja rijeke 
Kupe, ali nije postavio dopunsko pitanje.

10) Na pitanje zastupnika VEKIĆ IVANA glede mjera 
nadležnih organa koje se poduzimaju za vraćanje u zemlju "Se- 
usovog blaga" kao i osobama koje su odgovorne za njegovo neov
lašteno iznošenje iz zemlje odgovorilo je Ministarstvo unutar
njih poslova.

Zastupnik nije zadovoljan i traži cjeloviti odgo
vor od Ministarstva pravosudja i uprave i Ministarstva inozem
nih poslova.
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11) Zastupnik IVAN BOBETKO dobio je odgovor Vlade 
Republike Hrvatske u svezi sa preispitivanjem rada Narodne 
banke Hrvatske kao i korištenja sredstava fondova i materijal
nih rezervi. Zastupnik je bio zadovoljan sadržajem tog odgo
vora.

*12) Na zastupničko pitanje IVANA ŠORIĆA glede 
Unošenja izgradnje istarske poluautoceste u Strategiju razvi
tka Republike Hrvatske za 1991. godine, odgovor je dostavila 
Vlada Republike Hrvatske , kojim je zastupnik bio zadovoljan.

13) Vlada Republike Hrvatske takodjer je dostavi
la odgovor na zastupničko pitanje dr STJEPANA BLAŽINKOVA gle
de mogućnosti sprečavanja uvoza poljoprivrednih proizvoda i 
njihova preradjevina. Zastupnik je bio zadovoljan sadržajem od
govora.

14) Zastupnik dr IVAN VALENT, takodjer je bio zado
voljan odgovorom Vlade Republike Hrvatske na njegovo zastup
ničko pitanje o mogućnostima oslobađjanja plaćanja doprinosa u 
mjesnoj zajednici za one radne ljude koji primaju zajamčeni 
osobni dohodak.

15) Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgovor 
na dopunsko pitanje zastupnika JURE ŠONJE glede izvršavanja ob
veza radnih organizacija preuzetih po medjunarodnim kreditima 
za ostvarivanje programa zapošljavanja naših radnika povrat
nika iz inozemstva, s kojim ije zastupnik bio zadovoljan.

16) Vlada Republike Hrvatske takodjer je odgovori
la na zastupničko pitanje IVANA MEZGE glede monopolističkog 
položaja domaće automobilske industrije i proizvodjača poljoprivredne 
mehanizacije.

Zastupnik nije bio prisutan sjednici pa se nije 
mogao očitovati o dobivenom odgovoru

17) Vlada Republike Hrvatske odgovorila je na zas
tupničko pitanje EREš DRAGE u svezi s naknadama osobnog dohot
ka i drugim pravima roditelja invalidne djece. Zastupnik nije 
bio zadovoljan dobivenim odgovorom, ali nije postavio dopuns
ko pitanje.

18) Zastupnica MARIJA BAJT bila je zadovoljna od
govorom Vlade Republike Hrvatske na svoje zastupničko pitanje 
glede mjera koje će se poduzeti za poboljšanje položaja i pos
lovanja drvne industrije.

19) Predsjednik je izvjestio da je Ministarstvo 
prosvjete i kulture dostavilo odgovor na zastupničko pitanje 
DJURE VIDMAROVIĆA u svezi s financiranjem rada Spomen područja 
Jasenovac kao i iznosa sredstava koja se za taj rad traže.

Zastupnik nije bio prisutan sjednici te se nije 
očitovao s dobivenim odgovorom. *

* Na dio zastupničkih pitanja Vlada Republike Hrvatske 
dostavila je odgovor drugog dana zasjedanja
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Predsjednik je obavijestio Vijeće da Vlada Repub
like Hrvatske nije dostavila odgovore na zastupnička pita
nja:

- PETRA ŠALE glede zaštite imovinskih prave INE 
na imovinu u Srbiji,

- dr VLADIMIRA VESELICE o načinu odredjivanja ko
eficijenata za obračun osobnih dohodaka funkcionara,

- BOŽE ERLIĆA glede donošenja Zakona o nacionalnim 
parkovima u Republici Hrvatskoj,

- IVANA LACKOVIĆA o odgodi primjene kolektivnih ugo
vora,

- DARKA, ČARGONJE glede transformacije društvenog 
vlasništva i sprečavanja pljačke društvene imovine,

- mr MIJE LAIĆA glede uplate deviznog osiguranja,
- JANKA VASILJEVIĆA glede zabrana loženja vat

re na otvorenom u ljetnim mjesecima,
- DRAGE EREŠA u svezi s otkupnim cijenama poljopri

vrednih proizvoda,
Ministarstvo vodoprivrede nije odgovorilo na zas

tupničko pitanje ŠPIŠIĆ ZVONKA glede obeštećenja stanovnika 
naselja koja su odredjena kao vođocrpilišta.

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uredje
nja i graditeljstva nije odgovorilo na zastupničko pitanje dr 
IGORA ŠTOKOVIĆA glede mjera za suzbijanje bespravne izgradnje.

Ministarstvo unutarnjih poslova nije odgovorilo 
na zastupnička pitanja:

- dr NIKOLE VISKOVIĆA u svezi s informacijama o pri 
sluškivanju gradjana,

- ŽELJKA MAŽARA o stvarnoj veličini i aktivnosti
ma četničkih jedinica na Velebitu,

- PETRA ŠALE o broju doušnika Službe dršavne sigur
nosti .

. Ministarstvo informiranja nije dostavilo odgovor dr 
STJEPANU BLAŽINKOVU na zastupničko pitanje glede mogućnosti os
nivanja novog hrvatskog političko-informacijskog lista.

Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike 
nije odgovorilo zastupniku mr MIJI LAIĆU u svezi sa znanstve
nom i povijesnom valorizacijom izdanja Historijskog arhiva u 
Karlovcu.
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Ministarstvo pravosudja i uprave od srpnja ove 
godine nije odgovorilo na zastupničko pitanje dr IVIĆA PAŠA- 
LIĆA glede dodjele stanova i stambenih kredita u bivšem Repu
bličkom sekretarijatu unutrašnjih poslova.

II. NOVA ZASTUPNIČKA PITANJA

1. Zastupnik VICE VUKOJEVIĆ postavio je zastupni
čko pitanje glede financiranja izdanja Jugoslavije.

2. Zastupnik VICE VUKOJEVIĆA je prilikom rasprave 
o prijedlozima odluke o izborima, imenovanjima i razrješenji
ma nosilaca pravosudnih funkcija postavio zastupničko pita
nje kojim je zatražio podatke u svezi s krivičnim postupkom 
protiv suca Okružnog suda Zagreb mr Ilije Ivanića*

Prilikom utvrdjivanja dnevnog reda sjednice, pred
sjednik je podsjetio da je:

1) Vlada Republike Hrvatske predložila da se po hi 
tnom postupku razmotre slijedeći akti:

- Prijedlog za donošenje zakona o financiranju ja
vnih potreba s Prijedlogom zakona,

- Prijedlog za donošenje zakona.o stopama neposre
dnih poreza i pripadnosti poreza, taksa i drugih prihoda đru- 
štveno-političkih zajednica u 1991. godini s Prijedlogom zako
na,

- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama Zakona 
o igrama na sreću i zabavnim igrama s Prijedlogom zakona,

- Prijedlog Proračuna Republike Hrvatske za 1991.
godinu,

- Prijedlog za donošenje zakona o izvršenju Prora
čuna Republike Hrvatske za 1991. godinu s Prijedlogom zakona,

- Prijedlog za donošenje zakona o Hrvatskoj mati
ci iseljenika s Prijedlogom zakona,

- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopu 
nama zakona o zaštiti od požara s Prijedlogom zakona,

- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopu 
nama Zakona o ustrojstvu republičke uprave s Prijedlogom zako
na ,

- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopu 
nama zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja s Prijed
logom zakona,
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- Prijedlog za donošenje zakona o dopunama zakona
0 ^povlasticama slijepih osoba, osoba oboljelih od đistrofijgi srod
nih mišićnih i neuromišičkih bolesti i njihovih pratilaca u 
unutrašnjem putničkom prometu s Prijedlogom zakona.

Vijeće je s jednim glasom "protiv" prihvatilo da 
se ovi akti donesu po hitnom postupku, a u raspravi je tim po
vodom sudjelovao zastupnik Ante Roje.

2) Skupština građa Zagreba predložila je da se tako 
djer po hitnom postupku razmotre:

- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopu
nama zakona o braku i porodičnim odnosima s Prijedlogom zakona,
1

- Prijedlog za donošenje zakona o izmjeni Zakona 
o prekršajima s Prijedlogom zakona.

Vijeće je uz jedan glas "protiv" prihvatilo da se 
navedeni akti razmotre po hitnom postupku.

3) Republički fond mirovinskog i invalidskog osigu
ranja radnika Hrvatske predložio je da se po hitnom postupku 
razmotre:

- Prijedlog za donošenje zakona o plaćanju dopri
nosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika u 1991. godi 
ni s Prijedlogom zakona i

- Prijedlog za donošenje zakona o plaćanju doprino
sa za doplatak za djecu u 1991. godini s Prijedlogom zakona.

Predsjednik je upozgao Vijeće da se Vlada i radna 
tijela Sabora ne protive primjeni hitnog postupka.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo da se navedeni za
konski akti razmotre po hitnom postupku.

4) Republički fondovi mirovinskog i invalidskog 
osiguranja individualnih poljoprivrednika te samostalnih priv
rednika Hrvatske predložili su da se, takodjer po hitnom pos
tupku, razmotre:

- Prijedlog za donošenje zakona o plaćanju doprino
sa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljop
rivrednika u 1991. godini s Prijedlogom zakona i

- Prijedlog za donošenje zakona o plaćanju dopri
nosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih priv
rednika u 1991. godini s Prijedlogom zakona.

Vijeće je, uz jedan hzđržan glas, prihvatilo da 
se navedeni prijedlozi zakona razmotre po hitnom postupku.
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5) Vlada Republike Hrvatske predložila je da se 
po hitnom postupku razmotri Prijedlog za donošenje zakona o 
tehničkoj kulturi s Prijedlogom zakona.

Potrebu donošenja po hitnom postupku obrazložio 
je Vladimir Findak, pomoćnik ministra za obrazovanje i kultu
ru.

Zastupnik Ante Klarić obrazložio je stajalište 
Zakonodavno-pravne komisije Sabora koja se protivi prijedlogu 
da se zakon donese po hitnom postupku.

Viječe je (uz 9 glasova "za") odbilo da razmotri 
navedeni zakon po hitnom postupku

6) Vlada Republike Hrvatske je naknadno predložila 
da se po hitnom postupku razmotre i slijedeći zakonski akti:

- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i do
puni Zakona s premijama za kvalitetni rasplodni podmladak i re
gresu troškova za umjetno osjemenjivanje stoke s Prijedlogom 
zakona,

- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama zakona 
o premijama za mlijeko, vunu, konopijine stabljike, stabljike 
lana te o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzu- 
mnog mlijeka s Prijedlogom zakona«

Viječe je, uz 1 uzdržan glas, prihvatilo da se 
ovi zakonski akti razmotre po hitnom postupku.

7) Iz Skupštine SFRJ dostavljen je prijedlog da se 
po skraćenom postupku razmotri Nacrt zakona o osiguravanju sred
stava za otkup dijela potraživanja Jugoslavenskih poduzeća od 
Iraka koja dispijevaju na naplatu do konca 1990. godine.

Vijeće je (uz tri glasa"protiv"i četiri "uzdržanaj') 
prihvatilo da se navedeni akti razmotre po skraćenom postupku.

8) Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila 
je da se na ovoj sjednici razmotre:

- Prijedlog odluke o razrješenju zamjenika javnog 
tužioca Hrvatske,

- Prijedlog odluke o razrješenju zamjenika javnog 
tužioca Hrvatske,

- Prijedlog odluke o razrješenju tri zamjenika Ja
vnog tužioca Hrvatske,

- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjeni
ka općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Za
greb ,
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- Prijedlog odluke o imenovanju tri zamjenika 
javnog tužioca Hrvatske,

- Prijedlog odluke o imenovanju okružnog javnog 
tužioca i zamjenika Okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom 
tužilaštvu Bjelovar,

- Prijedlog odluke o imenovanju okružnog javnog 
tužioca i zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom 
tužilaštvu Zadar,

- Prijedlog odluke o imenovanju okružnog javnog 
tužioca i zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom 
tužilaštvu Zagreb,

- Prijedlog odluke o imenovanju Okružnog javnog 
tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Karlovac,

- Prijedlog odluke o imenovanju okružnog javnog 
tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Slavonska Požega,

- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog 
javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Varaždin,

- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti sudaca 
Vrhovnog suda Hrvatske,

- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca i 
vršioca dužnosti predsjednika Okružnog suda u Sisku,

- Prijedlog odluke o 
ružnog suda u Rijeci,

- Prijedlog odluke o 
ružnog suda u Zagrebu,

- Prijedlog odluke o 
đinskog suda u Virovitici,

- Prijedlog odluke o 
suda u Osijeku,

razrješenju dužnosti suca Ok- 

razriješenju dužnosti suca Ok- 

razrješenju dužnosti suca Op- 

izboru predsjednika Općinskog

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog 
suda d Splitu,

- Prijedlog odluke o imenovanju članova Skupštine 
Sveučilišta u Zagrebu.

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

Vijeće je uz četiri glasa "protiv" prihvatilo 
razmatranje navedenih prijedloga odluka, kao dopunu dnevnog re
da sjednice.

********

Predsjednik je upoznao vijeće da je Vlada Republike 
Hrvatske povukla iz procedure Prijedlog odluke o valorizaciji 
katastarskog prihoda.
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lo slijedeći.
V iječe, je -z a t i.%  uz- jedan g la s "p r o t iv11 u tv rd i"

D; n; e ;;\T. n; r R e Đ >

1* Program gospodarske politike Republike Rrvat- 
ske u 1991.. godini,..

2« Prijedlog za, donošenje zakona o financiranju 
javnih potreba s Prijedlogom -zakona,

— Prijedlog politike financiranja javnih potreba
u 1991. godini,

3. Prijedlog zakona o stopama, neposrednih poreza
i. pripadnosti- poreza., taksa i drugih prihoda društveno—politič
kih zajednica, u 1,991., godini,

4. Prijedlog zakona o izmjenama zakona o igrama 
na sreću i, zabavnim, igrama,

5. Prijedlog proračuna. Republike Hrvatske-za
1991. godinu,

6. Prijedlog zakona o izvršenju Proračuna, Repub
like Hrvatske za 1991. godinu,

7. prijedlog za, donošenje zakona o tehničkoj 
kulturi- s Racrtom zakona.

nika,
8. prijedlog zakona o Hrvatskoj matici iselje-

9. Prijedlog-zakona ° izmj enama i dopunama Zakona
o. braku i. porodičnim, odnosima.

jrrna. to. prijedlog zakona o izmjeni zakona o prekrša

ji. Prijedlog zakona Q izmjenama, i dopunama, zako
na o zdravstvenoj -zaštiti- i zdravstvenom osiguranju.,

T;2. Prijedlog zakona o športu,
13. Prijedlog zakona, o osnovnom školstvu,
1,4. prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona, 

o zaštiti, od požara,
13., prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona 

o ustrojstvu republičke uprave,
1:6. Prijedlog zakona o izmjenama i-, dopunama - zakona 

o nabavljan ju, držanju i. nošenju oružja,
17. Prijedlog-zakona o dopunama zakona o povlasti

cama slijepih osoba., osoba oboljelih od đistrofije i srodnih 
mišićnih i neuromišiđnih bolesti, i njihovih pratilaca u unutraš
njem. putničkom prometu,
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18. Prijedlog zakona o plaćanju doprinosa - za. mi
rovinsko i invalidsko osiguranje, radnika u 1991.. godini,

t9. Prijedlog zakona o plaćanju doprinosa-za 
mirovinsko i invalidsko osiguranje Individualnih poljoprivred
nika u 1991. godini,

20. Prijedlog zakona o plaćanju doprinosa za mi
rovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih privrednika u 1991. 
godini,

21. Prijedlog zakona o plaćanju doprinosa za do
platak za djecu u 1991. godini,

22. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona 
o premijama za kvalitetni rasplodni podmlađak i regresu troško
ve za umjetno osjemenjivanje stoke,

23. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pre
mijama za mlijeko, vunu, konopijine stabljike, stabljike lana 
te o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog 
mlijeka,

2.4. Ugovor o izmjenama i dopunama samoupravnog 
sporazuma o udruživanju u Sveučilište u Zagrebu (davanje sug
lasnosti ),

25. Prijedlog dogovora o osiguranju i korište
nju sredstava solidarnosti naroda i narodnosti Jugoslavije i 
republikhi autonomnih pokrajina za otklanjanje posljedica 
elementarnih nepogoda,

a) Prijedlog dogovora o osiguranju sredstava so
lidarnosti za uklanjanje posljedica potresa koji se dcgođio u 
Republici Hrvatskoj 1986. godine i za uklanjanje posljedica po
tresa i poplave u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovi
ni iz 1986. godine,

b) Prijedlog dogovora o osiguranju sredstava so
lidarnosti za uklanjanje posljedica poplava koje su se dogodi
le u Socijalističkoj Republici Srbiji u 1988. godini,

c) Prijedlog dogovora o osiguranju sredstavava 
solidarnosti za uklanjanje posljedica poplave koje su se dogo
dile u Republici Hrvatskoj u 1989. godini i za ublažavanje pos
ljedica poplave koje su se dogodile u Republici Sloveniji u 
1989. godini,

2.6. Izvještaj Delegacije Sabora u Vijeću repub
lika ippokrajina Skupštine SFR Jugoslavije o usaglašavanju 
akata iz djelokruga vijeća republika i pokrajina Skupštine 
SFRJ,

(AS-1274),
27. Nacrt z-akona o osnovama poreznog sistema

28. Nacrt zakona o odgodi vraćanja kredita iz 
primarne emisije (AS-1275)
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29. Nacrt zakona o dopunama đakona o posebnom 
saveznom porezu na promet proizvoda i usluga za financiranje 
JNA u 1990. godini (AS-1276),

30. Nacrt zakona o osiguravanju sredstava za. ot
kup dijela potraživanja jugoslavenskih poduzeća od Iraka koja 
dospijevaju za naplatu do konca 1990. godine (AS-1283 strogo 
povjerljivo)

31. Prijedlog odluke o razrješenju zamjenika 
javnog tužioca Hrvatske,

32. Prijedlog odluke o razrješenju zamjenika 
javnog tužioca Hrvatske,

33. Prijedlog odluke o razrješenju tri zamjeni
ka Javnog tužioca Hrvatske,

34. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zam
jenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštva 
Zagrebu,

35. Prijedlog odluke o imenovanju tri zamjenika 
javnog tužioca Hrvatske,

36. Prijedlog odluke o imenovanju okružnog jav
nog tužioca. 1 zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom 
javnomitužilaštvu Bjelovar,

37 i Prijedlo g od luke o imenovan j u okružnog j av
nog tužioca i zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom jav
nom tužilaštvu Zadar,

38. Prijedlog odluke o imenovanju okružnog jav
nog tužioca i zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnomu 
javnom, tužilaštvu Zagreb,

39. Prijedlog odluke o imenovanju okružnog jav
nog tužioca u Okružnom, javnom tužilaštvu Karlovac,

4Q„ Prijedlog odluke o imenovanju okružnog jav
nog tužioca u Okružnom javnom, tužilaštvu Slavonska Požega,

4t, Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika ok
ružnog javnog tužioca u Okružnom: javnom, tužilaštvu Varaždin,

42.. . prijedlog odluke o razrješenju dužnosti su
daca Vrhovnog suda Hrvatske.,

43, Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti su
ca i vršioca, dužnosti, predsjednika Okružnog suda u Sisku,

44. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca 
Okružnog suda. u Ri jeci,

4.5.. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca 
Okružnog suda, u Zagrebu,

46, Pri ..jedio, g .odluke o razrješenju dužnosti suca 
Općinskog suda u. Virovitici,
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47. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Op-r 
đinskog suda u Osijeku,

48. Prijedlog odluke o izboru predsjednika 
Općinskog suda u Splitu,

49. Prijedlog odluke o imenovanju članova Skup
štine Sveučilišta u Zagrebu.

Prije prelaska na raspravu o pojedinim točkama 
dnevnog reda Viječe je odredilo članove zajedničkih komisija 
za usaglašavanje akata, koji su na dnevnom, redu sjednice.

U Zajedničku komisiju za usaglašavanje stavova 
vijeća Sabora o aktima iz oblasti gospodarstva, planskih i fi
nancijskih dokumenata (točke 1. do 6, 22, 23. i 25.) Vijeće je 
odredilo zastupnike Gazi Ivicu, Šorić Ivana i Turić Gordanu.

Zajedničku komisiju za usaglašavanje stavova 
vijeća Sabora o aktima iz oblasti društvenih djelatnosti (toč
ke 7,8,9,11,12,13,17. do 21. i 24.) Vijeće je odredilo zastup
nike Bajt Mariju, Mesić dr. Ivana I Tapalović Milana.

U Zajedničku komisiju za usaglašavanje stavova vijeća 
Sabora o aktima iz oblasti političkog sustava i pravosudja (točke 10,14,
15. i 16.) Vijeća je odredilo zastupnika Klarić Antu, Panj an Djuru i 
Sušanj Luciana.

U Zajedničku komisiju za usaglašavanje stavova vijeća 
o saveznim-aktima Vijeće je odredilo zastupnika Veselicu dr. Vla
dimira, Vidmarović Đuru i Marković dr. Zvonimira.

1. točka - PROGRAM GOSPODARSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 
U 1991. GODINI

Zastupnicima je Program, gospodarske politike 
uručen na prethodnoj sjednici Sabora, a izvješća radnih tijela 
Sabora na sjednici vijeća.

Ministar financija, dr. Marijan Hanžeković 
upoznao je zastupnike s osnovnim značajkama Programa.

U raspravi su sudjelovali zastupnici dr. Ivan 
Lučev, Ante Roje, Ivan Milas, Frank Alceo, dr. Vladimir Ve
selica, Jure Šonje, željko Mašar, šime Dodan, Stjepan Sulimanac, 
Ivica Gazi, Vinko Buljan, Ivan Šorić, Vice Vukojević, Alojz 
Dubiel, Marijan Šimunić, Joso Pavičić i Vladimir Šeks.

Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo
slijedeće

*)Program gospodarske politike Republike Hrvatske u 19 91. godini 
Vijeće je, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, razmatralo 
drugog dana zasjedanja.
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Z A K L J U Č K E
1. Podržava se Program, gospodarske politike Re

publike Hrvatske u 1991. godini.
2. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da pri

mjedbe i prijedloge iznesene u raspravi ima u vidu kod provo- 
djenja Programa gospodarske politike Republike Hrvatske u 1991. 
godini.

3. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da čim. 
prije predloži razradjeni Program socijalne politike Republike 
Hrvatske.

Osim navedenog Vijeće je. zadužilo Vladu Repub
like Hrvatske da kvartalno izvještava Sabor Republike Hrvatske
0 provodjenju Programa gospodarske politike Republike Hrvatske 
u 1991. godini, odnosno Operativnog programa za njegovo provo— 
djenje«

2. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA

Zastupnici su poštom, primili Prijedlog zakona
1 Prijedlog politike financiranja javnih potreba u 1991. godini.

Na sjednici sv zastupnici primili- izvješća Ze
ko nodavno-p ravne komisije. Radne grupe Odbora za budžet i fi
nancije,. Odbora za ekonomsku politiku i razvoj, Odbora za ob
razovanje, znanost, i kulturu, te amandman Vlade Republike Hr
vatske.

..Vijede je, uz jedan uzdržan glas prihvatilo 
amandman Vlade Republike Hrvatske da se iza članka .46, doda 
članak 47, koji glasi;

"Članak 47.
Vlada Republike Hrvatske i Izvršno viječe grada 

Zagreba mogu mijenjati namjene i visinu sredstava koja su u 
budžetu raspo red jena, za posebne, namjene.. Izvršno ..vijeće društ- 
veno—političke zajednice može mijenjati namjene i visinu sred
stava koja su u budžetu rasporedjena za posebne namjene na os
novi ovlaštenja utvrdjenih odlukom o izvršenju budžeta."

Dosadašnji članci 47. do 91. poštaju članci
48. do 92.

Vijeće je,takođjer, jednoglasno prihvatilo prim
jedbe Zakonodavno-pravne komisije Sabora da se prije, objave 
Zakon pravno-tehnički i lektorski uredi.

Nakon rasprave. Vijeće je, uz: jedan uzdržan glas, 
prihvatila Prijedlog politike financiranja, javnih potreba u
1991., godini..

. Nakon toga, Vijeće je s jednim, uzdržanim glasom.
usvojilo

PRIJEDLOG -ZAKONA
0 FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA u tekstu kako ga je predložila.



Vlada Republike Hrvatske (akt pod brojem-: 50 30116—90-5031-2. 
Klasa 402-01/90-03/03 od 12. prosinca 1990. godine) zajedno 
s prihvaćenim amandmanom.

3. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 STOPAMA NEPOSREDNIH POREZA I
PRIPADNOSTI POREZA, TAKSA I DRUGIH PRIHODA DRUŠT
VENO—POLITIČKIH ZAJEDNICA U 1991. GODINI

Zastupnici su poštom- primili Prijedlog za dono
šenje š Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješća Zakonodav- 
no-pravne komisije, Radne grupe Odbora za budžet i financije, 
Odbora za ekonomsku politiku i razvoj, te amandman Vlade Re
publike Hrvatske.

Ministar financija, dr. Marijan Hanžekovič, 
usmeno je podnio u ime Vlade amandmane na članak 9. i. 15. Pri
jedloga zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici- Ivan Hra- 
njec i Ivan Milas.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo, amandmane Vla
de i to;

- u članku 9. dodaje se novi stavak 4. koji gla
si;

"Ako je stopa utvrdjena po odredbama prethodnog 
stavka manja, od 4% skupština opčine može propisati stopu pore
za iz: osobnog dohotka do 41.

U dosadašnjem stavku 4, koji. postaje stavak 5. 
riječi "stavka 2. i 3." zamjenjuje se riječima "stavka 2. do 
4, " a u dosadašnjem- stavku 5« koji postaje stavak 6,. riječi 
"stavka 4" zamjenjuju se riječima; "stavka 5."

- U članku 14. stavku 2. točki 11, dodaju se ri
ječi "osim članka 2.. stavka 2. i 3. i članka 6, 7, 19. toga 
zakona,"

- u članku 151. riječi "31, siječnja 1991." zam
jenjuje se riječima "28, veljače 1991."

Nakon toga viječe je, uz jedan uzdržani glas,
usvojila

PRIJEDLOG . ZAKONA
O STOPAMA. NEPOSREDNIH POREZA, PRIPADNOSTI POREZA, TAKSA I DRUGIH 
PRIHODA URUŠTVENO- POLIT.IČKIH -ZAJEDNICA U 1991, GODINI- u tekstu 
kako ga. je. predložila Vlada Republike Hrvatske (akt pod brojem. 
5030116-90-5933-1 Klasa 410-01/90-01/07 od 12. prosinca 1990. 
godine) zajedno s prikvačenim amandmanima. *

*j S obzirom da viječa Sabora ni su usvojila Prijedlog zakona u 
istovjetnom- tekstu, tijekom sjednice Zajednička komisija za 
usaglašavanje usuglasila je stavove u tekstu u kojem ga je 
prihvatilo, Društveno—političko viječe.
Viječe je prihvatilo izvještaj Zajedničke komisije.
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4. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA - ZAKONA 0 IGRAMA NA. 
SREĆU I. ZABAVNIM IGRAM A.

Zastupnici su poštom- primili Prij edlog za. dono- 
šenje zakona s. Prijedlogom, zakona., a na sjednici. izvješča Za
konodavno-pravne komisije.. Radne grupe Odbora za budžet i. finan
cije i Odbora za. socijalnu politiku i. zdravstvo

Viječe je, bez: rasprave, i. uz: jedan uzdržan glas,
usvoj ilo

PRIJEDLOG ZAKONA.
0 IZMJENAMA. ZAKONA. 0 IGRAMA. NA. SREĆU L. ZABAVNIM. IGRAMA, kako 
ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (akt pod brojem. 
5030104-90-1 Klasa 461-01/90-01/11 od 12/ prosinca 1990. godi
ne) ,

5. točka - PRIJEDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE-ZA 1991.GQDINU

Zastupnici su poštom primili: Prijedlog proračuna, 
a na. sjednici izvjesča-Zakonodavno-pravne: komisije,Odbora za 
budžet i financije, . Odbora- za.- vanjsku politiku,. Odbora z~a infor
matiku, Odbora, za, prostorno, uredjenje i. Odbora za obrazovanje, 
znanost, i kulturu.

U: raspravi su sudjelovali- zastupnici- Vied/Vuko- 
jevič, Jure. šonje, šime Dodan,-Vinko B.uljan, Ivan Milas, Vla
dimir šeks, Neven Jurica i Bdžo Er jič, te ministar financija 
dr. Marijan Hanžekovič,

-Viječe je prihvatilo amandmane zastupnika Vice 
Vukojeviđa' da se pozicija 191, razdjel 21, (sredstva za, stalne 
mjesečne nagrade redovnih i izvanrednih članova akademije) kao
1 pozicije. 224, do 227* razdjela 22, (sredstva za boračko-in- 
validsku zaštitu) brišu.

Pored toga. Viječe je prihvatilo prijedlog zastup
nika Bože Erliča da se prilikom korištenja sredstava za. inves
ticije u socijalnoj skrbi kao i sredstava Hrvatskog fonda za. 
razvoj, te sredstava za poticanje zapošljavanja prioritet tre
ba dati razvojnim, programima, privatnog sektora u socijalnoj 
skrbi.

Nakon toga, Viječe je, uz: 4 glasa "protiv" i
2 uzdržana glasa, usvojilo
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PRIJEDLOG PRORAČUNA *
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1991. GODINU kako ga je predložila Vlada 
Republike Hrvatske (akt pod brojem. 5030116-90-5 930-1 Klasa 
400-06/90-01/06 od 12. prosinca 1990. godine) zajedno s prih
vaćenim. amandmanima«.

*)
S obzirom da vijeća Sabora nisu usvojila Prijedlog proračuna 
u istovjetnom, tekstu, nakon provedenog usaglašavanj a na pri
jedlog Zajedničke komisije za usaglašavanje Vijeće je, um
jesto ranije prihvaćenih amandmana, prihvatilo slijedeće

Z A K L J U Č K E

1. Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kultu
re da odmah preispita i smanji visinu mjesečnih nagrada člano
vima Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, te da 
Vladi i Saboru Republike Hrvatske hitno predloži cjelovite iz
mjene i dopune Zakona o Jugoslavenskoj akademiji znanosti i 
umjetnosti.

2. Zadužuje se Ministarstvo prosvjete! kulture 
da prilikom rasporedjivanja i korištenja sredstava Fonda us
mjerenog obrazovanja vodi računa o prioritetnim potrebama , 
respektirajući- potrebe Teološkog fakulteta u Zagrebu, time da 
se istovremeno preispita daljnje financiranje programa uteme
ljenih na marksističkom svjetonazoru.

3. Zadužuje se Ministarstvo rada i socijalne 
skrbi da Vladi. Saboru Republike Hrvatske hitno predloži kon
kretne mjere u svezi realizacije opredjeljenja utvrdjenih u 
točki 3,14.3. programa gospodarske politike Republike Hrvatske 
u 1991. godini glede izmjene, prava u boračko-invalidskoj zaš
titi.

4. Prilikom korištenja sredstava za investici
je u socijalnoj skrbi kao i sredstava Hrvatskog fonda za raz
voj, te sredstava za poticanje zapošljavanja prioritet će se 
dati razvojnim programima privatnog sektora u socijalnoj skr
bi.
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6. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZVRŠENJU PRORAČUNA REPUBLIKE 
HRVATSKE ZA 1991, GODINU

Zastupnici, su poštom primili Pri jedlog za dono
šenje zakona s Prijedlogom, zakona* a na. sjednici izvješća-Za— 
nodavno-pravne komisije, Radne, grupe, Odbora- za budžet i- fi
nancije, Odbora za.vanjsku politiku, Odbora za prostorno ure— 
đjenje, Odbora za promet i veze i Odbora za pomorstvo.

U raspravi su sudjelovali zastupnici Ivan.
Hranjec i Alojz Markačr te dr. Marijan Hanžeković, ministar 
financija«

Nakon toga, Vijeće, je jednoglasno usvojilo 

PRIJEDLOG ZAKONA* ̂
0 IZVRŠENJU PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE.ZA 1991. GODINU 
kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (akt pod bro
jem. 5030116-90-5929-2 Klasa 400-06/90-0,1/07 od 12. prosinca 
1990, godine) .

*) . ..S obzirom. da-Vijeoa Sabora nisu usvojila Prijedlog zakona.
u istovjetnom- tekstu, -Zajednička komisija za. usaglašavanje 
tijekom, sjednice usuglasila je stavove i predio žila Ivi jeci
ma da uz: Prijedlog zakona donesu i slijedeći

Z A K L J U Č A K

Preporuča se Hrvatskom .željezničkom poduzeću 
da se isplata, sredstava iz. stavka 1. članka 11 ,f odnosi samo 
na proizvodne radnike,

.Vijeće, je prihvatilo izvještaj -Zajedničke ko
misije koji je podnijela-zastupnica Gdrdaha Turić, a nakon 
rasprave u kojoj je sudjelovao zastupnik dr Hrvoje. Kačić.
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7. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 TEHNIČKOJ KULTURI S 
NACRTOM ZAKONA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije, 
Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbora za informatiku 
s amandmanima, te amandman zastupnika Luciana šušnja.

Viječe je, jednoglasno i bez rasprave, donijelo
slijedeće

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

tehničkoj kulturi.
2. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Prijedlog 

za donošenje zakona i Nacrt zakona izneseni u prethodnoj raspra
vi i raspravi na sjednicama vijeća Sabora dostavljaju se Vladi 
Republike Hrvatske da ih uzme u obzir kod izrade Prijedloga za
kona .

8. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 HRVATSKOJ MATICI ISELJENIKA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona s Prijedlogom, zakona, a na sjednici izvješća Zakonoda
vno-pravne komisije, Odbora za vanjsku politiku i Odbora za pita
nja političkog sistema.

U raspravi su sudjelovali zastupnici dr. Hrvoje 
Kačić i dr. Ivić Pašalić, te Marijan Prus, povjerenik Vlade.

Vijeće je prihvatilo amandmane Odbora za pitanja 
političkog sistema (uz izmjenu koju je predložio zastupnik dr. 
Hrvoje Kačić) i to:

- u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Matice obavljaju društvene i privredne djelatno

sti od značaja za položaj hrvatskih iseljeničkih zajednica i za 
hrvatske etničke manjine u drugim državama, za iseljenike s te
ritorija Republike Hrvatske i Hrvate ? koji žive ili rade u ino
zemstvu iz drugih republika i pokrajina, a i članove njihovih 
obitelji koji borave u inozemstvu te brinu o unapredjivanju nji
hovih odnosa i veze s domovinom".

- u članku 4. na kraju stavka 2. umjesto točke 
stavlja se zarez i dodaju riječi "po pribavljenom mišljenju Mini
starstva iseljeništva".

- u članku 10. na kraju stavka 1. umjesto točke 
stavlja se zarez i dodaju riječi "po pribavljenom mišljenju Mini
starstva iseljeništva".

Nakon toga Vijeće je, uz jedan uzdržan glas, usvo-
j ilo
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PRIJEDLOG ZAKONA *
0 HRVATSKOJ MATICI ISELJENIKA kako ga je predložila Vlada Repub
like Hrvatske (akt pod brojem 5030115-902 klasa 019-03/90-03/02 
od 11. prosinca 1990. godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.

9. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 BRAKU 
I PORODIČNIM ODNOSIMA

Predsjednik je podsjetio da je ovaj Prijedlog 
podnijela Skupština grada Zagreba.

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješća Zakonoda- 
vno-pravne komisije i Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo, 
te očitovanje Vlade Republike Hrvatske s amandmanima.

Vijeće je s jednim glasom "protiv" i jednim uzdrža 
nim glasom, prihvatilo amandmane Vlade Republike Hrvatske s koji
ma se složio predlagač i to:

- članak 1. mijenja se i glasi:
"U Zakon o braku i porodičnim odnosima (prečišće

ni tekst "Narodne novine" broj 51/89) u članku 21. iza riječi 
"odredi" dodaju se riječi "ili zastupnika u Hrvatskom saboru, 
kojeg je odredila Slupštinaopćine".

- članak 2. mijenja se i glasi:
"u članku 24. stavku 2. iza riječi "općine" doda

ju se riječi "odnosno zastupnik".
- članak 3. mijenja se i glasi:
"u članku 25. stavku 1. na riječi "općine" doda

ju se riječi 'bđnosno zastupnik" u stavku 3. iza riječi "općine" 
dodaju se riječi "odnosno zastupnik".

- članak 4. mijenja se i glasi:
"U članku 28. stavku 1. točki 3. iza riječi 

"odbornici" dodaju se riječi "odnosno zastupnik".
Nakon toga, Vijeće je uz jedan uzdržani glas, usvo

j ilo

S obzirom da vijeća Sabora nisu usvojila Prijedlog zakona u 
istovjetnom tekstu tijekom sjednice zajedničke komisije za 
usuglašavanje usuglasila je stavove u tekstu u kojem ga je 
usvojilo Društveno-političko vijeće. Vijeće je prihvatilo 
Izvještaj Zajedničke komisije za usuglašavanje koje je Vijeću 
podnijela zastupnica Marija. Bajt.
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PRIJEDLOGA ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 BRAKU I PORODIČNIM ODNOSIMA KAKO 
GA JE PREDLOŽILA SKUPŠTINA GRADA ZAGREBA (akt pod brojem 
251-11-01/02-90-3 klasa 011-02/90-01/14 od 5. prosinca 1990. go
dine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.

10. točka - PRIJEDLOG ZAKONA I IZMJENI ZAKONA O PREKRŠAJIMA

Predsjednik je napomenuo da je predlagao zakona 
Skupština grada Zagreba. Zastupnici su poštom primili Prijedlog 
za donošenje zakona s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješća 
Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za pravosudje i upravu.

Vijeće je bez rasprave i uz jedan uzdržani glas
usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENI ZAKONA O PREKRŠAJIMA kako ga je predložila Skupština 
grada Zagreba (akt pod brojem: 251-11-03/01-90-3 klasa 011-02/90- 
01/11 od 5. prosinca 1990. godine).

11. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona, a 
na sjednici izvješće Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo, 
izvješće Z.PK, amandmane Vijeća Saveza samostalnih sindikata Hrvat
ske te izjašnjenje Vlade Republike Hrvatske o podnjetim amandma
nima kao i amandmane Vlade.

U raspravi o amandmanima na Prijedlog zakona su
djelovao je zastupnik Ivan Hranjec i dr. Andrija Hebrang, mini
star zdravstva.

Dr. Andrija Hebrang, ministar zdravstva upoznao 
je zastupnike i sa stajalištem Vlade u pogledu amandmana Vijeća 
saveza samostalnih sindikata Hrvatske, koje Vlada ne prihvaća.

Vijeće je prihvatilo slijedeće amandmane:
- na član 10.

U članu 10. stavak 3. riječi "oboljenja" brišu
se.

- na član 27.
"U članu 27. riječi: "prema mjestu sjedišta orga

nizacije usmjerenog obrazovanja" zamjenjuju se riječima "prema 
sjedištu obrazovne ustanove".

- na član 114.
"U članu 114. dodaju se stav 2. i 3. koji glase: 

"gradjanin ugovorom s Republičkim fondom može utvrditi i viši 
standard potreba od zdravstvenog standarda Republike dodatnim 
osiguranjem.

Općim aktom Republički fond utvrditi će uvjete i
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potrebna sredstva za dodatno osiguranje".
- na član 115♦
" U članu 115. iza osme alineje dodaje se alineja 

9. koja glasi: "prijevoz sanitetskim vozilom".
- na član 141.
" U članu 141. iza stava 2. dodaje se novi stav

3. koji glasi: "Skupština Republičkog fonda donijet će Odluku o 
otvaranju žiro računa stručne službe Republičkog fonda i otvara
nju prolaznih računa (podračuna) organizacionih jedinica stručne 
službe".

- na član 208.
Član 208. mijenja se i glasi: "Ravnatelj zdravstve

ne organizacije može biti osoba koja ima visoku stručnu spremu i 
ispunjava druge uvjete propisane Statutom.

Ravnatelj se imenuje odnosno razrješava u skladu 
s odredbama Statuta organizacije zdravstva uz suglasnost Skupšti
ne opčine, odnosno grada Zagreba, na čijem području je sjedište 
te organizacije zdravstva.

Ako ravnatelj ne bude imenovan odnosno razriješen 
u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, Odluku o 
imenovanju odnosno razrješenju donijet đe Ministarstvo zdravstva."

- na članove 265-270.
"U članovima 265, 265-a, 265-b, 266, 267, 268, 269. 

i 270. navedeni iznosi se zamjenjuju iznosima "od 5000.- do 25.000.- 
dinara" a u članovima 265-c i 265-đ iznosima od 100.000.- do
200.000.-"

- na član 73.
Član 73. Prijedloga zakona mijenja se i glasi: 

"Postojeće radne organizacije zdravstva koje u svom sastavu imaju 
osnovne organizacije danom stupanja na snagu ovog zakona nastav
ljaju s radom kao radne organizacije bez osnovnih organizacija u 
svom sastavu.

Radne organizacije zdravstva iz stava 1. ovog čla
na dužne su donijeti statut i druge opće akte u roku od devedeset 
dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja statuta i općih akata radne organiza
cije zdravstva, primjenjivat će se odredbe postojećeg statuta i 
općih akata radne organizacije zdravstva ako nisu u suprotnosti 
s odredbama ovog đakona, a odredbe statuta i općih akata osniva
nih organizacija ako nisu u suprotnosti s odredbama statuta i op
ćih akata radne organizacije i odredbama ovog Zakona.

Do izbora novih organa upravljanja radnom organiza
cijom zdravstva i poslovođnog organa, postojeći organi radne or
ganizacije nastavljaju s radom a imaju i prava i obaveze koje ima
ju i postojeći organi osnovnih organizacija.

Osnovne organizacije iz stava i. ovog člana gube 
pravnu osobnost i brišu se iz sudskog registra i imaju status 
radnih jedinica do donošenja statuta radne organizacije.
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Ako zdravstvenu djelatnost obavlja osnovna orga
nizacija koja je u sastavu radne organizacije koja obavlja drugu 
djelatnost, osnovna organizacija zdravstva danom stupanja na sna
gu ovog žakona nastavlja s radom kao radna organizacija zdravstva

Na radnu organizaciju zdravstva iz stava 6. ovog 
člana odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavova 3, 4. i 5. 
ovog člana."

Zakonođavno-pravna komisija je tijekom rasprave 
povukla svoj amandman na član 70. stav 1. točke 4.

Viječe nije prihvatilo amandman zastupnika Hranjec 
Ivana na član 76. stav 2. i amandmane Vijeća Saveza samostalnih 
sindikata Hrvatske na članove 14, 17. i 19. Prijedloga zakona.

Nakon toga Viječe je usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, I ZDRAVSTVE
NOM OSIGURANJU u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike 
Hrvatske (aktom pod brojem 5030104-90-1 klasa 500-01/90-01/10 
od 19. prosinca 1990. godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.

12. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O ŠPORTU

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

U raspravi o amandmanima na Prijedlog zakona su
djelovali su zastupnici Klarič Ante, Milas Ivan i Luciano šušanj, 
te dr Vladimir Findak, pomoćnik ministra prosvjete i kulture.

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

- u članku 2. stavku 1. riječi "radne športske 
organizacije zamjenjuju se riječju "poduzeča", a u trečem stav
ku iza riječi "pravne osobe" dodaju se riječ "pod".

- u članku 7. stavku 1. alineji 3. riječi "strukov 
nih športskih" zamjenjuje se rječju "granskih".

U članku 10. stavku 2, članku 12. stavku 2, član
ku 20. stavku 1, članku 33, 36., 46. stavak 1. i 2, članku 48. 
stavku 3. članku 58. stavku 2, članku 62. stavku 1., i 3, članku 
63, 67. stavku 2, članku 82. stavku 1. i 3. riječi "strukovni 
športski savez" zamjenjuju se riječima "granski savez".

- u članku 12. u stavku 2. riječ "dostavljaju" 
zamjenjuje se rječju "predlažu".

U stavku 3. iza riječi "objedinjuje" dodaje se
riječ "sve".

- u člnku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:
"granski savezi mogu se udruživati u odgovaraju-

če sportske saveze opčine, grada odnosno Republike".
- Naziv podnaslova "2. Radne športske organizacije 

mijenja se i glasi: "2. Poduzeča u području športa".



23

- u članku 22. stavku 1. riječi "radne športske 
organizacije ili poduzeća (u daljnjem tekstu: organizacija)" 
zamjenjuju se riječima "poduzeća (u daljem tekstu poduzeća)" u 
stavku 2. riječ "organizacije" zamjenjuju se riječima "Poduzeća 
iz stavka 1. ovoga članka".

- u članku 23, 24, 25, i 26. riječ "organizacije" 
zamjenjuju se u odgovarajućem padeću s riječju "poduzeće".

- u članku 27. riječi "radnim športskim organiza
cijama", zamjenjuju se riječju "poduzećima".

- u članku 28. riječ "radne" briše se.
- u čanku 31. stavku 1. točka 1. mijenja se i gla

si:
"1. da su navršili 18 godina".
U točki 4. riječi "na bezuvjetnu kaznu zatvora 

za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti i morala" zamje
njuje se riječima "za kaznu djela koja ih čine nedostojnim za 
samostalno obavljanje športsko-odgojne djelatnosti".

Iza točke 4. dodadje se nova točka 5 koja glasi:
"5. da nisu kažnjeni po odredbi članka 95. točke 

2. ovoga zakona".
Stavak 2. briše se.

*1 ■ - u članku 39. stavku 1. točka 5. mijenja se i
' glasi:

■jlf 'i "5. bude pravomoćno osuđjena za kaznena djela iz
članka 31. točka 4. i 5. ili joj bude izrečena mjera sigurnosti 
iii zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova."

Točka 6. briše se.
- Članak 45. briše se.
- Članak 53. briše se.
- U članku 54. stavku 1. iza riječi "Hrvatski 

športski savez" dodaju se riječi "na prijedlog pojedinog granskog 
saveza".

- u članku 65. u drugom retku, iza riječi "šport
skih priredbi" dodaju se riječi "uz primjenu mjera sigurnosti".
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- u članku 84. stavku 1. alineja 2. mijenja
se i glasi:

poduzeća u području športa."
Dodaje se nova alineja koja glasi: 
"-znanstvenoistraživačkog i stručnog rada."

- U članku 98. stavku 2. riječi
"opčine odnosno građa" zamjenjuju se riječima opčine, grada odnosno 
Republike u skladu s ovim zakonom."

Stavak 3. briše se.

- U članku 102. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka 
radnicima koji nisu stekli potrebnu stručnu spremu za obavlja
nje stručnih poslova u športu prestaje radni odnos."

Viječe nije prihvatilo amandmane Zakonodavno-prav- 
ne komisije da se riječi "športski savez" zamijeni riječima 
"granski savez", te amandmane na članak T6. i 18. Prijedloga 
zakona.

Nakon toga, Viječe je uz jedan uzdržan glas
usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA*
O ŠPORTU kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske 
(akt pod brojem 5030104-90-2 Klasa: 620-01/90-01/02 od
19. prosinca 1990. godine) zajedno s prihvačenim amandmanima.

:kS obzirom da viječa Sabora nisu usvojila Prijedlog zakona 
u istovjetnom tekstu tijekom sjednice Zajednička komisija 
za usuglašavanje usuglasila je stavove i predložila viječima 
na odobrenje slijeđeči usuglašeni tekst:

"Članak 12. stavak 1. i 2.

"Programi za ostvarivanje potreba i interesa 
društva u športu dostavljaju se športskim savezima, ukoliko 
nema granskih saveza.

Granski športski savezi valoriziraju programe i 
predlažu ih odgovarajučim športskim savezima.

Članak 13.
"Sredstva opčinskog odnosno gradskog fonda športa 

i Republičkog fonda športa dodjeljuju se, na osnovi prihvačenih
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programa i sklopljenih ugovora odgovarajućem savezu iz 
stavka 1. članka 12. za realizaciju tih programa u obliku 
akontacije, prema utvrđjenoj dinamici potreba.

Savezi iz stavka 1. ovoga članka usmjeravaju 
sredstva neposrednim realizatorima programa na osnovi ugovora."

Članak 14. stavak 2,
"Savezi iz članka 13. dužni su najmanje jednom 

godišnje nadležnom organu uprave općine ili grada, odnosno 
ministarstvu nadležnom za poslove športa, podnijeti izvještaj
0 ostvarivanju programa i namjenskom korištenju sredstava."

Članak 16.
"Stručne, administrativne, pravne, financijske

1 njime slične poslove općinskog, gradskog odnosno republičkog 
fonda športa obavlja općinski i gradski organ uprave nadležan 
za poslove športa odnosno Ministarstvo prosvjete i kulture.

Dio poslova iz stavka 1. ovoga članka može se povje 
riti športskom savezu ili stručnoj službi druge organizacije."

Članak 18. stavpk 3.
"Osnivači i članovi športske organizacije mogu 

biti i zainteresirane fizičke i pravne osobe."

Članak 56.

"Športske organizacije, poduzeća u području 
športa osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i gran
ski odnosno športski savezi dužni su osigurati uvjete za 
zdravstvenu zaštitu sudionika.

Organizacije i osobe iz stavka 1, oyoga članka 
dužni su osigurati utvrđjivanje opće i posebne zdravstvene 
sposobnosti sudionika, na način utvrdjen propisima granskih 
saveza, a u skladu s pravilnikom koji donosi ministarstvo 
nadležno za poslove zdravstva u suglasnosti s ministarstvom 
nadležnim za poslove športa ."
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Članak 61.

"Način organiziranja i pružanja posebnih 
zdravstvenih usluga športašima u drugim sudionicima u špor
tskim aktivnostima: provodjen jemtjera njihove zdravstvene
zaštite, vrsta, opsega i kvaliteta zdravstvene zaštite 
i uvjeti za ostvarivanje zdravstvene zaštite mogu se 
urediti ugovorom izmedju športskih odnosno granskih saveza, 
odnosno organizacija koje provode aktivnosti športa i radnih 
organizacija zdravstva."

Članak 78. stavak t.

"Objektom upravljaju na način utvrdjen ovim za
konom, športski odnosno granski savezi te poduzeća u podru
čju športa, ođgojno-obrazovne i druge organizacije koje 
na ili u objektu obavljaju osnovnu djelatnost, športske 
organizacije, mjesne zajednice i gradjani."

Članak 80. stavak 2. i 3.

"Organizacija odnosno zajednica, te osoba koja 
upravlja objektom u kojem se realiziraju potrebe i interesi 
društva u području športa utvrdjuje u zajednici sa granskim 
odnosno športskim savezom raspored i opseg prava korištenja 
kapaciteta objekta, a u skladu sa člankom 79. ovoga za
kona .

Organizacija kojoj je povjereno upravljanje 
objektom izgradjenim društvenim sredstvima odnosno sredstvima 
fondova športa ne može mijenjati namjenu tog objekta bez 
suglasnosti nadležnog organa uprave i odgovarajućeg granskog 
odnosno športskog saveza."

Vijeće je, uz tri glasa "protiv" prihvatilo 
izvještaj zajedničke komisije za usuglašavanja koji je 
podnijela zastupnica Marija Bajt,
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13. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 OSNOVNOM ŠKOLSTVU

Predsjednik je podsjetio da je Viječe u stude
nom 1990. godine prihvatilo Prijedlog za donošenje ovoga 
zakona. ■

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

U raspravi su sudjelovali zastupnici Marijan Ge- 
reci, Alojz Dubiel, Drago Krpina, Alojz Markač, Ivan Hranjec, 
Franjo Vinčina, Vladimir Šeks, Jure šonje, Bozo Erliđ, 
dr Ivan Valent, Đjuro Pahjan i Ante Klariđ, te Stjepan 
Puškar, pomoćnik ministra prosvjete i kulture.

Vijeće je prihvatilo amandmane Odbora za obrazo
vanje, znanost i kulturu i to;

- U članku 26. stavku 2. iza riječi "godišnjim", 
dođ4ju se riječi "planom i", a na kraju stavka briše se 
točka i dodaju riječi "iz članka 24. ovoga zakona."

U 3. stavku iza riječi "godišnji" dodaju se 
riječi "plan i" a riječ "slijedeću" zamijenjuje se riječju 
"tekuću".

- U članu 27. stavku 1. briše se riječ 
"knj iževnost".

Vijeće je, takodjer, jednoglasno prihvatilo aman
dman Zakonodavno-pravne komisije:

- U članku 82. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Nakon donošenja odluke o oslobadjanju radnika 
od neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima, osnovna 
škola dužna je osigurati materijalnu i socijalnu sigurnost 
radnika".

Vijeće je, nadalje, prihvatilo i amandman zastupni 
ka Ivana Hranjeca u tekstu u kojem ga je I predložila Vlada 
Republike Hrvatske i to:

- Članak 14. mijenja se i glasi:

"Republički fond ima direktora.
Direktora fonda pri Ministarstvu prosvjete 

na prijedlog ministra prosvjete imenuje Vlada Republike 
Hrvatske.

Općinski odnosno gradski fond može imati direktora 
izabranog po odluci općinske skupštine.
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Direktor se imenuje na četiri godine."

Vijeće je prihvatilo i amandman zastupnika 
Djure Panjana da se članak 72. izmijeni te da glasi:

"Učitelji i stručni suradnici ne mogu biti osobe 
koje su pravomoćno osuđjene na kaznu za krivično djelo 
protiv dostojanstva ličnosti i morala."

Vijeće je, takodjer, prihvatilo amandman zastupa 
nika Dubiel Alojza da se stavak 2. članka 98. briše.

Vijeće nije prihvatilo amandman Zakonodavno?- 
pravne komisije na članak 72. amandman zastupnika Gereci Marijana 
na članak 55, amandman zastupnika Alojza Makrača na članak 
11, amandman zastupnika Franje Vrućine na članak 48. te aman
dman zastupnika Hranjec Ivana na članak 89. Prijedloga za
kona .,

usvojilo
Nakon toga Vijeće je uz jedan uzđržani glas,

PRIJEDLOG ZAKONA*
0 OSNOVNOM. ŠKOLSTVU kako ga je predložila Vlada Republike 
Hrvatske (akt pod brojem 5030104-90-4 Klasa 602-02/90-01/01 
od 19, prosinca 1930. godine) zajedno s prihvaćenim 
amandmanima.

S obzirom da vijeća Sabora nisu usvojila Prijedlog zakona 
u istovjetnom tekstu tijekom sjednice Zajednička komisija 
za usuglašavanje usuglasila je stavove i predložila 
vijećima na ddobrenje slijedeći tekst:

"Članak 3,

Osnovno školovanje traje najmanje 8 godina.
Osnovno Školovanje obvezno je za svu djecu, 

u pravilu, od šest do petnaest godina života."

Članak 11. stavak 4.

"Općinama koje vlastitim budžetom ne mogu osigu
rati sredstva iz stavka 3. ovog članka, razlika sredstava 
osigurava se u Republičkom budžetu po kriterijima koje će 
utvrditi Sabor Republike Hrvatske."
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Članak 14.

"Republički fond ima direktora.
Direktora Fonda pri Ministarstvu prosvjete na 

prijedlog ministra prosvjete imenuje Vlada Republike Hr- 
vatske.

Općinski odnosno gradski fond može imati direk
tora kojeg na prijedlog rukovoditelja organa uprave nadle
žnog za poslove školstva imenuje izvršno vijeće skupštine 
općine, odnosno Izvršno vijeće Skupštine Građa Zagreba.

Direktor se imenuje na četiri godine."

Članak 55. stavak 5.

"Učenici prvog do četvrtog razreda s teškoćama 
u razvoju ne ponavljaju razred već prelaze u viši razred 
i nastavljaju sa svladavanjem prilagodjenog programa, a od 
V. - VIII, razreda mogu ponavljati razred ako nisu prema 
mišljenju defektologa i drugih stručnih suradnika i razrednog 
vijeća, savladali prilagodjeni program ili program posebne 
grupe u okviru redovne škole."

Članak 72.

"Učitelji i stručni suradnici ne mogu biti 
osobe koje su pravomoćno osuđjene za kazneno djelo protiv 
dostojanstva ličnosti i morala."

Članak 98. stavak 2.

"Učitelji, stručni suradnici i tajnik osnovne 
škole iz stavka 1. ovoga članka mogu u drugoj osnovnoj 
školi zasnovati radni odnos ako se na natječaj ne javi 
osoba koja ispunjava uvjete utvrdjene ovim zakonom."

Vijeće je jednoglasno prihvatilo izvještaj 
Zajedničke komisije za usuglašavanje koji je Vijeću podni
jela zastupnica Marija Bajt.
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Vijeće je, pored toga, na prijedlog Odbora za 

obrazovanje, znanost i kulturu, donijelo i slijedeći

Z A K L J U Č A K

Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da u 
slijedeća dva mjeseca izuči problematiku financiranja škol— 
skih knjiga i mogućnosti da ih učenici dobivaju besplatno, 
te da o tome izvjesti Sabor Republike Hrvatske.

14. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I POPUNAMA ZAKONA 
0 ZAŠTITI OĐ POŽARA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje 
zakona s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno- 
pravne komisijei Odbora za unutarnju politiku i narodnu o- 
branu.

Vijeće je, bez rasprave, uz jedan uzđržani glas
usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUANAM ZAKONA 0 ZAŠTITI OĐ POŽARA, kako ga je 
predložila Vlada Republike Hrvatske (akt pod brojem 
5030115-90-5 Klasa 214-02/90-01/03 od 18. prosinca 
1990. godine.)

15. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
0 USTROJSTVU REPUBLIČKE UPRAVE

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje 
zakona s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješća Zakono
davno—pravne komisije, Odbora za pravosuđje i upravu i Odbora 
za prostorno uređjenje.

Ministar pravosuđja i uprave, Branko Babac
usmeno je obrazložio amandman Vlade Republike Hrvatske, koji 
je podnijela prihvaćajući stajalište Zakonodavno-pravne ko
misije .

Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandman Vlade 
da se članak 1, izmijeni tako da glasi:

"Iza članka 4. Zakona o ustrojstvu republičke 
uprave ("Narodne novine", broj 41/90) dodaje se novi članak 
4a koji glasi:
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"Članak 4a,

Zavodima iz članka 4. ovoga zakona kao i zavo
dima i direkcijama u sastavu Ministarstva može se aktom o 
osnivanju dati svojstvo pravne osobe."

Nakon toga Viječe je, jednoglasno, usvojilo 

PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 USTROJSTVU REPUBLIČKE UPRAVE 
kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (akt pod 
brojem 50301 15-90-5 Klasa 023t 03/90t-01/06 od 18. prosinca 
1990. godine) zajedno s prihvaćenim amandmanom.

Vijeće je, na prijedlog Odbora za prostorno 
uredjenje većinom glasova (41 glas "za") donijelo i slijedeći

Z A K L J U Č A K

Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da prilikom 
uskladjivanja Zakona o ustrojstvu republičke uprave s novim 
Ustavom Republike Hrvatske, vodeći računa o opredjeljenjima 
vijeća Sabora Republike Hrvatske, osnuje zasebno Ministarstvo 
za zaštitu okoliša i prostorno uredjenje.

16. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
0 NABAVLJANJU, DRŽANJU I NOŠENJU ORUŽJA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za dono
šenje zakona, s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješća 
Zakonođavno-pravne komisije i Odbora za unutarnju politiku
1 narodnu obranu,

U raspravi su sudjelovali zastupnici Drago 
Krpina, Ante Klarić, te Savo Eškičević, povjerenik Vlade.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo slijedeći 
amandman Zakonodavno-pravne komisije:

- U članku 8, stavak 4. mijenja se i glasi:

"Oružjem i municijom u prometu ne smiju rukovati 
osobe zaposlene u poduzećima ili radnjama koje su pravomoćnom 
presudom osudjene za kaznena djela koja ukazuju na mogućnost 
zloupotrebe rukovanja oružjem."

Nakon toga, Vijeće je,uz jedan uzdržan glas,
usvoj ilo
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PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 NABAVLJANJU, DRŽANJU
1 NOŠENJU ORUŽJA kako ga je predložila Vlada Republike 
Hrvatske .(akt pod brojem 5030115-90-1 Klasa 2!3-02/90-o1 /07 
od 18. prosinca od 1990. godine) zajedno s prihvaćenim 
amandmanom.

17. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 DOPUNAMA ZAKONA O POVLASTICAMA 
SLIJEPIH OSOBA, OSOBA OBOLJELIH OD DISTROFIJE 
I SRODNIH MIŠIĆNIH I NEUROMIŠIĆNIH BOLESTI I 
NJIHOVIH PRATILACA U UNUTRAŠNJEM PUTNIČKOM 
PRIJEVOZU

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za dono
šenje zakona s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješća 
Zakonođavno-pravne komisije, Odbora za socijalnu politiku 
i zdravstvo, i Odbora za promet i veze.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 DOPUNAMA ZAKONA 0 POVLASTICAMA SLIJEPIH OSOBA, OSOBA 
OBOLJELIH OD DISTROFIJE I SRODNIH MIŠIĆNIH I NEUROMIŠIĆNIH 
BOLESTI I NJIHOVIH PRATILACA U UNUTRAŠNJEM PUTNIČKOM PRIJEVOZU 
kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (akt 
pod brojem 5030104-90-2 Klasa 562-01/90-01/01 od 19. prosinca 
1990. godine )..

18. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PLAĆANJU DOPRINOSA ZA
MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RADNIKA U
1991. GODINI

Predsjednik je napomenuo da je predlagač zakona 
Republički fond za mirovinsko i invalidsko osiguranje rad
nika Hrvatske,

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje 
zakona s Prijedlogom zakona i mišljenje Vlade Republike Hrvat
ske, s amandmanom, a na sjednici izvješće Zakonodavno-pravne 
komisije i Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo, te aman
dman Republičkog fonda.

Predstavnik Republičkog fonda izvijestio je 
Vijeće da predlagač prihvaća amandman Vlade Republike Hrvatske.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo slijedeći aman
dman Vlade Republike Hrvatske:
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- U članku 1. stavku T. broj "13,15%" zamjenjuje 
se brojem "9,5%" i u stavku 2. broj "13,15%" zamjenjuje se 
brojem "9%", u stavku 5. broj "26,30%" zamjenjuje se
brojem "18,5%" i u stavku 6. broj "42,08%" zamjenjuje se brojem 
"29,60%".

Vijeće je, takodjer, jednoglasno prihvatilo 
amandman Republičkog fonda i to:

— U članku 1. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Obveznici uplate doprinosa iz stavka 1. plaća- 
ju i doprinos na ukupno obračunate osobne dohotke radnika 
koji rade na radnim mjestima na kojima se staž priznaje 
u povećanom trajanju, u slučaju kada se svakih 12 mjeseci 
efektivnog rada računa:

- kao 18 mjeseci staža 
po stopi od 12,74%,

- kao 16 mjeseci staža 
stopi od 8,18%,

- kao 15 mjeseci staža 
stopi od 5,68%,

- kao 14 mjeseci staža 
stopi od 3,53%.

Nakon toga, Vijeće je,

osiguranja 

osiguranja po 

osiguranja po 

osiguranja po 

jednoglasno, usvojilo:

PRIJEDLOG ZAKONA
0 PLAĆANJU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE 
RADNIKA U 1991. GODINI kako ga je predložio Republički 
fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske 
(akt pod brojem 341-99-04/90-1 Klasa 14 0-13/90-1/8237 iz 
prosinca 1990. godine, zajedno s prihvaćenim amandmanima.

19. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆANJU DOPRINOSA ZA
MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE INDIVIDUALNIH 
POLJOPRIVREDNIKA U 1991;. GODINI

Predsjednik je konstatirao da je predlagač zakona 
Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja individu
alnih poljoprivrednika.
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Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje 
zakona s Prijedlogom zakona i mišljenje Vlade Republike Hrvat
ske, koja nema primjedbi.

Na sjednici su zastupnici primili izvješća 
Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za socijalnu politiku 
i zdravstvo.

U raspravi su sudjelovali zastupnici Mijo Laid 
i Vice Vukojeviđ, te Stjepan Brčić, predstavnik Republičkog 
fonda.

Nakon toga, Vijeće je jednoglasno, usvojilo 

PRIJEDLOG ZAKONA
0 PLAĆANJU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE 
INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA U 1991. GODINI kako 
ga je predložio Republički fond mirovinskog i invalidskog 
osiguranja individualnih poljoprivrednika (akt pod brojem 
341-99-04/90-1 Klasa 141-13/90-01/3278).

20. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PLAĆANJU DOPRINOSA ZA
MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE SAMOSTALNIH 
PRIVREDNIKA U 1991. GODINI

Predsjednik je pođsjstio zastupnike da je pred-r 
lagač Zakona Republički fond mirovinskog i invalidskog osi
guranja samostalnih privrednika.

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje 
zakona s Prijedlogom zakona i mišljenje Vlade Republike 
Hrvatske koja, takodjer, nema primjedbi.

Na sjednici su zastupnici primili izvješća 
Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za socijalnu politiku 
i zdravstvo.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 PLAĆANJU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE 
SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA U 1991. GODINI kako ga je predlo
žio Republički fond mirovinskog i invalidskog osigura
nja stamostalnih privrednika (akt pod brojem 342-22/01-90- 
3847 Klasa 142-1 4/90-23-3647)(.
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21. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆANJU DOPRINOSA ZA DOPLATAK
ZA DJECU U 1991. GODINI

Predlagač ovoga zakona je Republički fond mirovin
skog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona s Prijedlogom zakona i mišljenje Vlade Republike 
Hrvatske, koja nema primjedbi.

Zastupnici su na sjednici primili izvješća Zakono- 
davno-pravne komisije i Odbora za socijalnu politiku i zdrav
stvo.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 PLAĆANJU DOPRINOSA ZA DOPLATAK ZA DJECU U 1991. GODINI kako 
ga je predložio Republički fond mirovinskog i invalidskog osi
guranja radnika Hrvatske (akt pod brojem 341-99-041/90-1 Kla
sa: 143-13/90-01/3237).

22. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA O PREMIJAMA ZA 
MLIJEKO, VUNU, KONOPLJINE STABLJIKE, STABLJIKE LANA 
TE 0 NADOKNADI RAZLIKE U CIJENI ZA PRODANE KOLIČINE 
KONZUMNOG MLIJEKA

Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog za do
nošenje s Prijedlogom zakona i izvješće Zakonodavno-pravne ko
misije.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA ZAKONA 0 PREMIJAMA ZA MLIJEKO, VUNU, KONOPLJINE 
STABLJIKE, STABLJIKE LANA TE 0 NADOKNADI RAZLIKE U CIJENI ZA 
PRODANE KOLIČINE KONZUMNOG MLIJEKA kako ga je predložila Vlada 
Republike Hrvatske (akt pod brojem 5030116-90-2, Klasa 420-03/ 
90-01/03 od 20. prosinca 1990. godine).

23. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA 0 
PREMIJAMA ZA KVALITETNI RASPLODNI PODMLADAK I 
REGRESU TROŠKOVA ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE STOKE

Zastupnici su, takodjer, na sjednici primili Pri
jedlog za donošenje zakona s Prijedlogom zakona i izvješće Za- 
konodavno-pravne komisije.

Vijeće je jednoglasno i bez rasprave,, usvojilo



36

PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA 0 PREMIJAMA ZA KVALITETNI RASPLODNI 
PODMLADAK I REGRESU TROŠKOVA ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE STOKE 
kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (akt pod brojem 
5030116-90-5965-1 Klasa: 420-03/90-01/04 od 20, prosinca 1990. 
godine).

24. točka - UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA SAMOUPRAVNOG SPORAZU
MA O UDRUŽIVANJU U SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Predsjednik je podsjetio Vijeće da je ugovor,, radi 
davanja suglasnosti na njegove odredbe kojima se uređjuju pos
lovi od posebnog društvenog interesa, dostavilo Saboru Sveuči
lište u Zagrebu, te da Vlada Republike Hrvatske predlaže da 
Sabor dade suglasnost na te odredbe.

Zastupnici su poštom primili Ugovor i mišljenje 
Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvješća Zakonodavno- 
pravne komisije i Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu.

Vijeđe je, jednoglasno i bez rasprave, donijelo
slijedeću

O D L U K U
Daje se suglasnost na odredbe Ugovora o izmjenama 

i dopunama Samoupravnog sporazuma o udruživanju u Sveučilište u 
Zagrebu: broj 01-1074/1-90 od 15. listopada 1990. kojima se ure 
djuju poslovi od posebnog društvenog interesa.

25. točka - PRIJEDLOG DOGOVORA 0 OSIGURANJU I KORIŠTENJU SRED
STAVA SOLIDARNOSTI NARODA I NARODNOSTI JUGOSLAVIJE 
I REPUBLIKA I AUTONOMNIH POKRAJINA ZA OTKLANJANJE 
POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog dogovora i 
očitovanje Vlade Republike Hrvatske, koja predlaže da se ne 
prihvati prijedlog za zaključivanje ovog Dogovora.

Vijeđe je jednoglasno i bez rasprave donijelo sli
jedeći

Z A K L J U Č A K

Ne prihvaća se prijedlog za zaključivanje Dogovora 
formiranju i korištenju sredstava solidarnosti naroda i narodno 
sti Jugoslavije i republika i autonomnih pokrajina za otklanja
nje posljedica elementarnih nepogoda.
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O B R A Z L O Ž E N J E

Prijedlog ovog Dogovora temelji se na Ustavu SFRJ 
iz 1974. godine (član 244. i Amandman XXIX), a budući da pred
stoji osnovni dogovor o budućem ustrojstvu Jugoslavije ocje
njuje se da buduće odnose republika i pokrajina ne bi trebalo 
temeljiti na tim ustavnim odredbama. Slijedom toga proizlazi da 
se ne može prihvatiti zaključivanje navedenog dogovora kojim 
se takodjer potanje reguliraju obveze republika i pokrajina u 
sanaciji šteta od elementarnih nepogoda temeljenog na navede
nim ustavnim osnovama čime bi se ujedno prejudicirala i rješe
nja o budućem sustavu solidarnosti republika i pokrajina na ra
zini Jugoslavije.

U svezi s ostalim prijedlozima dogovora (koje su 
zastupnici zajedno s mišljenjem Vlade Republike Hrvatske pri
mili poštom) Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, donijelo 
slijedeće

Z A K L J U Č K E

1. Prihvaća se:

- Prijedlog dogovora za osiguranje sredstava 
solidarnosti za, uklanjanje posljedica potresa 
i poplava u Socijalističkoj Republici Bosni i 
Hercegovini iz 1986. godine.

- Prijedlog dogovora o osiguranju sredstava so
lidarnosti za uklanjanje posljedica poplava 
koje su se dogodile u Socijalističkoj Republi
ci Srbiji u 1988. godini

- Prijedlog dogovora o osiguranju sredstava so
lidarnosti za uklanjanje posljedica poplava 
koje su se dogodile u Republici Hrvatskoj 1989. 
godine i za uklanjanje posljedica poplava koje 
su se dogodile u Republici Sloveniji u 1989. 
godini.

2. Odredjuje se dr Marijan Hanžeković, ministar 
financija Republike Hrvatske da, ukoliko i druge skupštine re
publika i autonomnih pokrajina donesu zaključke o prihvaćanju 
skupno sva tri Dogovora, ove Dogovore u ime Sabora Republike 
Hrvatske i potpiše.
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26. točka - IZVJEŠTAJ DELEGACIJE SABORA U VIJEĆU REPUBLIKA I 
POKRAJINA SKUPŠTINE SFR JUGOSLAVIJE O USUGLAŠA
VANJU AKATA KOJI SE NALAZE U PROCEDURI VIJEĆA 
REPUBLIKA I POKRAJINA

Zastupnici su Izvještaj Delegacije primili na sjed
nici, a takodjer i očitovanje Vlade Republike Hrvatske kao i 
izvješće Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.

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

Z A K L J U Č K E

Prilikom razmatranja Izvještaja Delegacije u Vije
ću republika i pokrajina Skupštine SFRJ u vezi Nacrta odluke 
o ciljevima i zadacima zajedničke monetarne politike u 1991. 
godini (AS-1263) Vijeće je jednoglasno, donijelo

Z A K L J U Č A K

* Zaključci Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-90-106 
Klasa 021-02/90-02/05 od 27. prosinca 1990. upućen je De
legaciji Hrvatskog Sabora u Vijeću republika i pokrajina 
Skupštine SFR Jugoslavije. Zaključak je priložen zapisniku 
i čini njegov sastavni dio. **

** Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61—96—106 
Klasa 021-02/90-02/05 od 27, prosinca 1990. upućen je 
predsjedniku Vijeća pepiiblika i pokrajina SFR Jugoslavi
je i zaključak je priložen zapisniku i čini njegov sas
tavni dio.
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Nadalje, prilikom razmatranja Dopunskog izvješta
ja Delegacije Šatora u Vijeću republika i pokrajina Skupštine 
SFRJ u svezi s Dopunskim prijedlozima Saveznog izvršnog vijeća 
na ođređjene zakonske akte, Vijeće je jednoglasno donijelo

Z A K L J U Č A K

27. točka - NACRT ZAKONA 0 OSNOVAMA POREZNOG SISTEMA

Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona i miš
ljenje Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvješće Komi
sije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.

Vijeće je jednoglasno i bez rasprave donijelo

Z A K L J U Č A K

* Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-90 
Klasa 021-03/90-01/01. od 27. prosinca 1 990, godine 
upućen je predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Sku
pštine SFR Jugoslavije. Zaključak je priložen zapisniku 
i čini njegov sastavni dio. **

** Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-90-10158 
Klasa 410-01/90-01/08 od 27. prosinca 1990. godine upućen 
je predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine 
SFR Jugoslavije. Zaključak je priložen zapisniku i čini 
njegov sastavni dio.



40

28. točka - NACRT ZAKONA 0 ODGODI VRAĆANJA KREDITA IZ 
PRIMARNE EMISIJE

Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona i očito
vanje Vlade Republike Hrvatske koja nema primjedbi, a na sjed
nici izvje'šće Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.

Viječe je prihvatilo primjedbu zastupnika Lacko- 
vič Ivana da se u članu 1. Nacrta zakona iza riječi "sušom" 
dodaju riječi "i drugim elementarnim nepogodama - tuča i pop
lava . "

Nakon toga Viječe je jednoglasno, sukladno prijed
logu Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ i prihvaće
nom primjedbom donijelo

Z A K L J U Č A K

29. točka - NACRT ZAKONA 0 DOPUNAMA ZAKONA 0 POSEBNOM SAVEZNOM 
POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA ZA FINANCIRANJE 
JNA U 1990. GODINI

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

U raspravi je sudjelovao zastupnik Jure Šonje.
Nakon toga Vijeće je na osnovi prijedloga Komisije 

za razmatranje akata Skupštine SFRJ jednoglasno donijelo

Z A K L J U Č A K  **

* Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-90-10154 
Klasa 450-05/90-01/04 od 27. 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, 61-90-10236 
od 27. prosinca. 1990. godine upućen je predsjedniku Vijeća 
republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije« Zaključak 
se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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30. točka - NACRT ZAKONA 0 OSIGURAVANJU SREDSTAVA ZA OTKUP 
DIJELA POTRAŽIVANJA JUGOSLAVENSKIH PODUZEĆA OD 
IRAKA KOJA DOSPIJEVAJU NA NAPLATU DO KONCA 1990. 
GODINE

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

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

Z A K L J U Č A K

31. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA JAVNOG
TUŽIOCA HRVATSKE

Prijedloge odluka (točka 31. do 49. dnevnog reda) 
zastupnici su primili na sjednici.

Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila 
je da se razriješi dužnosti zamjenika javnog tužioca Hrvatske 
Ignatije Bulajić, radi odlaska u mirovinu.

U raspravi su sudjelovali željko Mažar, Ivan Mi
las, Vladimir Šeks i Ante Klarić.

Sukladno prijedlogu Komisije, Vijeće je, jednoglas
no, s danom 31. prosinca 1990. godine, razriješilo IGNATIJA 
BULAJIĆA dužnosti zamjenika javnog tužioca Hrvatske. *

* Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-90-str. 
pov. klasa 303-01/90-01/01 od 27. prosinca 1990. godine 
upućen je predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skup
štine SFR Jugoslavije, ali se zbog oznake stroge povjer
ljivosti ne prilaže zapisniku.
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32. točka - PRIJEDLOG ODLUKE o RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENI
KA JAVNOG TUŽIOCA HRVATSKE

Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je 
da se razriješi dužnosti zamjenika javnog tužioca Hrvatske Mi
lan Pavković, na vlastiti zahtjev, zbog početka rada u odvjet
ništvu.

Vijeće je jednoglasno i bez rasprave MILANA PAVKO’- 
VIĆA, s danom 31. siječnja 1991. godine razriješilo dužnosti 
zamjenika javnog tužioca Hrvatske.

33. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI TRI ZAMJE
NIKA JAVNOG TUŽIOCA HRVATSKE

Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je 
da se razriješe dužnosti zamjenika Javnog tužioca Hrvatske Ivan 
ka Pintar-Gajer, Zora šimundža i mr. Slobodan Tatarac.

U raspravi je sudjelovao Drago Ereš.
Vijeće je većinom glasova (4 protiv) razriješilo 

dužnosti zamjenika Javnog tužioca Hrvatske IVANKU PINTAR-GAJER, 
ZORU š i m Hn d ž a i mr- SLOBODANA t a t a r a c .

34. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA OPĆIN
SKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠ
TVU ZAGREB

Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila 
je da se razriješi dužnosti zamjenika općinskog javnog tužio
ca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb Anica Marković-Dujmo- 
vić, radi odlaska u mirovinu.

Vijeće je jednoglasno bez rasprave ANTCU MARKOVIĆ- 
DUJMOVIĆ, danom 6. veljače 1991. godine razriješilo dužnosti 
zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tuži
laštvu Zagreb.
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35. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU TRI ZAMJENIKA JAVNOG 
TUŽIOCA HRVATSKE

Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila 
je da se za zamjenike javnog tužioca Hrvatske imenuju Marijan 
Hranjski, zamjenik okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom 
tužilaštvu Zagreb, Ivan Kern, odvjetnik iz Zagreba i Mladen 
Poštenjak, odvjetnik iz Slavonskog Broda.

Vijede je jednoglasno, bez rasprave, imenovalo za 
zamjenike javnog tužioca Hrvatske MARIJANA KRANJSKI, IVANA 
KEKNA i MLADENA POŠTENJAKA.

36. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OKRUŽNOG JAVNOG 
TUŽIOCA I ZAMJENIKA OKRUŽNOG JAVNOG TUŽIOCA U 
OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU BJELOVAR

Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila 
je da se za okružnog javnog tužioca imenuje Vladimir Tramišak, 
v.đ.općinskog javnog tužioca u Bjelovaru, a za zamjenika ok
ružnog javnog tužioca mr. Srećko Bakliža, v.d. okružnog jav
nog tužioca u Bjelovaru.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, imenovalo 
za okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Bje
lovar, VLADIMIRA TRAMIŠAKA, a za zamjenika okružnog javnog 
tužioca u tom Tužilaštvu mr SREĆKA BAKLIŽU.
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37. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OKRUŽNOG JAVNOG
TUŽIOCA I ZAMJENIKA OKRUŽNOG JAVNOG TUŽIOCA U
OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ZAGREB
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlo

žila je da se za okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom 
tužilaštvu Zagreb imenuje Goran Mikulčiđ, sudac Okružnog 
suda u Zagrebu, a za zamjenika Nika Pinter-MOŠnja, v.d. 
okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Za
greb.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, imenovalo 
GORANA MIKULČIĆA za okružnog javnog tužioca u Okružnom jav
nom tužilaštvu u Zagrebu, a za zamjenika okružnog javnog 
tužioca u istom Tužilaštvu NIKU PINTER-MOŠNJA.

38. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OKRUŽNOG JAVNOG
TUŽIOCA I ZAMJENIKA OKRUŽNOG JAVNOG TUŽIOCA
U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ZADAR

Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlo
žila je da se za okružnog javnog tužioca u Okružnom jav
nom tužilaštvu Zadar imenuje Ivan Galović, zamjenik okru
žnog javnog tužioca u tom Tužilaštvu, a za zamjenika Gojko 
šašić, dosadašnji v.d. okružnog javnog tužioca.

U raspravi su, glede prijedloga da se odgodi 
imenovanje Gojka šašića, sudjelovali zastupnici Nikola Jak- 
šiđ i Ivan Milas.

Vijeće je, zatim, jednoglasno, imenovalo za 
okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zadar 
IVANA GALOVIČA, a za zamjenika okružnog javnog tužioca u 
istom Tužilaštvu GOJKA ŠAŠIĆA.

39. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OKRUŽNOG JAVNOG
TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU KARLOVAC

Komisija, za izbor i imenovanja predložila je 
da se za okružnog javnog tužioca u ovom. Tužilaštvu imenuje 
Dragan Novosel, v.d. okružnog javnog tužioca.

Vijeće je, jednoglasno, bez rasprave, imeno
valo DRAGANA NOVOSELA za okružnog javnog tužioca u Okruž
nom javnom tužilaštvu Karlovac.

40. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OKRUŽNOG JAVNOG
TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU SLAVONSKA
POŽEGA

Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se na 
ovu dužnost Imenuje Rudolf Maček, sudac Okružnog suda u Sla
vonskoj Požegi.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, Imenovalo 
RUDOLFA MAČEKA za okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom 
tužilaštvu Slavonska Požega.
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41. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU
VARAŽDIN

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se za zamjenika okružnog javnog tužioca imenuje Đarko 
Šabijan, zamjenik općinskog javnog tužioca u Općinskom 
javnom tužilaštvu u Varaždinu.

Viječe je jednoglasno, bez. rasprave, imenovalo 
DARKA ŠABIJANA za zamjenika okružnog javnog tužioca u Ok
ružnom javnom tužilaštvu Varaždin.

42. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUDACA
VRHOVNOG SUDA HRVATSKE

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se razriješe dužnosti sudaca Vrhovnog suda Hrvatske 
Momčilo Rorčanin, Slobodan Božić, Nevenka, Divljaković,
Uroš Eunduk, predrag Jašanovič, Katarina. Negovetič, Milan 
Petranovič, Vladimir Sučeviđ, Emanuel Zavada i Petar Huče- 
ra.

Predsjednik Komisije gospodin Ivan MHas, 
izvijestio je Viječe da .Komisija povlači prijedlog koji se 
odnosi na razrješenje suca Milana Petranoviča.

U raspravi glede prijedloga da se odgodi ras
prava o razrješenju dužnosti uca Emanuela Zavade sudjelova
li su zastupnici Djuro Panjan i Vice VUkojevič, no Viječe 
nije prihvatilo ovaj prijedlog (7 zastupnika glasovalo je 
za prijedlog).

Viječe je, zatim, većinom glasova (3 protiv) 
razriješilo dužnosti suca Vrhovnog suda Hrvatske, danom 
31. prosinca 1990. godine, BORČANIN MOMČILA, BOŽIĆ SLOBO
DAMA, DIVLJAKOVIĆ NEVENKU, FUNDUK UROŠA, JOŠANOVIĆ PRED
RAGA, NEGOVETIČ KATARINU, SUČEVTČ VLADIMIRA, ZAVADA EMA
NUELA i HUČERA PETRA.

43. točka. - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA 
I VRŠIOCA. DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG SUDA 
U SISKU

Komisija za izbor i imenovanja, predložila je 
da se dužnosti suca i v.d. dužnosti predsjednika Okružnog 
suda u Sisku razriješi Vladimir Ravleković, na vlastiti 
zahtjev.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, razrije
šilo dužnosti suca i v.d. dužnosti predsjednika Okružnog 
suda u Sisku VLADIMIRA PAVLEKOVIĆA, danom 31. prosinca 
1990. godine.
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44. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU SUCA 
OKRUŽNOG SUDA U RIJECI

Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlo
žila je da se ove dužnosti razriješi željko Bašič, radi 
početka rada u odvjetništvu.

Viječe je jednoglasno, bez. rasprave, razrije
šilo dužnosti suca Okružnog suda u Rijeci ŽELJKA BAŠI- 
ĆA, danom 6. veljače 1991. godine.

45. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI 
SUCA OKRUŽNOG SUDA U ZAGREBU

Komisija za izbor i imenovanja predložila 
je da se dužnosti suca Okružnog suda u Zagrebu razrije
ši Zoran Rajič, radi početka rada u odvjetništvu.

Viječe je jednoglasno, i bez rasprave, 
danom 6. veljače 1991. godine razriješilo dužnosti 
suca Okružnog suda u Zagrebu ZORANA BAJIĆA.
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46. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU SUCA OPĆINSKOG SUDA
U VIROVITICI

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se 
ove dužnosti razriješi Benko Velčić, radi odlaska na drugu du
žnost .

Viječe je jednoglasno, bez rasprave, razriješilo 
dužnosti suca Općinskog suda u Virovitici BENKA VELČIĆA.

47. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 
SUDA U OSIJEKU

Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je 
da se Krtić Davor, sudac Općinskog suda u Osijeku izabere za 
predsjednika Općinskog suda u Osijeku,

Danom izbora predsjednika Općinskog suda u Osijeku, 
Komisija takodjer predlaže da se m r . Drago Mijač, sadašnji pred
sjednik Općinskog suda u Osijeku razriješi te dužnosti, te da 
mu istovremeno prestanu sva ovlaštenja za obavljanje poslova 
sudske uprave.

Vijeće je većinom glasova (3 protiv), bez rasprave, 
izabralo za predsjednika Općinskog suda u Osijeku KRTIĆ DAVORA, 
te razriješilo dužnosti dosadašnjeg predsjednika Općinskog su
da DRAGU MIJAČA, time da su mu prestala i ovlaštenja za obav
ljanje poslova sudske uprave.

48. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 
SUDA U SPLITU

Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je 
da se Ante Šarić, potpredsjednik Izvršnog vijeća Skupštine op
ćine Split izabere za predsjednika Općinskog suda u Splitu, a 
da se danom izbora predsjednika razriješi dužnosti suca u istom 
sudu s prestankom ovlaštenja za obavljanje poslova sudske uprave 
Mladen Vušković.

Vijeće je većinom glasova (3 protiv), bez rasprave, 
izabralo ANTU ŠARIĆA za predsjednika Općinskog suda u Splitu, 
te istovremeno razriješilo dužnosti suca u istom Sudu MLADENA 
VUŠKOVIĆA, s prestankom ovlaštenja za obavljanje poslova sud
ske upra,ve.
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49. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ČLANOVA SKUPŠTINE
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je 
da se u Skupštinu Sveučilišta u Zagrebu imenuju đr. Srdjan 
Lelas, redovni prof. Prirođoslovno-matematičkog fakulteta, 
dr. Jure Radio, izvanredni profesor Građjevinskog fakulteta 
i dr. Darko Novakovic sa Filozofskog fakulteta.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, imenovalo đr. 
SRDJANA LELASA, dr. JURU RADIĆA i dr. DARKA NOVAKOVIĆA za čla
nove Skupštine Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom odlučivanja o prijedlozima odluka o izbori
ma, imenovanjima i razrješenjima nositelja pravosudnih funkcija, 
a nakon rasprave u kojoj su sudjelovali zastupnici Vladimir 
šeks, Drago Ereš i Vice Vukojević te Branko Babac, ministar pra- 
vosudja i uprave, Vijeće je prihvatilo prijedlog da Komisija 
Sabora za izbor i imenovanja, sukladno svojim ovlaštenjima po
krene na zakonu utemeljen postupak za razrješenje mr Ilije Iva
nića dužnosti suca Okružnog suda Zagreb i Marka Marića dužnosti 
zamjenika Javnog tužioca Hrvatske.

Predsjednik Vijeća je tijekom sjednice izvjestio 
zastupnike da je Zajednička komisija za usuglašavanje stavova 
vijeća Sabora o tekstu Prijedloga zakona o dopuni Zakona o po
litičkim organizacijama, sukladno ovlaštenju što ga je dobila 
na prošloj sjednici vijeća Sabora, dovršila usuglašavanje te 
uputila vijećima na odobrenje slijedeći tekst pojedinih člana
ka ovoga Zakona:

"Članak 1.
U Zakonu o političkim organizacijama ("Narodne no

vine" broj 19/90 i 28/90) iza članka 29. dodaje se novi članak 
29a, koji glasi:

Članak 29a.
Dio sredstava za rad političkih organizacija čiji 

su kandidati na izborima izabrani za zastupnike u Sabor Republike 
Hrvatske osiguravaju se godišnje u Budžetu Republike Hrvatske,
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Sredstva za, rad pojedine političke organizacije osi
guravaju se u iznosu od đvadesetčetiri prosječne bruto osnovice 
za obračun osobnih dohodaka radnika i funkcionara zaposlenih u 
organima Republike Hrvatske.

Osim sredstava iz stavka 2, ovog članka, političkim 
organizacijama osiguravaju se i sredstva srazmjerno broju nji
hovih zastupnika u Saboru Republike Hrvatske, tako da se ukupan 
iznos sredstava pređvidjen po kriteriju iz stavka 2. ovog član
ka trostruko uveća, podijeli ukupnim brojem zastupničkih mjesta 
u Saboru Republike Hrvatske te pomnoži s brojem zastupnika poje
dine političke organizacije.

Ako je zastupnik izabran kao kandidat dvije ili vi
še političkih organizacija, sredstva iz stavka 3. ovoga članka 
dijele se medju tim političkim organizacijama na jednake dije
love .

Prava iz stavka 1. ovoga članka imaju i društvene or
ganizacije čiji su kandidati na izborima izabrani za zastupnike 
u Sabor Republike Hrvatske, u skladu s mjerilima i kriterijima 
sadržanim u stavku. 2. i 3. ovoga članka

Sredstva za rad političkih organizacija osiguravaju 
se u Budžetu Republike Hrvatske od 1. lipnja 1990. godine.

Raspodjelu sredstava za rad političkih organizacija 
obavlja Administrativna komisija Sabora Republike Hrvatske."

sati. (*) 8. sjednica Vijeća zaključena je 28. prosinca u 16,15

(*) Prvog dana zasjedanja Vijeće je završilo radom u 18 sati.


