
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Društveno-političko vijeće

- ZASTUPNICIMA DRUŠTVENO-POLITIČKOG 
VIJEĆA SABORA

PREDMET: Zapisnik 9. sjednice 
D ru š t v eno -po lit ičk og 
vijeća Sabora, održane 
21, 22. i 23. veljače 
1991. godine

Sjednicu Vijeća otvorio je 21. veljače 1991. go
dine u 10,40 sati. predsjednik vijeća Ivan Vekić, koji je sjed
nicom i predsjedavao sva tri dana zasjedanja.*

Predsjednik je obavijestio. Vijeće da su izostanak 
sa sjednice ispričali zastupnici: Čargonja Darko, Mažar Željko, 
Sušanj Luciano, Tormaš mr. Ivan te dr Žarko Domljan (naknadno 
ispričan).

Za 23. veljače izostanak su ispričali; Arapović 
Delfina, Arlović mr. Mato, Jukić Božidar i Krpina Drago.

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

0 razlozima, spriječenosti da prisustvuju sjedni
ci Vijeća., prema evidenciji koja se vodi u Tajništvu Vijeća, 
nisu obavijestili:

- za. 21. veljače: Cupač Stevan., Džodan Petar,
Gazi Ivica, Opačić Jovo, Ra.jić Sirno i Stojanović Milan,

— za 22. veljače: Bogati mr. Vladimir, Cupač Ste
van, Džodan. Petar, Gaži. Ivica, Opačić Jovo i. Stojanović Milan,

ic
Sjednica je 22. veljače započela u 9,00 sati, a. 23,. veljače 
u 9,20 sati.
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- za 23. veljače: Bogati mr Vladimir, Cupač Ste- 
van, Džodan Petar, Ereš Drago, Erliđ mr Bozo, Frank Alceo, Gra- 
bovac Viktor, Jelavić Ante, Lacković Ivan, Ličina Berislav, Opa- 
čiđ Jovo, Račan Ivica, Roje Ante, Stojanoviđ Milan, Šiljeg Bo- 
ško, Šorić mr Ivan, špišić Zvonimir, Štoković đr Igor i Valent 
dr Ivan.

Predsjednik je za sva tri dana zasjedanja utvr
dio da sjednici prisustvuje većina članova Vijeđa te da Vije
če može donositi pravovaljane odluke.

Viječe je, bez primjedbi, usvojilo zapisnik 7. 
sjednice Viječa, održane 6. i 7. prosinca 1990. godine i za
pisnik 8. sjednice Viječa, održane 27. i 28. prosinca 1990. 
godine.

I ODGOVORI NA ZASTUPNIČKA PITANJA

1. Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgo
vor na pitanje zastupnika PETRA ŠALE glede tzv. nacionalnih 
mirovina kojim je zastupnik bio zadovoljan.

2. Zastpnici DELFINA ARAPOVIĆ i dr NIKOLA VIS- 
KOVIĆ bili su zadovoljni odgovorom Vlade Republike Hrvatske 
na njihovo zastupničko pitanje glede rada Termoelektrane Plo- 
min II.

3. Zastupnik IVAN MEZGA bio je djelomično zado
voljan odgovorom Vlade Republike Hrvatske na zastupničko pi
tanje glede monopolističkog položaja domače automobilske in
dustrije i proizvođjača poljoprivredne mehanizacije, ali ni
je postavio dopunsko pitanje.

4. Ministarstvo prosvjete i kulture dostavilo 
je odgovor na zastupničko pitanje DJURE VIDMAROVIĆA glede 
financiranja Spomen područja Jasenovac.

. 0 odgovoru se zastupnik očitovao tijekom sjed
nice izjavivši da je- sadržajem odgovora zadovoljan.

5. Zastupnik ZVONIMIR ŠPIŠIĆ bio je zadovoljan 
odgovorom Ministarstva vodoprivrede na zastupničko pitanje glede _ 
obeštečenja stanovnika naselja koja se nalaze na zaštitnim pod
ručjima vodocrpilišta.

6. Zastupnik mr MIJO LAIĆ bio je zadovoljan od
govorom Vlade Republike Hrvatske o mogučnostima da se zakons
ka obveza osiguranja od potresa ukine i da se domačim osigu
ravajućim organizacijama na temelju zakona omogući devizno osi
guranje .
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7. Zastupnik PETAR ŠALE bio je zadovoljan odgo
vorom Vlade Republike Hrvatske na zastupničko pitanje u svezi 
sa statusom dijela javnog poduzeća INA na području Republike 
Srbij e .

8. Zastupnik VLADIMIR ŠEKS primio je odgovor Via 
de Republike Hrvatske na svoje zastupničko pitanje glede ma
terijalnog obeštećenja političkih zatvorenika. Zastupnik je 
bio zadovoljan odgovorom, ali je prigodom očitovanja o odgovo
ru informirao o inicijativi koju je uputio Vladi Republike Hr
vatske, da Vlada hitno razmotri mogućnost dodjele jednokratne 
novčane pomoći vHrvatskom društvu političkih zatvorenika, dok 
se pitanje materijalnog obeštećenja pojedinaca ne bude komple
ksno riješilo. Vijeće je podržalo inicijativu zastupnika.

9. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure- 
djenja i graditeljstva dostavilo je odgovor zastupniku dr IGO
RU ŠTOKOVIĆU na njegovo pitanje glede mjera za sprečavanje ne
zakonite izgradnje. Zastupnik je bio zadovoljan odgovorom, ali 
ne i stanjem na ovom području.

10. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva dosta 
vilo je odgovor na zastupničko pitanje DRAGE EREŠA o ovlašte
njima Vlade glede pravovremenog odredjivanja cijena poljopri
vrednih proizvoda kao i površinama koje su na području općine 
Vinkovci u jesenskoj sjetvi 1990. zasijane pšenicom.

Zastupnik nije bio zadovoljan odgovorom, te je 
zatražio cjelovit odgovor glede pravovremenog odredjivanja uv
jeta za proljetnu sjetvu.

11. Zastupnik VICE VUKOJEVIĆ primio je odgovor 
Ministarstva prosvjete i kulture na svoje zastupničko pitanje 
glede izdanja jugoslavike. Zastupnik nije bio zadovoljan odgo
vorom i zatražio je cjelovit odgovor posebice u odnosu na broj 
prodanih primjeraka na području Srbije i podmirenja troškova, 
kojima je, u vidu participacije u ovom izdanju, trebala sudje
lovati Republika Srbija.

Predsjednik je izvjestio Vijeće da je Vlada Re
publike Hrvatske zatražila odgodu roka za dostavu odgovora na 
dopunsko pitanje đf VLADIMIRA VESELICE glede poslovnog prosto
ra koji se strankama daje u zakup, navodeći razloge radi ko'jih 
odgovor nije moguće ranije dostaviti.

Vijeće je prihvatilo ovaj prijedlog odgode.
Predsjednik je obavijestio Vijeće da Vlada odno

sno nadležna ministarstva nisu dostavila odgovore na zastupni
čka pitanja:

- dr VLADIMIRA VESELICE glede dopunskog pitanja 
o načinu odredjivanja koeficijenata za obračun osobnih dohoda
ka funkcionara (pitanje je postavljeno na 6. sjednici Vijeća
u studenome 1990.),

- BOŽE ERLIĆA glede roka za donošenje zakona o 
nacionalnim parkovima (pitanje je postavljeno na 5. sjednici 
Vijeća u listopadu 1990 .) ,

- IVANA LACKOVIĆA o odgodi primjene kolektivnih 
ugovora (pitanje je postavljeno na 5. sjednici Vijeća u listo
padu 1990 .) ,
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- DARKA ČARGONJE u svezi s transformacijom druš
tvenog vlasništva (pitanje je postavljeno na 7. sjednici Vije
ća u prosincu 1990 .) ,

- mr JANKA VASILJEVIĆA glede dopunskog pitanja o 
mogućnostima zakonske zabrane loženja varte na otvorenom u lje 
tnim mjesecima (pitanje je postavljeno na 7. sjednici Vijeća u 
prosincu 1990 .) ,

- dr NIKOLE VISKOVIĆA u svezi s informacijama o 
prisluškivanju gradjana (pitanje je postavljeno na 6. sjednici 
Vijeća u studenome 1990 .) ,

- ŽELJKA MAŽARA o stvarnoj veličini i aktivnosti 
ma četničkih jedinica na Velebitu (pitanje je postavljeno na
6. sjednici Vijeća u studenome 1990.),

- PETRA ŠALE o broju doušnika Službe državne si
gurnosti (pitanje je postavljeno na 6. sjednici Vijeća u stu
denome 1990 .) ,

- dr STJEPANA BLAŽINKOVA u svezi s mogućnostima 
za osnivanje novog hrvatskog političkog-informacijskog lista 
(pitanje je postavljeno na 6. sjednici Vijeća u studenome 
1990 .) ,

- mr MIJE LAIĆA glede znanstvene i povijesne va
lorizacije izdanja historijskog arhiva u Karlovcu (pitanje je 
postavljeno na 6. sjednici Vijeća u studenome 1990.),

- dr IVIĆA PAŠALIĆA o podacima u svezi dodjele 
stanova i stambenih kredita u bivšem Republičkom sekretarija
tu za unutrašnje poslove (pitanje je postavljeno u srpnju 
1990 .),

- IVANA VEKIĆA glede zaštite interesa Republike 
Hrvatske u odnosu na Seusovo blago (pitanje je postavljeno na
7. sjednici Vijeća u prosincu 1990.),

- VICE VUKOJEVIĆA glede podataka u svezi s krivi 
čnim postupkom protiv suca Okružnog suda Zagreb mr Ilije Iva
nića (pitanje je postavljeno na 8. sjednici Vijeća u prosincu 
1990 .).

II NOVA ZASTUPNIČKA PITANJA

1. Zastupnik DRAGO EREŠ postavio je zastupničko
pitanje glede organizacije distribucijskih područja Hrvatske 
elektroprivredef ,

2. Zastupnik ANTE KLARIĆ postavio je zastupničko 
pitanje glede primjene Zakona o političkim organizacijama u 
kojim se pređviđja zabrana rada organizacijama koje svojim 
djelovanjem odnosno programom nasilno ugrožavaju demokratski 
ustavni poredak, neovisnost, jedinstvenost ili teritorijalnu 
cjelovitost Republike Hrvatske.

3. Zastupnik mr MATO ARLOVIĆ postavio je zastu
pničko pitanje glede donošenja odluke kojom će se ovlastiti 
Vladu Republike Hrvatske da uredbama, najduže na vrijeme od 
godinu dana, uredjuje pojedina pitanja iz nadležnosti Sabora 
Republike Hrvatske.
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4. Zastupnik PETAR ŠALE postavio je zastupničko 
pitanje glede korištenja dosjea bivših političkih sumnjičenih 
osoba.

5. Zastupnik mr MIJO LAIĆ postavio je zastupni
čko pitanje glede mogućnosti osnivanja jedinstvene službe za 
provodjenje uzgojno-selekcijskog rada u stočarstvu u Republi
ci Hrvatskoj.

6. Zastupnik mr JANKO VASILJEVIĆ postavio je za
stupničko pitanje glede osnovanosti odluke o obustavi plaćanja 
dopunskih sredstava nekim općinama.

7. Zastupnik dr IVAN VALENT postavio je zastupni
čko pitanje glede poduzimanja mjera za zaštitu interesa banko
vnih štediša na teritoriju Republike Hrvatske.

8. Zastupnik VLADIMIR ŠEKS postavio je zastupni
čko pitanje što će Ministarstvo pravosuđja i uprave i Minista
rstvo unutarnjih poslova poduzeti glede pojedinih novinara i 
novina koji svojim djelovanjem sustavno potiču državljane Re
publike Hrvatske, napose iz dijelova naseljenih srpskim stanova 
ništvom, na činjenju krivičnih djela.

9. Zastupnik IVAN LACKOVIĆ postavio je zastupni
čko pitanje glede promjene vlasničkih odnosa u sustavu informi
ranja u Republici Hrvatskoj.

10. Zastupnik JANKO VASILJEVIĆ postavio je tije
kom sjednice zastupničko pitanje glede uvoza i raspodjele oru
žja.

11. Zastupnik dr NIKOLA VISKOVIĆ postavio je za
stupničko pitanje glede pristupanju SFR Jugoslavije Konvenci
ji o medjunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i 
faune - Washington 1973, Konvenciji o čuvanju evropskog div
ljeg života i prirodnih staništa - Bern 1979. i Konvenciji o 
zaštiti magijatornih vrsta - Bern 1979.

12. Zastupnik IVAN BOBETKO postavio je zastupni
čko pitanje glede mogućnosti oslobadjanja samostalnih poljopri
vrednika i profesionalnih ribara poreza, koji se kroz gorivo 
odnosno kroz naftu, plaća za ceste.

13. Zastupnik DRAGO KRPINA postavio je zastupni
čko pitanje glede aktivnosti nadležnih organa u Republici Hr
vatskoj da u suradnji s nadležnim organima SR Srbije privede 
Simu Dubajića radi utvrdjivanja odgovornosti u postupku pred 
Općinskim suđbm Gospić.

14. Zastupnik dr DARKO VRTARIĆ postavio je za
stupničko pitanje kada će se Vlada Republike Hrvatske očitova
ti i poduzeti konkretne mjere u svezi odluke savezne Vlade đ 
povećanju poreza na promet dječje obuće i odjeće.

15. Zastupnik dr IVAN MESIĆ postavio je zastup
ničko pitanje glede aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u cilju 
sprečavanja požara u ljetnim mjesecima na našoj obali.

16. Zastupnik ZVONIMIR ŠPIŠIĆ postavio je zastu
pničko pitanje glede načina rješavanja problema deponija sme
ća u gradu Zagrebu.
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17. Zastupnica MARIJA BAJT postavila je zastup
ničko pitanje glede mogućnosti da se savezni porez na knjigu 
ne primjenjuje na području Republike Hrvatske.

18. Zastupnik IVAN MEZGA postavio je u pismenoj 
formi zastupničko pitanje glede primjene članka 26. stavka 2. 
Zakona o neposrednim porezima.

U dijelu sjednice u kojem je proveden postupak 
u svezi sa zastupničkim pitanjima zastupnik PETAR ŠALE posta
vio je pitanje na temelju kojih je kriterija osnovana Komisi
ja za pomilovanje te zašto u Komisiju nije izabran niti jedan 
član Hrvatskog društva političkih zatvorenika. Zastupnik je 
upozoren da se radi o Komisiji koju je osnovao predsjednik Re
publike, a predsjedniku Republike se prema članku 86. Ustava 
Republike Hrvatske ne mogu upućivati zastupnička pitanja.

Zastupnik dr NIKOLA VISKOVIĆ postavio je pita
nje glede izvršavanja obveza iz Zakona o dopuni Zakona o poli
tičkim organizacijama.

S obzirom da je temeljem članka 1. Zakona o dopu
ni Zakona o političkim organizacijama, raspodjela sredstava u 
nadležnosti Administrativne komisije Sabora, to se pitanje ne 
može smatrati zastupničkim pitanjem u smislu Poslovnika Sabo
ra Republike Hrvatske.

Zastupnik dr NIKOLA VISKOVIĆ takodjer je posta
vio pitanje u svezi s formiranjem Vijeća Hrvatske televizije 
i Hrvatskog radija. S obzirom da je trećeg dana zasjedanja Vi
jeće dopunilo dnevni red raspravom o prijedlozima ddluka o for
miranju ovih tijela time je postupljeno po navedenom pitanju.

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

1) Vlada Republike Hrvatske predložila da se po 
hitnom postupku razmotre slijedeći zakonski akti:

- Prijedlog za donošenje zakona o prestanku va
ženja Zakona o izdvajanju i rasporedjivanju sredstava za zado
voljavanje stambenih potreba s Prijedlogom zakona,

Tijekom sjednice Vijeća, Zakonodavno-pravna ko
misija je zauzela stavove glede Prijedloga zakona.

Vijeće je uz 4 glasa protiv, prihvatilo da se pri
jedlog zakona razmotri po hitnom postupku.

- Prijedlog za donošenje zakona o dopunama Zakona 
o vodama s Prijedlogom zakona,

Vijeće je uz 6 glasova protiv prihvatilo Prije
dlog Vlade.

- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama Za
kona o sudskim taksama s Prijedlogom zakona,

Zakonodavno-pravna komisija predložila je da se 
Zakon razmotri u redovnoj proceduri.

U raspravi o potrebi hitnosti sudjelovali su za
stupnici: mr Mato Arlović, Vladimir Šeks, Panjin Djuro, izvje
stitelj Odbora za pravosudje i upravu i dr Branko Babac, mini-
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star pravosudja i uprave.
Viječe je, nakon toga, uz 13 glasova protiv, pri

hvatilo da se Zakon razmotri po hitnom postupku.
- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i do

punama Krivičnog zakona SR Hrvatske s Prijedlogom zakona,
Zastupnik dr Igor Štokovič predložio je da se Za

kon razmotri u redovnoj proceduri.
U raspravi o potrebi razmatranja zakona po hitnom 

postupku sudjelovali su zastupnici Vladimir Šeks i dr Nikola 
Viskoviđ, te dr Branko Babac, ministar pravosudja i uprave.

Nakoh toga, Viječe je uz 12 glasova protiv, prih
vatilo prijedlog Vlade da se Zakon razmotri po hitnom postupku.

- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i do
punama Zakona o morskom ribarstvu s Prijedlogom zakona,

Viječe je uz jedan glas protiv, prihvatilo pri
jedlog Vlade da se Zakon razmotri po hitnom postupku.

- Prijedlog za donošenje Zakona o osnivanju jav
nog poduzeča "Astra" - medjunarodna trgovina s Prijedlogom za
kona ,

Viječe je, uz 4 glasa protiv, prihvatilo da se 
Zakon razmotri po hitnom postupku.

- Prijedlog za donošenje Zakona o plačanju dopla
tnih poštanskih maraka u poštanskom prometu na teritoriju Re
publike Hrvatske s Prijedlogom zakona,

Viječe je, uz 7 glasova protiv, prihvatilo da se 
Zakon razmotri po hitnom postupku.

2) Vlada Republike Hrvatske naknadno je predloži
la da se po hitnom postupku razmotre:

- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i do
punama Zakona o Narodnoj banci Hrvatske s Prijedlogom zakona,

- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i do
punama Zakona o sigurnosti prometa na cestama s Prijedlogom za
kona ,

- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama Zako
na o mirovinskom i invalidskom osiguranju s Prijedlogom zakona,

- Prijedlog za donošenje zakona o Pundaciji Iva
na Meštroviča s Prijedlogom zakona.

U raspravi o potrebi donošenja ovih zakona po hi
tnom postupku sudjelovao je zastupnik dr Nikola Viskovič.

Viječe je, uz 4 glasa protiv, prihvatilo da se 
navedeni zakoni razmotre po hitnom postupku.

- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzra
sta s Prijedlogom zakona i

- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti s Pri
jedlogom zakona.

U raspravi o potrebi donošenja navedenih zakona 
po hitnom postupku sudjelovali su zastupnici Marija Bajt, Vla
dimir Šeks, Zvonimir Gajšak, Vice Vukojevič i mr Mato Arlovič, 
te Rade Lolič, mr Stjepan Puškar,i dr Marijan Šunjič, povjere
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nici Vlade.
Vijeće je, uz 5 glasova protiv prihvatilo da se 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društvenoj brizi o djeci 
predškolskog uzrasta a uz 8 glasova protiv da se zakon o izmje 
nama i dopunama Zakona o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti 
razmotri po hitnom postupku.

3) Grupa zastupnika (iz Društveno-političkog vi
jeća zastupnik dr Hrvoje Kačić) predložila da se po hitnom po
stupku razmotri Prijedlog za donošenje zakona o dopuni Zakona 
o stopama neposrednih poreza i pripadnosti poreza, taksa i dru 
gih prihoda društveno-političkim zajednicama u 1991. godini.

Vijeće je, uz tri glasa protiv, prihvatilo pri
jedlog grupe zastupnika.

4) Zastupnik u Vijeću općina Sabora Stjepan Br
čić, kojem se u Društveno-političkom vijeću pridružila zastup
nica Marija Bajt predložio je da se po hitnom postupku razmot
ri Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama Zakona o plaćanju 
doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika u 1991 
godini sPrijeđlogom zakona.

Vlada Republike Hrvatske predlaže da se ne prih
vati prijedlog da se po hitnom postupku razmotri prijedlog 
ovog akta, već da se razdvoje faze i na ovoj sjednici razmotri 
prijedlog za donošenje ovog zakona.

Vlada smatra da o predloženim rješenjima u ovom 
aktu treba provesti raspravu medju zainteresiranim subjekti
ma .

U raspravi o potrebi da se ovaj zakon donese po 
hitnom postupku sudjelovali su zastupnici: dr Stjepan Blažin- 
kov, Marija Bajt, dr Zvonimir Marković, Ivan Milas, Vladimir 
Šeks, Ivan Lacković, Ante Jelavić i Ante Roje, te dr Marijan 
Hanžeković, ministar financija.

Vijeće je većinom glasova (38 "za") prihvatilo 
da se na ovoj sjednici razmotri samo Prijedlog za donošenje 
ovog zakona.

5) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odr
žanoj dan prije sjednice Vijeća utvrdila još dva zakonska ak
ta i prijedlog odluke - predlaže da ih Vijeće razmotri po hi
tnom postupku:

- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o šumama s Prijedlogom zakona,

- Prijedlog za donošenje zakona o dopunama Zako
na o poljoprivrednom zemljištu s Prijedlogom zakona,

- Prijedlog odluke o utvrđjivanju kalkulativnih 
elemenata za obračun plaća djelatnika u organima i organizaci
jama prosvjete, kulture, tehničke kulture i športa u kojima se 
sredstva za rad osiguravaju u Proračunu Republike Hrvatske.

Vijeće je, uz 6 glasova protiv prihvatilo prije
dlog Vlade da se navedeni akti razmotre po hitnom postupku.

6) Komisija za izbor i imenovanja Sabora, pred
ložila je da se na ovoj sjednici Vijeća razmotre:
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Prijedlog odluke o izboru pet sudaca Vrhovnog suda Hrvatske
Prijedlog odluke o imenovanju dva zamjenika javnog pravobra-
nioca Republike Hrvatske
Prijedlog odluke o izboru suca Republičkog vijeća za prekr
šaje
Prijedlog odluke o
Prijedlog odluke o
Prijedlog odluke o
Osijeku
Prijedlog odluke o izboru tri suca Općinskog suda u Karlovcu

izboru dva suca Općinskog suda u Osijeku
izboru dva suca Općinskog suda u Puli
izboru tri suca Općinskog suda u Sisku
izboru suca Općinskog suda u Zagrebu 
imenovanju dva zamjenika javnog tužioca

izboru suca Okružnog suda u Zagrebu 
izboru tri suca Okružnog suda u Zagrebu 
izboru suca Okružnog privrednog suda u

o
o
o
o
o

o imenovanju zamjenika javnog tužioca Hrvat-

Prijedlog odluke 
Prijedlog odluke 
Prijedlog odluke 
Prijedlog odluke 
Prijedlog odluke 
Hrvatske
Prijedlog odluke 
ske
Prijedlog odluke o imenovanju Okružnog javnog tužioca u Okru
žnom javnom tužilaštvu Dubrovnik
Prijedlog odluke o imenovanju okružnog javnog tužioca u Okru
žnom javnom tužilaštvu Osijek
Prijedlog odluke o imenovanju okružnog javnog tužioca u Okru
žnom javnom tužilaštvu Pula
Prijedlog odluke o imenovanju okružnog javnog tužioca u Okru
žnom javnom tužilaštvu Sisak
Prijedlog odluke o imenovanju okružnog javnog tužioca u Okru
žnom javnom tužilaštvu Split
Prijedlog odluke o imenovanju okružnog javnog tužioca u Okru
žnom javnom tužilaštvu Šibenik
Prijedlog odluke o imenovanju okružnog javnog tužioca u Okru
žnom javnom tužilaštvu Varaždin
Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog tuži
oca u Okružnom javnom tužilaštvu Bjelovar
Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog tuži
oca u Okružnom javnom tužilaštvu Slavonska Požega 
Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog tuži
oca u Okružnom javnom tužilaštvu Osijek
Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog tuži
oca u Okružnom javnom tužilaštvu Split
Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog tuži
oca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb
Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog tuži
oca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u op
ćinskom javnom tužilaštvu Bjelovar
Prijedlog odluke o imenovanju Općinskog javnog tužioca i za
mjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilašt
vu Osijek
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Pula
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Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Rijeka
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Petrinja
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Nova Gradiška
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Slavonski Brod
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Varaždin
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Vrbovec
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Zagreb
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Koprivnica
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Đurđevac
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Virovitica
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Križevci
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Čakovec
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Ivanec
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Luđbreg
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Zadar
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Dugo Selo
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Ivanić Grad
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Jastrebarsko
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Krapina
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Kutina
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Sesvete
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Velika Gorica
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Zabok
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Zlatar Bistrica
Prijedlog odluke o imenovanju dva zamjenika općinskog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Bjelovar 
Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog tu
žioca u Općinskom javnom tužilaštvu Karlovac
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Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog tu
žioca u Općinskom javnom tužilaštvu Pula
Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog tu
žioca u Općinskom javnom tužilaštvu Rijeka
Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog tu
žioca u Općinskom javnom tužilaštvu Slavonska Požega 
Prijedlog odluke o imenovanju četiri zamjenika općinskog jav
nog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Split 
Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog tu
žioca u Općinskom javnom tužilaštvu Čakovec
Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog tu
žioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zadar
Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog tu
žioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb
Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog tu
žioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb
Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog tu
žioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb
Prijedlog odluke o imenovanju tri zamjenika Općinskog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb 
Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Upravnog suda 
Hrvatske
Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda v 
Slavonskoj Požegi
Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u 
Varaždinu
Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u 
Zagrebu
Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u 
Zagrebu
Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti dva suca Okružnog su
da u Zagrebu
Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog privre
dnog suda u Osijeku
Prijedlog odluke o razrješenju vršitelja dužnosti predsjednika 
Općinskog suda u Čazmi
Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda 
u Čakovcu
Prijedlog odluke o razrješenju zamjenika okružnog javnog tu
žioca u Okružnom javnom tužilaštvu Slavonska Požega 
Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog 
javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zadar 
Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog 
javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb 
Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog 
javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb 
Prijedlog odluke o razrješenju vršitelja dužnosti općinskog 
javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Bjelovar

Prijedlog odluke o imenovanju tri zamjenika općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Osijek
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- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog 
javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Rijeka

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

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

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

Vijeće je, uz 4 glasa protiv prihvatilo prijed
log Komisije za izbor i imenovanje Sabora/

Komisija je takodjer predložila da se na ovoj 
sjednici razmotri i

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Okruž
nog suda u Gospiću, koji je bio u dnevnom redu 7. sjednice Vi
jeća, ali je rasprava o njemu odgodjena, što je Vijeće jedno
glasno prihvatilo.

Trećeg dana zasjedanja Komisija za izbor i imeno
vanje predložila je da na ovoj sjednici Vijeća razmotri i 6 
prijedloga odluka o imenovanju i razrješenju.

U raspravi o potrebi razmatranja navedenih odluka 
na ovoj sjednici Vijeća, sudjelovali su zastupnici: Janko Vasi- 
ljević, Ivan Milas, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje 
Sabora i dr Vladimir Veselica.

Vijeće je prihvatilo da se u dnevni red uvrste 
slijedeći prijedlozi odluka:

- Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i 
članova Odbora za dodjelu Republičke nagrade športa"Dr. Franjo 
Bučar" (uz jedan glas protiv),

- Prijedlog odluke o imenovanju Republičke izbor
ne komisije (uz 2 glasa protiv),

- Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća 
Hrvatsle televizije (uz 14 glasova protiv i 2 uzdržana glasa),

- Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća 
Hrvatskog radija (uz 15 glasova protiv i 4 uzdržana glasa),

- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika Okru
žnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Split (uz 2 
glasa protiv i 1 uzdržan glas),

- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika Okru
žnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Gšj-jfek (uz 2 
glasa protiv i 2 uzdržana glasa).



13

7) Zastupnik Marijan Šimunič, izvjestitelj Od 
bora za prostorno uređjenje Sabora predložio je u ime Odbo
ra da se u dnevni red uvrsti:

- Prijedlog zaključaka Sabora radi sprečava
nja bespravne izgradnje na području Republike Hrvatske, što 
je Viječe jednoglasno prihvatilo.

Predsjednik je izvjestio Viječe da je Vlada 
Republike Hrvatske odlučila da iz procedure povuče Prijed
log zakona o prodaji stanova u društvenom vlasništvu na ko
jima postoji stanarsko pravo, a koji je bio u dnevnom re
du sjednice upučenom uz poziv za sjednicu Viječa.

S obzirom da je nakon otpreme poziva za sjed
nicu Viječa Ustavni sud Hrvatske dostavio Izvještaj o obus
tavi postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o zaštiti spomeni 
ka kulture postalo je bespredmetno da se raspravlja o Izvje 
štaju Zakonodavno-pravne komisije o ovom aktu.

slij edeči
Viječe je zatim, uz tri glasa protiv utvrdilo



D N E  V N I- R E Q :

-  14 -

1. Prijedlog zakona o prestanku važenja zakona o izdvajanju i 
rasporedjivanju sredstava za-zadovoljavanje stambenih potre
ba

2. Prijedlog zakona o dopunama zakona o vodama
3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sudskim- taksama
4. Prijedlog zakona o izmjenama i- dopunama Krivičnog zakona 

SR Hrvatske
5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o inspekciji 

rada
6. Prijedlog zakona o izmjenama i dipunama zakona o morskom 

ribarstvu
- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama za

kona o morskom ribarstvu (predlagao: Skupština opčine 
Buje)

7. Prijedlog zakona o osnivanju javnog poduzeća "Astra" - 
medjunarodna trgovina

8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Narodnoj 
banci Hrvatske

9. Prijedlog za donošenje zakona o pretvorbi društvenih podu
zeća

10. Prijedlog za donošenje zakona o rudarstvu
11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti 

prometa na cestama
- Prijedlog za donošenje zakona o dopuni Zakona o sigurnos

ti prometa na cestama (predlagač: Skupština općine Čako
vec)

12. Prijedlog za donošenje zakona o ustrojstvu turističkih za
jednica i promicanju hrvatskoga turizma

13. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o proštornom planiranju i uredjivanju prostora (predlagač: 
Skupština općine Zadar)

14. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o zapošljavanju,

15. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o mirovinskom i invali
dskom- osiguranju

16. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama zakona o plaćanju
doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika u 
1991. godini s Nacrtom zakona (predlagač: zastupnici Stje
pan Brčić i Marija Bajt)
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1.7.; Pri je d 1q g z.a,ko, na q dopuni zakona q stqp̂ jiia. neposrednih po
reza i- pnipddnQsii popeza,^ taksa i- d'pugih ppihoda, druai^e-r- 
no-polii:-iokiin:..za,jed:p£Gaiiia. u- 1991 , godini (ppedlagac^ gnupa, 
zastupnika Iz: pruštveno-politickog-.vijeća Hrvoje Račić}

T8* Prijedlog' za donošenje zakona o izmjenama i- do pupama -Zakona 
o zaštiti spomenika kulture

T 9 Prijedlog -zakona o izmjenama i do pupama., -Zakona o društveno j 
brizi o djeci predškolskog uzhasta

20, Pri j edlog zakona o " Funđaci j£ Ivana ̂ eat-roAri-đa''
2.T;, Prijedlog zakopa o- izmjenama i dopunama zakona o znanstveno- 

istraživadkoj d j e1atnost£
22., Prijedlog-za, donošenje zakona o praznicima £ neradnim dani-- 

ma u Republici- Hrvatsko j
23* Prijedlog-za donošenje zakona o zaštiti, obitelji £ materin

stva (predlagana Bo zidar Pet rad, zastupnik, u Pruštveno-po-- 
litičkom vijeću)

2.4.. Prijedlog zakona o plaćanju doplatnih poštanskih maraka, u 
poštanskom prometu na teritoriju Republike Hrvatske.

2.5, Prijedlog' zakona, o izmj enama, £ dopunama-Zakona o šumama
2 6, Prijedlog zakona o dopunama Zakona, o poljoprivrednom, zem

ljištu
2-7, prijedlog odluke o utvrdj Ivan ju kalku! ativnih elemenata za 

obračun plaća djelatnika u organima i organizacijama pros
vjete, kulture, tehničke kulture i športa u kojima se sred
stva za rad osiguravaju u Proračunu Republike Hrvatske-

28. Prijedlog odluke o valorizaciji katastarskog prihoda za 
1991. godinu

29. Prijedlog odluke o davanju pomoći općinama za djelomično 
ublažavanje posljedica šteta od elementarnih nepogoda u 
1990. godini (predlagač: Republička komisija za procjenu 
šteta od elementarnih nepogoda)

30. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o obilježavanju 
pedeset godišnjice ustanka u Hrvatskoj

31. Strategija razvoja energetike Republike Hrvatske
32. Izvješća Zakonođavno-pravne komisije o:

a) Inicijative za donošenje zakona o izmjenama zakona koji
ma su odredjene novčane kazne za privredne prijestupe i 
prekršaje

b) Odluci ustavnog suda Jugoslavije u vezi Zakona o vlasniš
tvu na dijelovima zgrada

33. Izvješća Mandatno-imunitetske komisije Društveno-političkog 
vijeća Sabora



a) Glede ostavke zastupnika Sime Ra.ji.ca,,
b) u svez:i. s pismom. Predsjedništva Sabora glede prava 1. ob-̂  

veza zastupnika, kojeg je izborom, odnosno imenovanjem, na 
drugu dužnost.,, prestao mandat- zastupnika, u Saboru

34. Izvještaj Delegacije Sabora u Vijeću republika i pokrajina 
Skupštine SFR Jugoslavije u 62. sjednici vijeća republika 
i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije održanoj 28. i 2 9. 
prosinca 1990. godine
- izvještaj o nastavku 62. i o 63. sjednici vijeća republi

ka i pokrajina Skupštine SFRJ
35. Nacrt zakona o izmjenama zakona o zabrani održavanja i us

postavljanja ekonomskih odnosa s južnoafričkom Republikom:
36. Nacrt zakona o produženju važenja dijela Društvenog plana 

Jugoslavije od 1986. do 1990. godine i odredaba zakona 
kojima se utvrđjuju sredstva pond a Federacije za kreditira
nje bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih republi
ka i autonomnih pokrajina

37. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona0 garanciji Fede
racije za obveznice izdane u 1990. godini radi sanacije ba
naka

38. Nacrt zakona a izmjenama i dopunama zakona o Narodnoj banci 
Jugoslavije i jedinstvenome monetarnom, poslovanju narodnih 
banaka republika i narodnih banaka autonomnih pokrajina

39. Nacrt, zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju 
Federacije

40. Nacrt zakona o izdavanju obveznica Federacije u 1991. go
dini

41.. Inicijativa za zaključivanje dogovora o izmjenama i dopuna
ma Dogovora o osnovnim, kriterijima za obračun i valoriza
ciju katastarskog prihoda

42. Prijedlog zaključaka Sabora radi sprečavanja bespravne iz
gradnje na području Republike Hrvatske

43. Prijedlog odluke o izboru pet sudaca Vrhovnog suda Hrvatske
44. Prijedlog odluke o imenovanju dva zamjenika javnog pravo-

branioca Republike Hrvatske
45. Prijedlog odluke o izboru suda Republičkog vijeća za prekr

šaje
46. Prijedlog odluke o iz-boru suca Okružnog suda u Zagrebu
47. Prijedlog odluke o izboru tri suca Okružnog suda u Zagrebu
48. Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog privrednog suda u

Osijeku
49. Prijedlog odluke o izboru tri suca Općinskog suda u Karlovcu
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50.. Prijedlog odluke. q, izboru dva, suca. Općinskog suda u Osijeku
51. Prijedlog odluke o izboru dva' suca. Općinskog suda u Puli
52.. . Prijedlog odluke o izboru tri suca. Općinskog suda. u Sisku
53. Prijedlog odluke, o izboru suca Općinskog suda. u Zagrebu
54. Prijedlog odluke o imenovanju dva zamjenika javnog tužioca 

Hrvatske
55. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika javnog tužioca Hr

vatske.
5,6. Prijedlog odluke o imenovanju 'Okružnog- javnog tužioca u Ok

ružnom. javnom: tužilaštvu Dubrovnik
57« Prijedlog odluke o imenovanju okružnog javnog tužioca u Ok

ružnom. javnom tužilaštvu Osijek
58« Prijedlog odluke o imenovanju okružnog javnog tužioca, u Ok

ružnom. javnom. Tužilaštvu Pula.
5,9. Prijedlog odluke o imenovanju okružnog javnog tužioca u Ok

ružnom javnom, tužilaštvu Sisak
60, Prijedlog odluke o imenovanju okružnog javnog tužioca u Ok

ružnom javnom tužilaštvu Split
61. Prijedlog odluke, o imenovanju okružnog javnog tužioca u Ok

ružnom. javnom, tužilaštvu Šibenik
62« Prijedlog odluke o imenovanju okružnog javnog tužioca u Ok

ružnom. javnom tužilaštvu Varaždin.
63« Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog tu

žioca u Okružnom javnom tužilaštvu Bjelovar
64« Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika, okružnog javnog tu

žioca u Okružnom javnom, tužilaštvu Slavonska Požega
65« Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog tu

žioca u Okružnom javnom tužilaštvu Osijek
66, Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog tu

žioca u Okružnom javnom tužilaštvu Split
67, Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika, okružnog javnog tu

žioca. u Okružnom, javnom, tužilaštvu .Zagreb
68«. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika, okružnog javnog tu

žioca. u Okružnom, javnom tužilaštvu -Zagreb
69« Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog' tužioca u 

Općinskom j avnoro tužilaštvu Bjelovar
70, Prijedlog odluke o imenovanju Općinskog javnog tužioca i 

zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tu
žilaštvu Osijek

71, Prijedlog odluke o imenovanju općinskog j avnog tužioca u Op
ćinskom: javnom tužilaštvu Pula



72, Prijedlog odluke o imeja.QVya.Aju općinskog javnog tužioca, u 
Općinskom. javnom- tužilaštvu Rijeka

73, Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u 
Općinskom, javnom: tužilaštvu 'Petrinja

7 4, Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u 
Općinskom, javnom, tužilaštvu U&va Gradiška

75. Prijedlog odluke o Imenovanju općinskog javnog tužioca u 
Općinskom, javnom, tužilaštvu Slavonski- Brod.

76. Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u 
Općinskom javnom tužilaštvu Varaždin

77. Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u 
Općinskom javnom: tužilaštvu ,Vrbovec

78. prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u 
Općinskom- j avnom tužilaštvu Zagreb

79, Prijedlog odluke o imenovanju općinskog 
Općinskom, javnom, tužilaštvu Koprivnica

javnog tužioca u

80, Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog 
Općinskom- javnom tužilaštvu Ojurdjevac

tužioca u

81, Prijedlog odluke o. imenovanju općinskog javnog tužioca u 
Općinskom javnom tužilaštvu Virovitica.

82, Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u 
Općinskom, javnom, tužilaštvu Križevci.

83, Prijedlog odluke o Imenovanju Općinskog javnog tužioca u 
Općinskom- javnom tužilaštvu Čakovec

84., Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u 
Općinskom- javnom tužilaštvu Ivanec

85, Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u 
Općinskom- javnom tužilaštvu ludbreg

86, Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u 
Općinskom- javnom, tužilaštvu-Zadar

87, Prijedlog odluke, o imenovanju općinskog javnog tužioca u 
Općinskom javnom-tužilaštvu Dugo: Selo.

88, Prijedlog odluke, o Imenovanju općinskog javnog tužioca u
Općinskom.javnom- tužilaštvu Ivanić grad

89, ' Prijedlog odluke, o imenovanju općinskog javnog tužioca, u
Općinskom-javnom-tužilaštvu Jastreb arsko.

90, Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u 
Općinskom, javnom, tužilaštvu Krapina,

91, Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u 
Općinskom, javnom- tužilaštvu Kutina,

92, Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca 
u Općinskom javnom tužilaštvu Sesvete



93,

94,

95,

96,

97,

98,

99, 

100 . 

101. 

102.

103.

104.

105.

106. 

107 . 

108. 

10 9. 

110. 

111. 
112.
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Prijedlog odluke o imenovanju opđinskog javnog tužioca u 
Općinskom javnom. tuži-laštvu.. 'Velika Gori ca
Prijedlčeg odluke, o imenovanju općinskog javnog tužioca u 
Općinskom javnom tužilaštvu--Zabok
Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u 
Općinskom: javnom tužilaštvu Zlatar Bistrica
Prijedlog odluke o imenovanju dva zamjenika općinskog jav
nog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Bjelovar
Prijedlog odluke, o imenovanju zamjenika općinskog javnog 
tužioca, u Općinskom javnom tužilaštvu Karlovac
Prijedlog odluke o imenovanju tri zamjenika općinskog jav
nog tužioca u Općinskom, javnom: tužilaštvu Osi jek
Prijedlog odluke o imenovanju zamjenik a općinskog javnog 
tužioca u Općinskom: javnom tužilaštvu Pula.
Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog 
tužioca u Općinskom, javnom, tužilaštvu Rijeka
Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Slavenska Požega
Prijedlog odluke o imenovanju četiri zamjenika, općinskog 
javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Split
Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Čakovec
Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zadar
Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb
Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb
Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb
Prijedlog odluke o imenovanju tri zamjenika okružnog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb
Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Upravnog suda 
Hrv at s ke
Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog su
da u Slavonskoj Požegi
Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda 
u Varaždinu
Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda 
u Zagrebu
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113. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog su
da u Zagrebu

114. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti dva suca Okružnog 
suda u Zagrebu

115. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog pri
vrednog suda u Osijeku

116. Prijedlog odluke o razrješenju vršitelja dužnosti preds
jednika Općinskog suda u Čazmi.

117. Prijedlog odluke o razrješenja dužnosti suca Općinskog su
da u Čakovcu

118. Prijedlog odluke o razrješenju zamjenika okružnog javnog 
tužioca u Okružnom, javnom tužilaštvu Slavonska Požega

119. Prijedlog odluke, o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog 
javnog tužioca u Okružnom- javnom- tužilaštvu Zadar

12.0, Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti z:amjenika okružnog 
javnog tužioca u Okružnom, javnom, tužilaštvu Zagreb

12.1, Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zam je nika okruž
nog javnog tužioca u Okružnom, javnom, tužilaštvu Zagreb

122, Prijedlog odluke o razrješenju vršitelja dužnosti općins
kog javnog tužioca u Općinskom, javnom tužilaštvu Bjelovar

123, Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog 
javnog tužioca u Općinskom, javnom tužilaštvu Rijeka

124, Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog 
javnog tužioca u Općinskom, javnom tužilaštvu Rijeka

12.5. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti, zamjenika općinskog 
javnog tužioca u Općinskom, javnom, tužilaštvu- Varaždin

126, Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika općins
kog j avnog tužioca u Općinskom j avnom tužilaštvu -Zagreb

127. Prijedlog odluke, o izboru predsjednika Okružnog suda u Gos
piću

12 8. Prijedlog odluke o. imenovanju predsjednika i članova Odbora 
za dodjelu Republičke nagrade športaudr.Franjo Bučan"

129. Prijedlog odluke o imenovanju Republičke izborne komisije
130. Prijedlog odluke o imenovanju članova. Vijeća Hrvatske tele

vizije
131. Prijedlog odluke o imenovanju članova ...Vi jeća Hrvatskog ra

dija
132.. Prijedlog odluke, o imenovanju zamjenika okružnog javnog tu

žioca, u Okružnom, javnom tužilaštvu Split.
133. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog 

tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Osijek.
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Na prošlom zasjedanju Sabora, prilikom- rasprave o 
proračunu Republike Hrvatske za, 1991. godinu usvojen, je. zaklju
čak o izradi novog zakona o Jugoslavenskoj akademiji i znanosti 
i umjetnosti i preispitivanju visine mjesečne naknade članovima 
Akademije.

S tim u svezi predsjednik je izvjestio Vijeće da 
je Vlada Republike Hrvatske u pismu koje je uputila Vijeću, u 
cijelosti verificirala pismo akademika Vlatka Pavletića, u 
svezi s ovim: zaključkom: i predlaže da se ne provodi- zaključak 
o smanjivanju naknada za rad akademika,, što je Vijeće jednoglas
no pr i hvati lo .

Prije, prelaskauna raspravu o pojedinim: točkama 
dnevnog reda Vijeće, je odredilo članove Zajedničkih komisija za 
usuglašavanje akata, koji su na dnevnom redu sjednice.

U .Zajedničku komisiju za usuglašavanje stavova vi
jeća Sabora, o aktima iz oblasti društvenih djelatnosti /točke
14. do 16, 18r21,2.0, 27.) Vijeće; je odredilo zastupnika Mariju 
Bajt, Bošidara Julića i dr. Ivića Pašalića.

U Zajedničku komisiju za. usuglašavanje stavova vi
jeća Sabora o aktima iz: oblasti gospodarstva, planskih i finan
cijskih dokumenata (točke. 1,2,5* do 13., 24. do 26, 28, 29. i 31) 
Vi jeće je. odredilo zastupnika mr.Gordanu Turić, Ivana Bobetka 
i mr* Ivana -Šorića.

U Zajedničku, komisiju za usuglašavanje, stavova vi
jeća © aktima, iz: oblasti političkog sustava i pravosudja (toč
ke 3,4, 22-i 3Q) Vi je, će je odredilo m r . Matu Arlovića, Antu Kla- 
rića i Delfinu Arapović,.

U Zajedničku komisiju za, usuglašavanje, stavova vi
jeća Sabora o saveznim- aktima (točka 34. do 41.) Vijeće, je od
redilo zastupnike dr. Vladimira Veseliću, dr. Igora .što kavica i 
Djuru Vidmarovića.

1* točka - PRIJEDLOG.ZAKONA, 0 PRESTANKU- VAŽENJA ZAKONA 0 IZDVA
JANJU. i RASPO REDJXVANJU SREDSTAVA.ZA ZADOVOLJAVANJE
STAMBENIH POTREBA

Zastupnici su poštom, primili Prijedlog za donošenje 
s Prijedlogom- zakona, a na sjednici izvješća,: Z a ko n o d av no - p r a v - 
ne komisije-, Odbora za ekonomsku politiku i razvoj i Odbora za 
socijalnu politiku i zdravstvo.

^Vijeće je, bez. rasprave jednoglasno, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
o prestanku, važenja zakona o izdvajanju i rasporedjivanju sre
dstava za. zadovoljavanje, stambenih potreba kako ga je predložila
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Vlada Republike Hrvat&kb (aktom pod brqjem 5030116— 91-3 Klasa 
37 0-02/90-02/04 od 8,AVelj ače 1991,:gQdine,

S obzirom da se člankom. 2.; predlaže unatražna ppim— 
je na. Izdvajanja sredstava od d  siječnja 1991,,. Viječe je ta— 
kođ.jer dani jelo slijedeći

.Z: A K L J U t A.K

Utvrdjuje, se pasta janje, dpđeg interesa koji. . zahti
jeva da, odredba članka 2. ima povratno dj elovanje, -

2, točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 DOPUNAMA -ZAKONA O...VODAMA

-Zdstupnici. su poštom: primi lb prijedlog za donoše
nje zakona, s. Prijedlogom zakona* a na sjednici, izvjese a-Zako
nodavna-pravne komisije i Odbora za, pomorstva,;-:

Viječe je većinom glasova (33 glasa "za"j prihvatilo 
amandman zastupnika, dr.Stjepana Blažinkova,

"Ukoliko se. osnuje vodo.privredno poduzeće prema pret
hodnom, stavu* novac ubran za, potrebe-.vodoprivrede opčine ko ja, 
nije donijela odluku o osnivanju vodi. se na posebnom- računu te 
općine, i može se tražiti samo na osnovu ugovora izmedju te op
ćine i vQdoprivred.nog ili drugog poduzeća,"

Ivan Šimunović, pomoćnik ministra vodoprivrede oči
tovao se o, podnesenom- amandmana,

Viječe je takodjer prihvatilo amandman Odbora za,
pomorstvo,,

"U članku 2, novom stavku 5, riječ "prvoga" zamje
njuje se. r ječju "ovoga" ,

Na.k°n toga Vijeće, je jednoglasno usvojilo

PRIJEDLOG ZAKQNA*J
o dopunama zakona o vodama, kako ga je predložila Vlada Republi
ke Hrvatske (aktom- pod brojem 5030116-91-5233-12 Klasa 325-01/90- 
-01/06 od 6,veljače 1991, godine.) zajedno s, prihvaćenint. amand
manima, . .
* )S obzirom-da,-'vijeća Sabora nisu prihvatila Pri jedlog zakona u 

Istovjetnom., tekstu zajednička komisija, za, usuglašavanje sta
vova medju .vijećima Sabora utvrdila je da su svat vijeća Sabora 
usvojila prijedlog zakona zajedno s amandmanom. Odbora za. po
morstvo* aćVijeće općina i Društveno-političko ...vije će i aman
dman -zastupnik a,
S tim u svezi utvrdjeno je. da #e predloženi amandman ne uklapa 
u Intenciju zakona* ali. je ocijenjeno da, smisao amandmana tre
ba zadržati.
To. se -postiže ako se predloženi amandman preformulira, na, sli— 
j edeni način.;:
"U članku i, stavku 3, dodaje se. nova, rečenica koja. glasi.; Prava
i. obveze u svezi, sa upravi j an j em. .vođoprivređnim sustavom, na 
području tih općina uredjuju se Statutom- vođo privrednog poduzeća 
koji se donosi uz: suglasnost svih općinskih skupština, na. sliv— 
nom području," Vijeće je prihvatilo Izvješće Zla jeđničke komisi
je za usuglašavanje.
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3. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA, ZAKQNA 0 SUDSKIM- TAKSAMA

Zastupnici su poštom primili- Prijedlog za donošenje 
zakona s. Prijedlogom zakopa da sjednici izvješća--ŽakonodavhO- 
pravne komisije, i.. Odbora, za pravosudje. i -upraau.

liječe je jednoglasno prihvatilo amandman Odbora 
za pravosudje, i upravut

- članak 14., mijenja se i glasi::
"Članak 39. briše se.

- u članku 24. u Taksenoj tarifi broj 19. pod toč
kom. (1) takseni iznos "60 0" mijenja se u takseni izhos "200"
a pod točkom. (2) takseni Iznos ”300" mijenja se u takseni 
iznos "100".

- U istom članku u Taksenoj tarifi "broj 20. pod, 
točkom (1) takseni iznos "600" mijenja se... u takseni iznos 
2200".

Vijeće, je. iakođjer jednoglasno prihvatila amandman 
zastupnika Ante Jelaviđa, koji prihvaća i Vlada.

U članku 2.4. u "Takseno j tarifi" broj 3-6. briše se
točka (3).

Nakon toga-Viječe je, uz jedan glas "protiv" usvoji
lo.

PRIJEDLO G L AKO NA.
o izmjenama, zakona, a sudskim-, taksama, kako ga je predložila. ..Vla
da Republike Hrvatske (aktom. pod. brojem 5030115-91—4 Klasa 412- 
-03/90-01/01 od. 7 i siječnja 1991. godine za jedno -s prihvačenim 
amandmanima.

4. točka - PRIJEDLOG -ZAKONA 0 IZMJENAMA I- DOPUNAMA KRIVIČNOG
- ZAKONA. SR HRVATSKE

-Zastupnici, su poštom, primili Prijedlog za donošenje 
zakona s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješće Zakonodav
no— pravne komisije,. Odbora za. pravosudje i i upravu i. Komisije za, 
nadzor zakonitosti, rada Službe državne sigurnosti

U raspravi je zastupnik đr.Nikola Viskovič, pred
ložio da se. odgodi rasprava o. ovom zakonu, što. Vi ječe nije pri
hvatilo (8 glasova, " za") .

Viječe je. jednoglasno prihvatilo amandman Odbora 
za prawostidje. i upravu.

U članku 24... stavku 1. na. riječi "širi” briše se ri
ječ "lažne", a iza riječi "tvrdnje" dodaju se riječi "za koje 
zna. da. su lažne".

Viječe, je uz:, dva. glasa protiv i dva uzđržana glasa 
prihvatilo amandman, zastupnika Vladimira Seksa..

U članku 236.t. stavku 2. riječ "tri" z.amjenjuje 
se rječju "pet".

' Branko Babac, ministar pravosuđja i uprave I Ljubin— 
ka Sveđrovlć, savjetnik u tom. Ministarstvu očitovali su se na 
podni jete amandmane v

. Nakon toga Viječe, je, uz: 8 glasova protiv' usvojilo



24

PRIJEDLOG ZAKONA '

o izmjenama i dopunama Kritičnog zakona SR Hrvatske kako ga je 
predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom, pod brojem 5030119- 
-91-3 Klasa 7^0-02/91-02/01 od. 6. veljače 1991. godine zajedno 
s prihvaćenim, amandmanima.

5. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
i n s p e k c i j i: r a d a

Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona, a 
na sjednici. Izvješća Zakonodavno-pravne komisije, Odbora za 
pravo sud je i upravu i Odbora za. socijalnu politiku i zdravst
vo .

Predsjednik je podsjetio Vijeće da je prijedlog za 
donošenje ovog zakona prihvaćen u ožujku 1990. godine u prošlom, 
saziva Društveno-političkog vijeća.

Vijeće nije prihvatilo (21 glas "za" amandman zas
tupnika Alojza Markača. da se u članku 10. prije riječi. "7. stu
panj" dodaju riječi "6. Ili".

Eran Maroviđ, republički inspektor rada očitovao 
se o podnesenom, amandmanu.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo lektorsku primjed
bu Zakonodavno-pravne komisije da se u članku 8. riječi "čla
nak 8", zamijeni riječima "članak 7a" .

Nakon toga Vijeće je, uz 7 glasova protiv I 1 uz- 
đržanim glasom, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA

0 izmjenama. I dopunama zakona o inspekciji, rada kako ga je pred
ložila Vlada Republike Hrvatske (aktom, pod brojem. 3030104- 
-91-5237-3 Klasa 116-01/9Q-01/02 od 7. veljače 1991. godine( 
zajedno s prihvaćenom lektorskom, primjedbom..

6. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
MORSKOM: RIBARSTVU (pred l a g a o . Vlada Republi ke Hrvat
ske.)

- Prijedlog za donošenje zakona o Izmjenama I do
punama.. Zakona, o. morskom, ribarstvu (predlagao: Skupština op
ćine Buje j

Zastupnici su poštom, primili dva prijedloga za iz
mjene i dopune, zakona

S. obzirom, da ...vij e ća. Sabora nisu usvojila Prijedlog zakona 
u istovjetnom, tekstu zajednička komisija za usuglašavanje je 
tijekom, sjednice usuglasila stavove na tekstu u kojem ga je 
pr ihvat ilo Društveno- po lit i čko vrij e će.
Vijeće je prihvatilo Izvješće Zajedničke komisije za usugla
šavanje .
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a) Vlada Republike Hrvatske
b) S.kupštrna općine,. Buj e., te očitovanje.- Vlade Re

publike Hrvatska a ovom Prijedlogu..
Nd sjednici, su z:aatuppici primili. izvješće -Za

konodavno—pravne komisije o obadva pri jedloga i Odbora.' za 
pomorstvo..

Vij eđe je nakon rasprave u kojoj su sudjelova1i zas- 
tupnici:: Ivan, Jorić, đr ,Nikola Višković, A.lceo frank,' te Katari
na Tanhlne,. savjetnik u Ministarstvu pomorstva, usvojilo sa 3 
glasa protiv i 3 uzđržana, glasa

PRIJEDLOG ZAKONI

o izmjenama, i. dopunama, zakona o morskom, ribarstvu kako. ga je 
predložila.,Vlada. Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030116— 
-91-5232,-2, Klasa 32.4.-03/91-01/02 od 6..,veljače. 1991, godine) , 

„Vijeće je takođjer, uz: 10 „ glasova protiv i, T uz—  
držanih, donijelo i.

i  A l l  J U Č A K

Ne prihvaća se Prijedlog za. donošenje zakona, o iz
mjeni. i. dopuni,Zakona o morskom, ribarstvu kojeg, je Saboru Re
publike Hrvatske podnijela Skupština općine- Buje,

Obrazloženje;;

Pitanja koja se predlažu urediti ovim zakonskim Pri
jedlogom djelomično su uređjena Zakonom o izmjenama i dopunama 
Zakona o morskom ribarstvu, što ga je Vlada Republike Hrvatske 
podnijela Saboru, a koji je donesen na sjednici Sabora 22. velja 
će ove godine.

Uredjenje ostalih neriješenih pitanja, pa tako i pi
tanja kočarenja u obalnom dijelu mora i dopunskog ribarenja bit 
će uređjena novim zakonom, čije se donošenje pređvidja u lip
nju 1991. godine.

7. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 OSNIVANJU JAVNOG PODUZEĆA "ASTRA"
- MEDJUNARODNA TRGOVINA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje 
s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješće Zakonodavno-prav- 
ne komisije i Odbora za ekonomsku politiku i razvoj, te očitova
nje Vlade o podnesenim amandmanima i amandmana Vlade.

Vijeće je prihvatilo amandmane Vlade:
- "Stavak 1. članka 2. mijenja se i glasi: Djelat

nost poduzeća je izvoz i uvoz svih proizvoda iz Nomenklature 
trgovinskih struka, usluga u vanjskotrgovinskom prometu, trgo
vina na veliko, svim proizvodima iz Nomenklature trgovinskih 
struka, obavljanje privrednih djelatnosti u inozemstvu i pogra
nični promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima."
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- u ,članku 13« stalku 1, brojka "12"'.zamjenjuje 
se brojkom "3".;

- u članku 14« stavku 3« riječi "28*-veljače" zam- 
jenjuju se riječima "31* ožujka"*

- u članku 16« brojka " 12" postaje brojka" 12" . U 
zadnjoj rečenici, ovog članka riječ "ovlašteni" zamjenjuju se 
rječju "dlužan"*

Vijeće je, takodjer, prihvatilo amandmane Zakone
davno-pravne komisije«.

- Članak 3. briše se, a članak 12* postaje članak 
3*

- članak 11. mijenja, se i glasi;’
"Poduzeće počinje s radom, danom upisa u sudski re

gistar" ,
- članak 15. briše se *
Vijeće je. prihvatilo i. amandmane Z.ako no davno-prav

ne komisije u tekstu u kojem. ga. je prihvatila Vlada. Republike 
Hrvatske..

- U članku 5. točci 3« iza riječi "i odgovornosti
ma" dodaju se riječi "na prijedlog glavnog direktora."

- U članku 5« alineja 6'« postaje stavka 2« i gla
si^

Upravni odbor redovita, a najmanje, jedanput godiš
nje, podnosi izvješće o svom; radu, razvoju i poslovanju Podu
zeta Saboru Republike Hrvatske i Vladi Republike Hrvatske."

đakon toga. Vijeće je, uzi 5 glasova protiv, usvoji
lo,

PRIJEDLOG ZAKONA

o osnivanju javnog poduzeća, "ASTRA" •— medjunarodna trgovina 
kako ga je, predložila. Vlada Republike Hrvatske (aktom, pod bro
jem.. 5,030105-91-1 Klasa 305-01/91-01/01 od Z<_ veljače 1991« go
dine) zajedno s. prihvaćenim- amandmanima.
8« točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I- DOPUNAMA -ZAKONA 0 NA

RODNOJ b a n j i, h r v a t s k e

Zastupnici su poštom, primili Prijedlog za donošenje 
s. Prijedlogom, zakona., a na sjednici, izvješća Zakonodavno-prav— 
ne komisije i. Odbora za, budžet i financije i amandmane .Vlade 
Republike Hrvatske«

Amandmani .Vi ade sastavni '.su. dio Prijedloga zakona«
Nakon. toga. Vijeće, ja, jednoglasno, usvojilo

PRIJEDLOG -ZAKONA

o. izmjenama i. dopunama, zakona, o Narodnoj banci Hrvatske kako ga 
je predložila,-Vlada. Republike Hrvatske, (aktom, pod brojem.
50 30116—91—5187-1. ± 5030116-91-5257-3 Klasa 45 0-02191-01/05
od 14. I 20« . veljače 1991. godine) .
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9 točka - PRIJED.LQG-ZA, DO,NO,SENJE- ZAKONA 0 PRETVORBI d r u š t v e 
n u  ponuzEćA-, s n a c r t o m: -z a k o n a.

Predsjednik Je podsjetio da. Je Prijedlog za dono
šenje ovog zakona, objavljen u Izvješćima, Hrvatskog Sabora broj 
2.2 od 1,., vćljače 1991. godine.

Zastupnici su na sjednici primili -izvješća Zakona— 
davna-pravne komisije, Odbora za ekonomsku politiku i razvoj, 
Odbora za, pitanja političkog sistema, 1. mišljenje Javnog pravo- 
branllašbva. Republike Hrvatske.. Razloge -za, donošenje ovoga za
kona obrazložio je, Nikola. Mišić, predstavnik Vlade.

U raspravi su sudjelovali zastupnici.^ Ivan. Lučev, 
Ivan Milas., Božlđ'ar Jukić, D juro: Panj an, dr.,Hrvo j e Kašić, Bq ž q 
Erllć, dr .:. Nikola. VIsković, 1. mr.Mato Arlović.

Nakon, toga, Vi jede fje. jednoglasno donijelo slije
deći

z: A. K L J .U Č A K
1, Prihvaća, se Prijedlog za donošenje zakona o 

pretvorbi, društvenih poduzeća,
2, Primjedbe, prijedlozi i mišljenja Izneseni u 

raspravi o Nacrtu zakona, dostavljaju se Vladi Republike Hr
vatske đ.a. ih uzme u obzir kod izrade Prijedloga, zakona.

3, 0 Nacrtu zakona o pretvorbi društvenih poduzeća 
potrebno, je, provesti širu raspravu, psebno u privrednim, komo
rama, sindikalnim, organizacijama i poduzećima. Ovaj način omo
gućit. će sveobuhvatno sagledavanje, ukupne problematike. 1 isto
vremeno pomaći -Vladi Republike Hrvatske u koncipiranju konkret
nih rješenja, koja. treba sadržavati Prijedlog zakona.

10.. točka. - PRIJEDLOG ZADONOŠENJE -2AKGNA O RUDARSTVU S NACRTOM. 
-ZAKQNA

Zastupnici- su poštom primili Prijedlog za donošenje 
-zakona, a na sjednici izvješća-Zakonodavna—pravne komisije i Od
bora za, ekonomsku politiku I razvoj.

U raspravi. s,u sudjelovali zastupnici, mr. Jarko Vasi- 
Ijevlć, mr.Mato Arlovio, ̂ Vladimir -šeks, te Damir IVeković, pov
jerenik. Vlade Republike. Hrvatske%

Nakon tagatVljede je jednoglasno donijelo slijedeći
X  A K U J U Ć A K

1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje-zakona, o ru
darstvu,

2. primjedbe 1. prijedlozi izprethodne rasprave, kao 
I. primjedbe, iznesene na. s jednicama-vijeća Sabora, uputit će se 
Vladi. Republike Hrvatske da Ih-.uzme u obzir prilikom, pripreme i 
Izrade Prijedloga ovoga" zakona«.
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11., točka - PRIJEDLOG 1 5 J W O  :XZMJETO^- 1 BaPUHAMA -ZAKONA Q 
SIGURNOSTI. PROMET^ NA, CESTAMA;

Prijedlog za donošen Je'zakopa, o dopuni zakona o 
sigurnosti prometa na, cestama (predlagao:> Skupština općine Pa
kove c)

-Zastupnici, su poštom primili oba -zakonska prijodlo-*- 
ga,. a na, sjednici', izvješća -Zakomodavnomptavne komisije-. Odbora 
za. promet. igveze i. Odbora, za unutarnja politiku i. narodnu obrat
nu

U raspravi, o zakonskim prijedlozima sudjelovali su 
zastupnici dr... Ivič Pasalfe, Ivan Hranjes, dx, Hrvoje Kaci-Ć, 
Ivan. Ml-las/ Delfina. Arapović, Petar .Ža.le/ Božo ErliĆ, -Zvonimi-r 
Gajšak, te Marin. Crnja, ministar' rada £ socijalne skrbi, Rade 
Lolić, pomoćnik ministra prosvjete i. kulture i Ante. Mažić, pa-*; 
vj erenik Vlade.

-Vi jeće, je većinom- glasova (41 glas "za”) prihvati-*- 
lo. amandman zastupnika, dr. Ivica, Padalina;

"U članku 62, stavku 1. riječi "sa završenim najma-'* 
nje petim stupnjem. stručne, spreme" -zamjenjuju se riječima "sa 
završenim, najmanje- četvrtim- stupnjem stručne spreme."

.Vijeće je. takodjer, s jednim glasom, protiv prihvati-* 
lo amandman Odbora za promet i vez-e ;>

U članku 10, stavak 1, članka 55, mijenja se £ gla
si.;;

"Osposobijavan.je kandidata, za. vozača vozila na mo~* 
torni- pogon, provode in pravne i fizičke osobe ako ispunjavaju 
uvjete odredjeno: zakonom i- propisima donesenim- na. temelju -zako
na" .

Vijeće, nije prihvatilo amandman zastupnika Boze Erli— 
ća na članak 10. (4 glasa "za") i amandman Odbora za, unutarnju
politiku i. narodnu obranu na članak 10 4 , -Zakona (1 glas "za"). 

Nakon toga-dEf-j-e.de je. jednoglasno usvojilo

PR.UED10G -ZAKONA*)

o izmjenama, i. dopunama zakona a sigurnosti prometa na cestama, ka
ko ga je predložila, .Vlada Republike Hrvatske, (aktom, pod brojem. 
5.03011.5-91.-7 Klasa 340-08 /90-*01j0,6 od 14-,veljače 1931, godine) 
zajedno s prihvaćenim, amandmanima.,

*.)S. obzirom-da. vi jeca. Sabora nisu usvojila Prijedlog -zakona u 
istovjetnom tekstu, -Zajednička, komisija-za usuglašavanje je 
tijekom- sjednice usuglasila stavove i predložila da se pri— 
hvati Prijedlog zakona sukladno prijedlogu . Vlade i amandmanom 
Odbora-za promet, izveze. Vijeće je prihvatilo izvješće Zajed-- 
ničke komisije., koje je podnijela zastupnica mr,Gordana Turi-ć,
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Vijeće, je takodjer donijelo slijedeći 

Z A K L J U Č A K

He prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona d do
puni zakona o sigurnosti prometa na cestama koji. je podnijela 
Skupština općine Čakovec aktom urbroj 2109-01-02-90-2 od 6. 
pro s i n c a 19 90 . godine.

Obraz loženje:
1. člankom. 85. Ustava Republike Hrvatske unije pred- 

vidjena mogućnost da općinska skupština, bude ovlašteni predla
gao zakona..

2 . Budući da je u 'izradi novi Zakon o sigurnosti 
prometa na cestama stajalište Sabora Republike Hrvatske je da 
se u okviru novog zakona razmotri i. prijedlog Skupštine općine 
Čakovec o izjednačavanju izvješća poslovanja društvenog i pri
vatnog sektora te omogućavanja privatnim, poduzećima kao i dru
gim. oblicima, vlasništva obavljanja tehničkih pregleda vozila,

12. točka - PRI JEDROG ZA DONOŠENJE. ZAKONA O TURISTIČKIM. ZAJEDNI
CAMA. r PROMICANJU h r v a t s k o g t u r i z m a .

Zastupnici su poštom, primili Prijedlog za donošenje 
zakona,na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije i Odbora 
za turizam.

U raspravi je sudjelovala zastupnica Delfina Arapović.
Vijeće je, jednoglasno, donijelo slijedeći

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

tičkim. zajednicama, i. promicanju hrvatskog turizma.,
2. Primjedbe i prijedloge iz prethodne rasprave, kao 

i primjedbe iznesene na, sjednicama,.vijeća uputit će se Vladi Re
publike Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom pripreme Prijedloga 
ovoga zakona...

3. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da pripremi 
Prijedlog za donošenje zakona o boravišnoj pristojbi i Prijedlog 
z.a donošenje zakona Q skupinama članarina stopama članarina tu
rističkih zajednica te ih uputi Saboru na usvajanje zajedno s 
Prijedlogom- zakona o turističkim, zajednicama i. promicanju hrvat
skoga turizma .„

4., Obvezuje se Vlada Republike. Hrvatske da do, donose- 
nja zakona iz točke 1, poduzme, sve potrebne mjere za uspješna 
funkcioniranje postojećeg sustava, turističkih saveza i društa
va kako bi se izbjeglo eventualne negativne posljedice na priliv 
sredstava te njihovo namjensko i pravovremeno: trošenje.
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13. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA 0 PROSTORNOM PLANIRANJU I 
UREDJIVANJU PROSTORA S NACRTOM ZAKONA (predlagao: 
Skupština opčine Zadar)

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za dono
šenje zakona i očitovanje Vlade Republike Hrvatske, a na 
sjednici izvjeca Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za pro
storno uredjenje.

Viječe je, bez rasprave, uz dva uzdržana glasa,
donijelo

Z A K L J U Č A K

Ne prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i uredji- 
vanju prostora, s Nacrtom zakona kojeg je Saboru dostavila 
Skupština opčine Zadar aktom Ur.broj: 61-90-6929, Klasa: 
350-02/90-* - -01/04 od 4. rujna 1990 . godine.

OBRAZLOŽENJE:

Predloženom izmjenom odredbi Zakona o prostornom 
planiranju i uredjivanju prostora ne utječe se na duljinu po
stupka utvrđjivanja uvjeta uređjenja prostora buduči da se od
redbom ovog zakona zadužuje nadležni organ za poslove uredji- 
vanja prostora za organizaciju i koordinaciju tog postupka, a 
nizom posebnih zakona uredjena je obveza odredjivanja tih uvje
ta. U slučaju prihvaćanja takvog rješenja postojeći korisnik 
ili vlasnik pojedine parcele odnosno općina ako se ta parcela 
namjerava dati na korištenje obnašati če pojedinačno postupak 
kod svih nadležnih organa i organizacija. Nadalje, prijedlog 
da se posebni uvjeti gradjenja trebaju ishoditi u okviru pos
tupka za građjevinsku dozvolu nije logičan u svezi sa suštinom 
tih uvjeta kao dijelom onih prethodnih radnji, kojima je svhra 
utvrđjivanja pod kojim uvjetima, a na temelju prostornog plana, 
zakona i drugih propisa je moguće započeti neku izgradnju. 
Medjutim, takav odnos prema definiciji i razlozima utvrđjivanja 
posebnih uvjeta gradjenja nije uvijek shvaćen i ispravno primje
njivan kod odredjenih organa i organizacija u čiji djelokrug 
pripada taj postupak. Time se u primjeni te odredbe nailazi na 
operativne probleme usklađjivanja rokova, kao i sadržaja tih 
uvjeta. Buduči da je u toku izrada izmjene i dopune Zakona o 
prostornom planiranju i uredjivanju prostora i Zakona o izgrad
nji objekata ovom pitanju posvečuje se osobita pozornost imaju- 
či u vidu mjere za poboljšanje kavlitete prostorno-planske do
kumentacije i veču operativnost upravnih postupaka.
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14. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU

Zastupnici su poštom dobili Prijedlog za donošenje 
zakona, a na sjednici izvješće Zakonodavno-pravne komisije Od
bora za socijalnu politiku i zdravstvo.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, donijelo

Z A K L J U Č A K *

1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju.

2. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u 
raspravi o Nacrtu,, dostavljaju se Vladi Republike Hrvatske da 
ih uzmu u obzir kod izrade Prijedloga zakona.

15. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA 0 MIROVINSKOM 
I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno- 
pravne komisije i Odbora za socijalnu politiku i zakonodavstvo, 
te amandmane Vlade Republike Hrvatske.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Vice Vukojević 
i Rozalija Guber, povjerenik Vlade.

Vijeće je, uz jedan glas protiv prihvatilo aman
dmane Vlade Republike Hrvatske.

- "U članku 3. Prijedloga zakona o izmjenama Za
kona o mirovinskom i invalidskom osiguranju u prvoj rečenici 
riječi "točka 1. mijenja se i glasi:" zamjenjuju se riječima 
"točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:", brišu se navodnici na 
kraju rečenice i dodaje se nova rečenica koja glasi:

2) za mirovine koje je Izvršno vijeće Sabora pre
ma članku 107. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju 
("Narodne novine", br. 26/83, 5/86 i 42/87) odredilo gradjanima 
kao priznanje za osobite zasluge".

S obzirom da Vijeće udruženog rada nije prihvatilo Prijedlog 
za donošenje zakona zbog neslaganja s rješenjem iz članka 14. 
Nacrta zakona, zajednička komisija za usaglašavanje tijekom 
sjednice se usaglasila sa stavovima Društveno-političkog 
vijeća. Vijeće je pirhvatilo izvješće Zajedničke komisije 
koje je podnijela zastupnica mr. Gordana Turić.



32

glasi:
"Iza članka 4. dodaje se novi članak 5. koji

"Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje 
pravo na dio mirovine, koji premašuje zakonsku obvezu, korisni
cima kojima je veći dio mirovine od onog koji bi im pripadao, 
prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju, odre
dilo Izvršno viječe Sabora".

Članak 5. postaje članak 6.
Nakon toga Vijeće je jednoglasno usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA ZAKONA 0 MIROVINSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU kako 
ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 
5030104-91-1 klasa: 140-01/91-01/02 od 14. veljače 1991. godi
ne) zajedno s prihvaćenim amandmanima.

16. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA 0 
PLAĆANJU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSI
GURANJE RADNIKA u 1991. GODINI (predlagač: zastup
nik Stjepan Brčić)

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona i mišljenje Vlade Republike Hrvatske.

Predsjednik je konstatirao da je kao predlagač 
naveden Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja 
radnika Hrvatske. S obzirom da po Ustavu Republike Hrvatske kao
1 po Poslovniku Sabora Fond ne može biti predlagač zakona, do
nošenje zakona predložio je gospodin Stjepan Brčić, zastupnik 
u Vijeću općina Sabora, čiji prijedlog su zastupnici primili 
na sjednici.

Vlada Republike Hrvatske predlaže da se prihvati 
sada prijedlog za donošenje ovoga zakona kako bi se do razmatra
nja Prijedloga zakona omogućila šira rasprava sindikata, priv
rednih komora i drugih zainteresiranih.

Na sjednici su zastupnici primili izvješća Zakono- 
davno-pravne komisije, Odbora za socijalnu politiku.i zdravstvo 
i Odbora za budžet i financije.

U raspravi su sudjelovali zastupnici dr. Stjepan 
Blažinkov i mr. Mato Arlović, te Marin črnja, ministar rada i 
socijalne skrbi.

Vijeće je jednoglasno, donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o 
izmjenama Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalid
sko osiguranje radnika u godini 1991.

2. Primjedbe i prijedlozi iz rasprave na sjedni
cama radnih tijela, kao i primjedbe i prijedlozi izneseni na
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17. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 DOPUNI ZAKONA 0 STOPAMA NEPO
SREDNIH POREZA I PRIPADNOSTI POREZA, TAKSA I DRU
GIH PRIHODA DRUŠTVENO-POLITIČKIM ZAJEDNICAMA U 
1991. GODINI (predlagao grupa zastupnika iz Druš- 
tveno-političkog vijeća, dr. Hrvoje Kačiđ)

Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog za 
donošenje zakona s Prijedlogom zakona, kao i očitovanje Vlade 
Republike Hrvatske koja je ponudila tekst članka 1. Prijedloga 
zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici dr. Mato 
Arlovic, mr. Janko Vasiljeviđ, dr. Hrvoje Kačiđ, Ivan Vekiđ 
Milan Topaloviđ, Ante Klariđ, Djuro Panjan, Vladimir Šeks,
Darko Vrtariđ, Vicko Krajančiđ, dr. Ivic Pašaliđ i Vinko Buljan, 
te dr. Marijan Hanžekoviđ, ministar financija i Ivan Mrkonjiđ, 
pomoćnik ministra zdravstva.

Vijeće nije prihvatilo amandman zastupnika mr.
Mate Arlovića (17 glasova "za").

Vijeće je uz 4 glasa protiv i 10 suzdržanih, 
prihvatilo amandman da se u tekstu članka 1. po prijedlogu 
Vlade Republike Hrvatske iza .riječi "potrebe" doda 
riječ "donošenja".

Nakon toga Vijeće je, uz 7 glasova protiv i 7 
uzdržanih, usvojilo

sjednicama vijeda Sabora uputit đe se predlagaču kako bi ih
uzeo u obzir prilikom izrade teksta Prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA
O DOPUNI ZAKONA 0 STOPAMA NEPOSREDNIH POREZA I PRIPADNOSTI PO
REZA, TAKSA I DRUGIH PRIHODA DRUŠTVENO-POLITIČKIM ZAJEDNICAMA 
U 1991. GODINI sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske 
(iz akta pod brojem 5030104-91-5259-6 Klasa: 410-01/90-01/07 
od 20. veljače 1991. godine) zajedno s prihvaćenim amandmanom.

18. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPU
NAMA ZAKONA 0 ZAŠTITI SPOMENIKA KULTURE

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

S obzirom da Vijeća Sabora nisu usvojila Prijedlog zakona u 
istovjetnom tekstu, tijekom sjednice zajednička komisija za 
usaglašavanje usuglasila je stavove na tekst kako ga je 
usvojilo Društ\reno-političko vijeće. Vijeće je prihvatilo 
Izvješće Zajedničke komisije za usuglašavanje, koje je pod
nijela zastupnica mr. Gordana Turić.
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Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave donijelo 

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o Zaštiti spomenika kulture.

2. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja, izneseni
u raspravi o Nacrtu zakona dostavljaju se Vladi Republike Hrvat 
ske da ih uzme u obzir kod izrade Prijedloga zakona.

19. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
DRUŠTVENOJ BRIZI 0 DJECI PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona s Prijedloga zakona, a na sjednici izvješća Zakono- 
davno-pravne komisije i Odbora za obrazovanje, znanost i kultu
ru.

U raspravi su sudjelovali zastupnici Ivan Hranjec 
Drago Krpina, dr. Nikola Visković, mr. Mato Arlović, te Stjepan 
Puškar povjerenik Vlade.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandman Odbora 
za obrazovanje, znanost i kulturu.

U članku 2. stavku 1. brišu se riječi "i obaviti 
izbor ravnatelja".

U članku 2. dodaju se novi stavci 2, 3. i 4. koji
glase:

"- Ako je na dan stupanja na snagu ovoga zakona 
postupak za izbor ravnatelja bio u toku, treba ga završiti po 
odredbama ovoga zakona.

- Za ravnatelja predškolskih organizacija koji 
su izabrani prema odredbama zakona o izmjenama,i dopunama Zako
na o društvenoj brizi o djeci predškolskog, uzrasta ("Narodne 
novine" broj 47/90), a za njihovo imenovanje nije pribavljena 
suglasnost u skladu s člankom 1. stavka 2. ovog zakona, savjet 
predškolske organizacije dužan je tu suglasnost zatražiti od 
nadležnog organa u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu 
ovoga zakona,

- Ako se ne pribavi suglanost iz prethodnog stav
ka ovog članka, raspisuje se novi natječaj i to u roku od 8 
dana od dana donošenja odluke kojom se osporava suglasnost or
gana iz stavka 2. članka 1. ovog zakona."

Vijeće je takodjer,. jednoglasno, prihvatilo aman
dman Zakonođavno-pravne komisije.

Iza članka 2. dodaje se novi članak 3. koji glasi
Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora 

Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst zakona o 
društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta.

Dosadašnji članak 3. postaje članak 4.
Nakon toga Vijeće je, uz 2 glasa protiv i jedan



uzdržan glas usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 DRUŠTVENOJ BRIZI 0 DJECI PRED
ŠKOLSKOG UZRASTA kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske 
(aktom pod brojem 5030104-91-5 klasa: 601-01/90-01/03 od 14. 
veljače Č991. godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.

20. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 "FUNDACIJI IVANA MEŠTROVIĆA"

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno- 
pravne komisije, Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu i 
Odbora za budžet i financije.

Predsjednik je pozdravio gospodju Maricu Meštro
vić, kćerku kipara Ivana Meštrovića koja je bila nazočna ras
pravi o Prijedlogu zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici dr. Nikola 
Jakšić, Marija Bajt, Boško Šiljeg i mr. Mato Arlović, te Mari
jan Prus, povjerenik Vlade.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandman Zakono- 
davno-pravne komisije.

"Članak 15. Prijedloga zakona briše se."
Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu odustao 

je od svog amandmana na članak 2. s time da je Vijeće jednogla
sno prihvatilo amandman da stavak 2. članka 2. glasi:

"BTin,dacija : će poduzimati i radnje potrebne da 
se u odnosu na umjetnička djela Ivana Meštrovića štite vlasni
čki i drugi interesi njegovih nasljednika kao nositelja autor
skih prava,bez obzira na to gdje se takva umjetnička djela na
laze" .

Nakon toga Vijeće je jednoglasno, usvojilo 

PRIJEDLOG ZAKONA*
0 "FUNDACIJI IVANA MEŠTROVIĆA" kako ga je predložila Vlada 
Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030104’-9'|-5975-1 
klasa: 612-05/91-01/03 od 14, veljače 1990,g) zajedno s prih
vaćenim amandmanima.

Vijeće je takodjer jednoglasno, na prijedlog za
stupnika Boška šiljega, donijelo i slijedeći

Z A K L J U Č A K
Vijeće ocjenjuje neophodnim da Vlada Republike 

Hrvatske u najkraćem roku i na adekvatan način razriješi pita
nje dodjele stana u Ziagrebu gospodji Marici. Meštrović, kćerki 
kipara Ivana Meštrovića.

S obzirom da vijeća Sabora nisu usvojila Prijedlog zakona u 
istovjetnom tekstu, zajednička komisija za usaglašavanje 
tijekom sjednice je usaglasila stavove na tekst u kojem ga 
je usvojilo Društveno-političko vijeće.
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Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješća Zakono- 
davno-pravne komisije i Odbora za obrazovanje, znanost i kultu
ru.

U raspravi su sudjelovali mr. Mato Arloviđ i 
Marijan Prus, povjerenik Vlade.

Vijeće je nakon toga, jednoglasno, usvojilo

21. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI

PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOJ DJELAT
NOSTI kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod 
brojem 5030104-91-2 Klasa: 640-01/90-03/04 pod 14. veljače 
1991. godine)

22. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 PRAZNICIMA I NERAD
NIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ S NACRTOM ZAKONA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije
1 Odbora za pitanja političkog sistema.

U raspravi su sudjelovali zastupnici Petar Šale 
i Ante Klarić, te Marin Črnja, ministar rađa i socijalne skrbi.

Nakon toga Vijeće je, uz 1 glas protiv i 2 uz- 
držana donijelo slijedeće

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

praznicima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj.
2. Primjedbe i prijedloge iz prethodne rasprave, 

kao i primjedbe iznesene na sjednicama vijeća uputit će se 
Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u.obzir prilikom pripreme 
Prijedloga ovoga zakona.

23. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O ZAŠTITI OBITELJI I 
MATERINSTVA (pređlagač: zastupnik Božidar Petrač)

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona i mišljenje Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici 
izvješća Zakonodavno-pravne, komisije i Odbora!za socijalnu po
litiku i zdravstvo.

U raspravi su sudjelovali, zastupnici mr. Mato 
Arlović i Božidar Petrač.

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

1. Ne prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona 
o zaštiti obitelji i materinstva, kojega je Saboru Republike 
Hrvatske podnio Božidar Petrač, zastupnik u Društveno-politi- 
čkom vijeću Sabora.

2. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da čim
je moguće prije predloži zakonska rješenja pitanja zaštite obi
telji i materinstva, koja su sadržana u prijedlozima podnosite
lja ovoga zakonskog Prijedloga.

OBRAZLOŽENJE:
Pozitivno ocjenjujući temeljne intencije sadrža

ne u Prijedlogu za donošenje ovoga zakona utvrdjeno je da se 
predloženim zakonskim rješenjima pokušalo kodificirati propise 
koji uredjuju cjelokupnu društvenu zaštitu i prava obitelji, no 
ocjena je da se u toj namjeri nije sasvim uspjelć. Nadalje, u 
prethodnoj raspravi o ovom Prijedlogu ukazano je i na niz prav- 
no-tehničkih nedostataka predloženih rješenja. Polazeći, medju- 
tim, od zaključka sadržanog u Strategiji razvitka Republike 
Hrvatske da se općim republičkim zakonom urede sva prava iz 
socijalnog osiguranja i socijalne skrbi sukladno načelima Europ
ske socijalne povelje, zaključeno je da se ovaj zakonski Prije
dlog ne prihvati, a da se istovremeno obveže Vlada Republike 
Hrvatske da predloži zakonska rješenja pitanja koja su sadržana 
u prijedlozima zastupnika Bož.idara Petrača.

24. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 PLAĆANJU DOPLATNIH POŠTANSKIH
MARAKA U POŠTANSKOM PROMETU NA TERITORIJU REPUBLIKE 
HRVATSKE

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno- 
pravne komisije Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo i Od
bora za promet i veze, te izjašnjenje Vlade Republike Hrvatske 
o podnesenim amandmanima i amandmane Vlade.

U raspravi je sudjelovao zastupnik dr. Nikola 
Visković i Dragutin Kos, povjerenik Vlade.

Vijeće je, jednoglasno, prihvatilo amandmane Vla
de Republike Hrvatske:

- U članku 1. stavku 1. iza alineje 1. treba 
dodati novu alineju koja glasi:

n od 15. do 31. svibnja 1991. godine doplatna poš
tanska marka "700 godina svet i šfi. Majke Božje na Trsatu" u 
Rijeci-.

- Iza članka 1. dodaje se novi članak 2»koji
glasi: 

nitarne
"Organizacije "Caritas" Crveni križ i druge huma- 

organizacije oslobađjaju se plaćanja doplatnih poštanskih
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maraka iz članka 1. ovog zakona?
Postojeći članci 2. i 3. postaju članci 3. i 4. 
U članku 2. koji postaje članak 3. u stavku 1. 

na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi "u osnivanju".
Nakon toga Vijeće je, s jednim glasom protiv i 

2 uzdržana glasa, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 PLAĆANJU DOPLATNIH POŠTANSKIH MARAKA U POŠTANSKOM PROMETU NA 
TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE kako ga je predložila Vlada Repub 
like Hrvatske (aktom pod brojem 5030104-91-5235-2 Klasa: 
344-01/91-01/03 od 7. veljače 1991. godine) zajedno s prihva
ćenim amandmanima.

25. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
ŠUMAMA

ci.

Prij edlog

Zastupnici su Prijedlog zakona primili na sjedni-

Zakonodavno-pravna komisija nema primjedbi na 
zakona.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 ŠUMAMA kako ga je predložila 
Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030115-91-5255-29 
Klasa 321-01/90-01/10 od 20. veljače 1991. godine),

26. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVRED
NOM ZEMLJIŠTU

Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog za
kona: i izvješće. Zakonodavno-pravne komisije s amandmanima.

Zastupnik mr.Mato Arlović obrazložio je amandma
ne Zakonodavno-pravne komisije.

Gospodja Ljepša Lisac, povjerenik Vlade očitovala 
se o podnesenim amandmanima.

Vijeće nije prihvatilo amandmane Zakonođavno-prav 
ne komisije (21 glas "za" i 23 glasa protiv ).

Nakon toga Vijeće je uz 3 glasa protiv i dva 
uzdržana glasa, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 DOPUNAMA ZAKONA 0 POLJOPRIVREDNOM. ZEMLJIŠTU kako je predlo
žila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030115-91-1 
klasa 320-02/91-01/01 od 20. veljače 1991. godine).
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27. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 UTVRDJIVANJU KALKULATIVNIH
ELEMENATA ZA OBRAČUN PLAĆA DJELATNIKA U ORGANIMA 
I ORGANIZACIJAMA PROSVJETE, KULTURE, TEHNIČKE 
KULTURE I ŠPORTA U KOJIMA SE SREDSTVA ZA RAD OSI
GURAVAJU U PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE

ci.
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjedni-

U raspravi su sudjelovali zastupnici dr. Nikola 
Jakšiđ, Bozo Erliđ, Ivan Hranjec, Marija Bajt, dr. Ivan Lučev 
i Joso Pavičiđ, te mr. Stipe Milanovic i Rade Loliđ, povjereni
ci Vlade.

Erliđa.
Vijeće nije prihvatilo amandman zastupnika Bože

Zastupnica Marija Bajt svoj je amandman povukla.
Vijeće je prihvatilo (27 glasova "za") amandman 

zastupnika dr. Ivana Lučeva.
"U točki III Prijedloga odluke pod b) alineja 7. 

koeficijent za tajnika Hrvatskog sportskog saveza iznosi 2,90" 
i u alineji 8%koeficijent tajnika Narodne tehnike Hrvatske iz
nosi "2,50" s timda se primjenjuje povećanje koeficijenata još 
za 20%."

Nakon toga Vijeće je uz 1 glas protiv i 2 uz- 
držana glasa usvojilo

PRIJEDLOG ODLUKE
0 UTVRDJIVANJU KALKULATIVNIH ELEMENATA ZA OBRAČUN PLAĆA DJELATNI
KA U ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA PROSVJETE, KULTURE,. TEHNIČKE 
KULTURE I ŠPORTA u kojima se sredstva za rad osiguravaju u Pro
računu Republike Hrvatske kako je predložila Vlada Republike 
Hrvatske (akt pod brojem 5030104-91-5260-1 klasa 120-01/91 -02/03 
od 20. veljače 1991. godine) zajedno s .prihvaćenim amandmanom.

28. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O VALORIZACIJI KATASTARSKOG PRIHODA 
ZA 1991. GODINU

Zastupnici.su Prijedlog odluke primili poštom, a 
na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije, Odbora za 
poljodjelstvo, selo i seljaštvo i Odbora za budžet i financije.

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

- u točki III Prijedloga odluke pod b) alineje 7»
i 8, glase:

- tajnika Hrvatskog športskog saveza. 3,50
- tajnika Narodne tehnike Hrvatske 3,00? 
Vijeće je prihvatilo izvješće Zajedničke komisi

je za usuglašavanje koje je podnijela zastupnica Marija Bajt.
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U raspravi su sudjelovali zastupnici Franjo 
Vrućina, Stjepan Sulimanac, Drago Ereš, mr. Mijo Laiđ, te dr. 
Marijan Hanžeković, ministar financija.

Nakon toga Vijeće je, uz 3 glasa protiv donije
lo slijedeće

Z A K L J U Č K E

1. Odgadja se rasprava o Prijedlogu odluke o 
valorizaciji katastarskog prihoda za 1991. godinu, koji je 
podnijela Vlada Republike Hrvatske.

2. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da do 
slijedeće sjednice Vijeća preispita primjerenost predloženog 
povećanja vrijednosti ljestvice katastarskog prihoda.

29. točka - PRIJEDLOG ODLUKE. O DAVANJU POMOĆI OPĆINAMA ZA,
DJELOMIČNO UBLAŽAVANJE POSLJEDICA ŠTETE OD ELEMEN
TARNIH NEPOGODA U 1990. GODINI

(predlagač: Republička komisija za procjenu šte
te od elementarnih nepogoda)

Zastupnici su poštom primili Prijedlog odluke i 
mišljenje Vlade Republike Hrvatske koja nema primjedbi.

Na sjednici su zastupnici primili izvješća 
Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za budžet i financije.

U raspravi su sudjelovali zastupnici Vladimir 
Šeks, Bozo Erlić, Drago Krpina, dr. Zvonimir Markovih, Alojz 
Dubiel, mr. Janko Vasiljević,i šale Petar, te Vladimir Mlina- 
rić, povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Vijeće je jednoglasno, prihvatilo amandman zastup
nika Bože Erlićat

"U točki I alineja sredstva za općinu Šibenik -
1 . s, IIbriše se.

Nakon toga Vijeće je jednoglasno usvojilo

PRIJEDLOG ODLUKE
0 DAVANJU POMOĆI OPĆINAMA. ZA DJELOMIČNO UBLAŽAVANJE POSLJEDICA 
ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA U 1990. GODINI kako ju je pred
ložila Republička komisija za procjenu štete od elementarnih 
nepogoda (aktom pod brojem 513-03/91-2 klasa: 422-03/91-01/07 
od 4. veljače 1991. godine) zajedno s prihvaćenim amandmanom..

S obzirom da sva vijeća Sabora nisu usvojila Prijedlog odlu
ke u istovjetnom, tekstu, zajednička komisija za usuglašavanje 
usuglasila je tijekom, sjednice stavove i predložila vijećima 
da usvoje odluku sukladno prijedlogu Republičke komisije za 
procjenu štete od elementarnih nepogoda i zajedno s izmjenama, 
točki I. i II,
Vijeće je odobrila izvješće Zajedničke, komisije, koje se 
prilaže, kao sastani dio, ovom zapisniku.
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slijedeći
Pored toga Vijeće je jednoglasno donijelo i

Z A K L J U Č A K
Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da u opći

nama Benkovac, Donji Lapac, Titova Korenica,i Vojnić pribavi 
imena oštećenih i izravno im doznači nadoknadu štete, kao kraj
njim korisnicima bilo privatnog bilo društvenog sektora.

30. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE 0
OBILJEŽAVANJU PEDESET GODIŠNJICE USTANKA U HRVAT
SKOJ

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

Vijeće je, bez rasprave i jednoglasno usvojilo

PRIJEDLOG ODLUKE
0 PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE 0 OBILJEŽAVANJU PEDESETGODIŠNJICE 
USTANKA U HRVATSKOJ kako ju je predložila Vlada Republike 
Hrvatske (aktom pod brojem 5030104-91-5236-1 Klasa 611-01/91-01/02 
od 1 I veljače 1991. godine).

31. točka - STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE HRVATSKE

Zastupnici su poštom primili Strategiju a na 
sjednici izvješća Odbora, za ekonomsku politiku i razvoj, Odbo
ra za promet i veze, Odbora za prostorno uredjenje i Odbora za 
zaštitu prirode i čovjekove okoline.

U raspravi su sudjelovali zastupnik Franjo Vrući
na i Roman Nota, pomoćnik ministra energetike i industrije.

Nakon toga Vijeće je jednoglasno donijelo slije
deće

Z A K L J U Č K E
1. Podržava se .Strategija razvoja energetike 

Republike Hrvatske, zajedno s prijedlozima radnih tijela Sabora.
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2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznese
ni u raspravi na sjednicama vijeća Sabora upućuju se Vladi 
Republike Hrvatske da ih uzme u obzir prigodom izrade konkret
nih programa.

32. točka - IZVJEŠĆA ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE 0:
a) INICIJATIVI ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA 

ZAKONA KOJIMA SU ODREDJENE NOVČANE KAZNE ZA 
PRIVREDNE PRIJESTUPE I PREKRŠAJE

b) ODLUCI USTAVNOG SUDA JUGOSLAVIJE U VEZI ZAKONA 
0 VLASNIŠTVU NA DIJELOVIMA ZGRADA

Zastupnici su izvješća Zakonodavno-pravne komisi
je primili poštom.

Vijeće je, bez rasprave i jednoglasno, donijelo

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće Zakonodavno-pravne komi
sije o Inicijativi za donošenje zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona kojima su odredjene novčane kazne za privredne prijestu
pe i prekršaje.

2. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da podne
se Saboru zakonske prijedloge u smislu spomenute Inicijative.

Vijeće je takodjer donijelo i slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće Zakonodavno-pravne komi
sije Sabora o Odluci Ustavnog suda Jugoslavije u. vezi zakona o 
vlasništvu na dijelovima zgrada.

2. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku 
utvrdjenom članom 384. stav 2. Ustava SFRJ pripremi i Saboru 
podnese zakonski prijedlog kojim će odredbu člana 3. stava 1. 
Zakona o vlasništvu na dijelovima zgrada uskladiti s odredbama 
Ustava SFRJ.

33. točka - IZVJEŠĆA MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE DRUŠTVENO-
POLITIČKOG VIJEĆA SABORA
a) GLEDE OSTAVKE ZASTUPNIKA SIME RAJIĆA
b) U SVEZI S PISMOM PREDSJEDNIŠTVA SABORA GLEDE 

PRAVA I OBVEZA ZASTUPNIKA, KOJIMA. JE IZBOROM 
ODNOSNO IMENOVANJEM NA DRUGU DUŽNOST, PRESTAO 
MANDAT ZASTUPNIKA U SABORU
Zastupnici su poštom primili tekst ostavke zastup

nika u Vijeću gospodina Sime Rajića, a na sjednici izvješća
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Mandatno-imunitetske komisije glede ove ostavke, izvješće man- 
datno-imunitetske komisije u svezi s pismom Predsjedništva Sa
bora glede prava i obveza zastupnika kojima je, izborom odno
sno imenovanjem na druge dužnosti prestao mandat zastupnika u 
Saboru, izvješće Komisije za ustavna pitanja i izvješće Zakono 
davno-pravne komisije.

a) Vijeće je, uz 1 glas "protiv" prihvatilo os
tavku gospodina Sime Rajića čime mu je prestao mandat zastup
nika u Društveno-političkom vijeću.

b) Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, prihva 
tilo izvještaj Mandatno-imunitetske komisije; u svezi s pismom 
Predsjedništva Sabora glede prava i obveze zastupnika kojima 
je, izborom odnosno imenovanjem na drugu dužnost, prestao man
dat zastupnika u Vijeću.

34. točka - IZVJEŠTAJ DELEGACIJE SABORA U VIJEĆU REPUBLIKA I
POKRAJINA SKUPŠTINE SFR JUGOSLAVIJE 0 62. SJEDNICI 
VIJEĆA REPUBLIKA I POKRAJINA SKUPŠTINE SFR JUGOSLA 
VIJE ODRŽANOJ 28. i 29. PROSINCA 1990. GODINE

Zastupnici su poštom primili Izvještaj Delegaci
je i mišljenje Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici Izvješ
taj o nastavku 62. i 63. sjednice Vijeća republika i pokrajina 
Skupštine SFRJ i izvještaj Komisije za razmatranje akata Skup
štine SFRJ.

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

Z A K L J U Č A K *
Povodom razmatranja Izvještaja Delegacije Sabora 

Republike Hrvatske u Vijeću Republike i pokrajina Skupštine 
SFRJ u,;svezi s Nacrtom zakona o načinu osiguravanja sredstava 
Federacije na ime članskog uloga SFRJ.u osnivački kapital 
Evropske banke za obnovu i razvoj Vijeće je, sukladno prije
dlogu komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJf donijelo

Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-91-6 
Klasa 021-02/91-02/01 od 22. veljače 1991. godine upućen 
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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slijedeći

Z A K L J U Č A K
1. Na Nacrt zakona o načinu osiguravanja sredsta

va Federacije na ime članskog uloga SFRJ u osnivački kapital 
Evropske banke za obnovu i razvoj (AS-1270/1) Sabor Republike 
Hrvatske nema primjedbi.

2. Ovlašćuje se delegacija Sabora Republike 
Hrvatske u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFR Jugosla
vije dâ  u smislu amandmana XL točke 5. stava 2. na Ustav SFR 
Jugoslavije,u ime Sabora Republike Hrvatske dade suglasnost
na Prijedlog ovog zakona u cjelini.

35. točka - NACRT ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA 0 ZABRANI ODRŽAVA
NJA I USPOSTAVLJANJA EKONOMSKIH ODNOSA S JUŽNOAF
RIČKOM REPUBLIKOM

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

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

Z A K L J U Č A K *

* Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-91-6 
Klasa 303-03/90-03/05 od 2,2. veljače 1991. godine upućen je 
predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFR 
Jugoslavije. Zaključak je priložen zapisniku i čini njegov 
sastavni dio.
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36. točka - NACRT ZAKONA 0 PRODUŽENJU VAŽENJA DIJELA DRUŠTVE
NOG PLANA JUGOSLAVIJE OD 1986. DO 1990. GODINE I 
ODREDABA ZAKONA KOJIMA SE UTVRDJUJU SREDSTVA FONDA 
FEDERACIJE ZA KREDITIRANJE BRŽEG RAZVOJA PRIVREDNO 
NEDOVOLJNO RAZVIJENIH REPUBLIKA I AUTONOMNIH POK
RAJINA

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

Viječe je jednoglasno i bez rasprave sukladno pri
jedlogu komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, donijelo 
slij edeđi

•kZ A K L J U Č A K

Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-91-6 
Klasa 304-02/91-01/01 od 22. veljače 1991. godine upućen je 
predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFR 
Jugoslavije. Zaključak je priložen zapisniku i čini njegov 
sastavni dio.
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37. točka - NACRT ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
GARANCIJI FEDERACIJE ZA OBVEZNICE IZDANE U 
1990. GODINI RADI SANACIJE BANAKA

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

Viječe je jednoglasno i bez rasprave,sukladno pri
jedlogu Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, donije
lo slijedeći

Z A K L J U Č A K *

38. točka - NACRT ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
NARODNOJ BANCI JUGOSLAVIJE I JEDINSTVENOM MO
NETARNOM POSLOVANJU NARODNIH BANAKA REPUBLIKA 
I NARODNIH BANAKA AUTONOMNIH POKRAJINA

Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona i mišlje 
nje Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici Izvještaj Komisi 
za razmatranje akata Skupštine SFRJ i Inicijativu za pokreta
nje postupka za izmjenu Zakona o Narodnoj banci Jugoslavije i 
jedinstvenom monetarnom poslovanju narodnih banaka republika i 
narodnih banaka autonomnih pokrajina koju je podnijela Vlada 
Republike Hrvatske.

U raspravi su sudjelovali zastupnici Vice Vukoje- 
viđ i Ivan Milas.

Nakon toga Vijeće je jednoglasno, sukladno prijed
logu Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, donijelo

* Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-91-6 
Klasa 450-02/91-01/01 od 22. veljače 1991. godine upu
ćen je predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skup
štine SFR Jugoslavije. Zaključak je,priložen zapisniku 
i čini njegov sastavni dio.

UJ.
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Z A K L J U Č A K *

Prilikom razmatranja Inicijative Viječe je, uz 
5 glasova protiv, donijelo slijedeće

Z A K L J U Č K E
1. Zadužuje se Delegacija Sabora Republike Hrvat

ske u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije 
da pokrene postupak za izmjenu Zakona o Narodnoj banci Jugo
slavije i jedinstvenom monetarnom poslovanju narodnih banaka 
republika i narodnih banaka autonomnih pokrajina u skladu s 
Inicijativom Vlade Republike Hrvatske (akt broj: 5030105-91-2 
od 20. veljače 19 91 godine),

2. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da pripre
mi tekst Nacrta zakona u skladu s odredbama Poslovnika Vijeća 
republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije (član 128. i 
129. Poslovnika), te da ga uputi Delegaciji Sabora u Vijeću re
publika i pokrajina.

39. točka - NACRT ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
0 FINANCIRANJU FEDERACIJE

Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona, a na 
sjednici mišljenje Vlade Republike Hrvatske i Izvještaj Ko
misije za razmatranje akata Skupštine SFRJ:

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

Z A K L J U Č A  K**

* Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-91-6 
Klasa: 450-02/91-01/03 od 22. veljače 1991. godine upu
ćen je predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skup
štine SFR Jugoslavije. Zaključak je priložen zapisniku 
i čini njegov sastavni dio.

**Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-91-6 
Klasa: 400-01/90-03/03 od 22. veljače 1991. godine upu
ćen je predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skup
štine SFR Jugoslavije. Zaključak je priložen zapisniku 
i čini njegov sastavni dio.
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40. točka - NACRT ZAKONA 0 IZDAVANJU OBVEZNICA
FEDERACIJE U 1991. GODINI

Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona i mi
šljenje Vlade Republike Hrvatske, i na sjednici Izvještaj 
Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.

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

Z A K L J U Č A K *

41. točka - INICIJATIVA ZA ZAKLJUČIVANJE DOGOVORA O IZMJENAMA 
I DOPUNAMA DOGOVORA 0 OSNOVNIM KRITERIJIMA ZA 
OBRAČUN I VALORIZACIJU KATASTARSKOG PRIHODA

Zastupnici su poštom primili Inicijativu za za
ključivanje ovog Dogovora i mišljenje Vlade Republike Hrvatske, 
a na sjednici izvještaj Odbora za poljodjelstvo, selo i se
ljaštvo i Odbora za budžet i financije.

Vijeće je jednoglasno i bez rasprave, donijelo
slijedeće

Z A K L J U Č A  K**

*Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-91-6 Klasa: 
400-01/90-03/10 od 22. veljače 1991. godine upućen je predsjed
niku Vijeća republika i pokraj i m  Skupštine SFR Jugoslavije . 
Zaključak je priložen zapisniku i čini njegov sastavni dio.

** Zaključak Sabora Republike Hrvatske Klasa: 932-09/90-01/04 
od 27. veljače 1991. godine upućen je Odboru za financije 
Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije. 
Zaključak je priložen zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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42. točka - PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA SABORA RADI SPREČAVANJA 
BESPRAVNE IZGRADNJE NA PODRUČJU REPUBLIKE 
HRVATSKE

Zastupnici su Prijedlog zaključaka primili na
sjednici.

U raspravi su sudjelovali zastupnici Bozo Erlić 
i Stjepan Sulimanac, te Ivan Kovačiđ, republički gradjevinski 
inspektor.

Nakon toga Viječe je većinom glasova (1 uzdržan 
glas) donijelo slijedeće

Z A K L J U Č K E*

43. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PET SUDACA 
VRHOVNOG SUDA HRVATSKE

Prijedlog odluke primili su zastupnici na sjednici 
Komisija za izbor i imenovanja je predložila da se 

za suce Vrhovnog suda Hrvatske imenuju mr. VJERA BIONDIĆ-FILEP 
sudac Okružnog suda u Zagrebu, MILIVOJ MIKOR, sudac Okružnog 
suda u Varaždinu, prof. dr. PETAR NOVOSELEC, Pravni fakultet 
Sveučilišta u Osijeku, ANTE POTREBICA, stručni suradnik u Vr
hovnom sudu Hrvatške i VLADIMIR PRIMORAC, odvjetnik iz Zagreba 

Komisija je takodjer predložila i da se danom iz
bora za suce Vrhovnog suda Hrvatske razrješava mr. Vjera Bio- 
ndić-Filip, dužnosti suca Okružnog suda u Zagrebu, a Milivoj 
Mikor dužnosti suca Okružnog suda u Varaždinu.

U raspravi je sudjelovao Janko Vasiljević.
Vijeće je sukladno prijedlogu Komisije uz 2 uzdr- 

žana glasa, imenovalo mr. VJERU BIONDIĆ-FILIP,,MILIVOJA MIKORA 
prof. dr. PETRA NOVOSELCA, ANTU POTREBICU i VLADIMIRA PRIMORCA 
za suce Vrhovnog suda Hrvatske a razrješilo dužnosti suca Ok
ružnog suda u Zagrebu mr. Vjeru Biondić-Eilip i dužnosti suca 
Okružnog suda u Varaždinu Milivoja Mikora.

*Zaključei Sabora Republike Hrvatske pod brojem 623-91-0008 
Klasa: 362-^01/91-02/01 od 27. veljače 1991. godine priloženi 
su zapisniku i čine njegov sastavni dio.
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44. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU DVA ZAMJENIKA 
JAVNOG PRAVOBRANIOCA REPUBLIKE HRVATSKE

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

se za zamjenika javnog pravobranioca Republike Hrvatske imenu
ju Boris Koketi i Ivan Mikiđ, obojica zamjenici javnog pravo
branioca Grada Zagreba.

Viječe je, uz dva glasa uzdržana, bez rasprave, 
imenovalo BORISA KOKETI i IVANA MIKIĆA za zamjenike javnog 
pravobranioca Hrvatske.

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

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

za suca Republičkog vijeća za prekršaje ponovno izabere Damir 
Juriđ.

Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave, 
izabralo DAMIRA JURIĆA za suca Republičkog vijeća za prekršaje

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

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici 
Komisija za izbor i imenovanja je predložila da se 

Neva Šibi, sudac Općinskog suda u Zagrebu izabere za suca Ok
ružnog suda u Zagrebu, time da se danom izbora razrješava duž
nosti suca Općinskog suda u Zagrebu.

Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave, 
izabralo NEVU ŠIBL, za suca Okružnog suda u Zagrebu, time da 
ju je danom izbora razrješilo dužnosti suca Općinskog suda u 
Zagrebu.

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

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se 

za suce Okružnog suda u Zagrebu ponovno izaberu Nevenka Jelić, 
Annette Ferić-Marković i Vladimir Vinja.

Vijeće je, uz jedan uzdržani glas, bez rasprave, 
ponovno izabralo NEVENKU JELIĆ, ANNETTE FERIĆ-MARKOVIĆ i VLADI 
MIRA VINJU za suce Okružnog suda u Zagrebu.
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48. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OKRUŽNOG 
PRIVREDNOG SUDA U OSIJEKU

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se 

za suca Okružnog privrednog suda u Osijeku ponovno izabere Vik 
torija Lovriđ.

Viječe je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave, 
ponovno izabralo VIKTORIJU LOVRIĆ, za suca Okružnog privrednog 
suda u Osigeku.

49. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU TRI SUCA OPĆINSKOG 
SUDA U KARLOVCU

Prijedlog odluke o izboru zastupnici su primili
na sjednici.

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se za suce Općinskog suda u Karlovcu ponovno izaberu Mira 
Bosiljevac, Mladen KosUjer i mr. Dragan Napijalo.

Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave, 
ponovno izabralo MIRU BOSILJEVAC, MLADENA KOSILJERA I mr. DRA
GANA NAPIJALA ža suce Općinskog suda u Karlovcu.

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

Prijedlog odluke zastupnici su primili na
sjednici.

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se za suce Općinskog suda u Osijeku ponovno biraju Mira Ča- 
vajda i Stevan Doboš.

Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave, 
ponovno izabralo MIRU ČAVAJDU i STEVANA DOBOŠA za suce Općin
skog suda u Osijeku.

51. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU DVA SUDA OPĆINSKOG 
SUDA U PULI

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-

Komisija za izbor i imenovanja je predložila da 
se za suce Općinskog suda u Puli izaberu Dorjana Dolenec, 
stručni suradnik u Općinskom sudu u Puli i Vera Miloš, sudac 
Osnovnog suda u Mostaru.

Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave, 
izabralo DORJANU DOLENEC i VERU MILOŠ za suce Općinskog suda



u Puli, time da je sudac Vera Miloš dužna stupiti na novu du
žnost u roku 60 dana.

52. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU TRI SUCA OPĆINSKOG 
SUDA U SISKU

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-

Komisija za izbor i imenovanja je predložila da 
se za suce Općinskog suda u Sisku bira Ana Beloglavec, a po
novno bira Danica Basta-Boriđ i Dušanka Nenadoviđ.

Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave, 
izabrala ANU BELOGLAVEC, a ponovno izabrala DANICU BASTA-BO- 
RIĆ i DUŠANKU NENADOVIĆ za suce Općinskog suda u Sisku.

53. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG 
SUDA U ZAGREBU

Prijedlog odluke podjeljen je zastupnicima na
sjednici.

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se za suca Općinskog suda u Zagrebu ponovno izabere Jasna Pa- 
vičić.

Vijeće je, uz dva uzdržana glasa bez rasprave, po
novno izabrala- PAVIČIĆ JASNU za suca Općinskog suda u Zagrebu.

54. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DVA ZAMJENIKA JAVNOG 
TUŽIOCA HRVATSKE

nici.
Prijedlog odluke podjeljen je zastupnicima na sjed-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se za zamjenika javnog tužioca Hrvatske imenuje Vladimir Turk 
sudac Okružnog suda u Zagrebu i mr. Milojkd Vučković, donedav
ni potpredsjednik Republike Hrvatske.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, imenovalo 
VLADIMIRA TURKA i mr. MILOJKA VUĆKOVIĆA za zamjenike. Javnog 
tužioca Hrvatske, time da se danom imenovanja Vladimir Tutk 
razrješava dužnosti suca Okružnog suda u Zagrebu.

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

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđni-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se Baldo Papac, sudac Okružnog suda u Zagrebu, imenuje za-
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mjenikom javnog tužioca Hrvatske.
Vijeće je, uz jedan uzdržan glas, bez rasprave, 

imenovalo BALDU PAPCA, zamjenikom Javnog tužioca Hrvatske, 
time da se danom njegova imenovanja razrješava dužnosti suca 
Okružnog suda u Zagrebu.

56. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OKRUŽNOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU DUBROVNIK

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-

Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se Anto 
Ruskoviđ, v.d. okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tuži
laštvu Dubrovnik, imenuje za okružnog javnog tužioca u tom tu
žilaštvu .

Vijeće je<y uz dva uzdržana glasa, bez rasprave, 
imenovalo ANTU RUSKOVIĆA za okružnog javnog tužioca u Okružnom 
javnom tužilaštvu Dubrovnik.

57. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OKRUŽNOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U OSIJEKU

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
so za okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u 
Osijeku imenuje dr. Krunoslav Olujić, docent na Pravnom fakul
tetu Sveučilišta u Osijeku.

U raspravi su sudjelovali: Ivan Vekić, Vladimir 
Šeks, Željko Olujić, Visković Nikola, Vladimir Veselica, Milas 
Ivan i Gordana Turić.

Vijeće je, uz 6 glasova protiv i 8 uzdržanih, ime
novalo dr. KRUNOSLAVA OLUJIĆA za okružnog javnog tužioca u Ok
ružnom javnom tužilaštvu u Osijeku.

58. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OKRUŽNOG JAVNOG 
_ TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU PULA

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđni-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se Vlatko Nuić, sudac Okružnog suda u Puli, imenuje za
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okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Pula.
Vijeće je, uz tri glasa protiv, bez rasprave, 

imenovalo VLATKA NUIĆA, za okružnog javnog tužioca u Okruž
nom javnom tužilaštvu Pula, time da se danom imenovanja 
Vlatko Nuič, razrješava dužnosti suca Okružnog suda u Puli.

59. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OKRUŽNOG 
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽI
LAŠTVU SISAK

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđ-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se za okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaš
tvu Sisak imenuje Franjo Jerkoviđ, v.d. okružnog javnog 
tužioca u tom tužilaštvu.

Viječe je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave 
imenovalo FRANJU JERKOVIĆA, za okružnog javnog tužioca u 
Okružnom javnom tužilaštvu Sisak.
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60. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU OKRUŽNOG JAVNOG
TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU SPLIT

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđ^

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se za okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu 
u Splitu imenuje Ante Vrđoljak, odvjetnik iz Sinja.

Viječe je, uz četiri uzdržana glasa, bez rasprave, 
imenovalo ANTU VRDOLJAKA za okružnog javnog tužioca u Okružnom 
javnom tužilaštvu Split.

61. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU OKRUŽNOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ŠIBENIK

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se Ivan Lovriđ, zamjenik okružnog javnog, tužioca u Okružnom 
javnom tužilaštvu Šibenik, imenuje za okružnog javnog tužioca 
u tom tužilaštvu.

Viječe je, uz dva suzdržana glasa, bez rasprave, 
imenovalo IVANA LOVRIĆA za okružnog javnog tužioca u Okružnom 
javnom tužilaštvu Šibenik, time da se danom Imenovanja razrije~ 
šava dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u navedenom 
tuž ilaštvu.

62. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU OKRUŽNOG JAVNOG
TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VARAŽDINU

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se Vjekoslav Poljanec, v.đ. općinskog javnog tužioca 
u Općinskom javnom tužilaštvu Varaždin, imenuje za okružnog 
javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Varaždin.

Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave 
imenovalo VJEKOSLAVA POLJANCA za okružnog javnog tužioca u 
Okružnom javnom tužilaštvu Varaždin, time da mu danom imenovanja 
prestaje ovlaštenje vršioca dužnosti općinskog javnog tužioca 
u Općinskom javnom tužilaštvu Varaždin.

63. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG 
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU 
BJELOVAR

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
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Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se za zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom jav
nom tužilaštvu Bjelovar imenuje mr. Djuro Pokrajac, v.đ. 
općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu 
Koprivnica.

Vijeće je, uz dva glasa protiv i dva uzdržana, 
bez rasprave, imenovalo mr. DJURU POKRAJCA za zamjenika 
okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u 
Bjelovaru time da mu danom imenovanja prestaje ovlaštenje 
vršitelja dužnosti općinskog javnog tužioca u općinskom 
javnom tužilaštvu Koprivnica.

64. točka - PRIJEDLOG; ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENI KA OKRUŽNOG 
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU 
SLAVONSKA POŽEGA

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed
nici.

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
se za zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom 
tužilaštvu Slavonska Požega imenuje Branimir Gašpić, 
v.d. dkružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu 
Slavonska Požega.

da

Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave, 
imenovalo BRANIMIRA GAŠPIĆA za zamjenika okružnog javnog 
tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Slavonska Požega.

65. točka -- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG 
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU 
OSIJEK

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-

Komisija. za Izbor i. imenovanja obavijestila je Vi 
jeće da je prijedlog za imenovanje okružnog javnog tužioca u 
Okružnom javnom tužilaštvu Osijek Javni tužilac Hrvatske 
povukao iz procedure, pa se zastupnici o tom prijedlogu nisu 
izjašnjavali.

66. točka v PRIJEDLOG 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU SPLIT

sj ednici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se za zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tuži 
laštvu Split ponovno imenuje Marinko. Penović.
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Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
ponovno imenovalo MARINKA RENOVIRA za zamjenika okružnog
javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Split.

67. točka T- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG 
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU 
ZAGREB

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđ^

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se za zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom 
tužilaštvu Zagreb ponovno imenuje Ante Leđiđ.

Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave, 
ponovno imenovalo ANTU LEDIĆA za zamjenika okružnog javnog 
tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb..

68. točka -r* PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG 
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU 
ZAGREB

nici *
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđ^

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se za zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom 
tužilaštvu Zagreb imenuje Pavao Vidiđ, zamjenik općinskog 
javnog tužioca u općinskom javnom tužilaštvu Zagreb.

Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave, 
imenovalo PAVLA VIĐIĆA, za zamjenika okružnog javnog tužioca 
u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb, time da ga je danom 
izbora razriješila dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca 
u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb.

6 9. točka T- PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU BJELOVAR

nici,
Prijedlog odluke zastupnici su primili, na sjed̂ -

Komisija za izbor i imenovanja predložila 
je da se Zđravko Huzjak, v .đ . općinskog javnog tužioca u 
Općinskom javnom tužilaštvu Garešnica imenuje za općinskog 
javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu u Bjelovaru.

Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave, 
imenovalo ZDRAVKA HUZJAKA za općinskog javnog tužioca u Općin
skom javnom tužilaštvu u Bjelovaru, time da mu je danom imeno^ 
vanja prestalo ovlaštenje vršioca dužnosti općinskog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Garešnica.
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70. točka -• PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG
TUŽIOCA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA
U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU OSIJEK

n ic i.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđ-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se za općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužila^ 
štvu Osijek imenuje Ante Kvesić, zamjenik općinskog javnog 
tužioca u tom tužilaštvu, a d:a se Antun Schmidt, v.d, općin
skog javnog tužioca u istomrtužilaštvu imenuje za zamjenika 
općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu 
Osijek.

Vijeće je, bez rasprave, imenovalo ANTE KVESIĆA 
za općinskog javnog tužioca, a ANTUNA SCHMIDTA Za zamjenika 
općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu 
Osijek, time da je danom Izbora Ante Kvesić razriješen 
dužnosti' zamjenika općinskog javnog tužioca, a Antuna Sdhm id tu 
je prestalo ovlaštenje vršitelja dužnosti općinskog javnog 
tužioca u navedenom tužilaštvu..

71. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU PULA

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđ-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se Mirjana Zenzerović, zamjenik općinskog javnog tužioca 
u Općinskom javnom tužilaštvu u Puli, imenuje za općinskog 
javnog tužioca u navedenom tužilaštvu.

Vijeće je, uz jedan glas protiv i dva uzdržana, 
bez rasprave, imenovalo MIRJANU ZENZEROVIĆ za općinskog 
javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu u Puli time 
da ju je razriješilo dužnosti zamjenika općinskog javnog tu
žioca u tom tužilaštvu.

72. točka r. PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU RIJEKA

Prijedlog odluke zastupnici su primili na
sjednici.

Budući da je Javni tužilac Hrvatske prijedlog 
povukao Iz procedure Vijeće še o prijedlogu nije izjašnja
valo.
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Prijedlog odluke zastupnici su primili na
sjednici.

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se MILIJAN MILOŠIĆ, v,đ. općinskog javnog tužioca u 
Općinskom javnom tužilaštvu Petrinja, imenuje za općinskog 
javnog tužioca u navedenom tužilaštvu.

Vijeće je, uz jedan glas protiv i dva uzdržana, 
bez rasprave, imenovalo MILIJANA MILOŠIĆA za općinskog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu u Petrinji.

73. točka T- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU PETRINJA

74., točka ■*- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU 
NOVA GRADIŠKA

n ic i.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđ'-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se Petar Mikanović, sudac Općinskog suda u Novoj Gradiški, 
imenuje za općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom 
tužilaštvu u Novoj Gradiški.

Vijeće je, uz triuzdržana glasa, bez rasprave, 
imenovalo PETRA MIKANOVIĆA za općinskog javnog tužioca u 
Općinskom javnom tužilaštvu Nova Gradiška, time da ga je danom 
imenovanja razriješilo dužnosti suca Općinskog suda u Novoj 
Gradiški.

75. točka T- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU SLAVONSKI 
BROD

Prijedlog odluke zastupnici su primili na
klupe.,

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se Stjepan Maramustek, -zamjenik općinskog javnoj tužioca 
u Općinskom javnom tužilaštvu Slavonski Brod, imenuje za 
općinskog javnog tužioca u tom tužilaštvu.

Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave, 
imenovalo STJEPANA MARAMUSTEKA, za općinskog javnog tužioca 
u Općinskom javnom tužilaštvu Slavonski Brod, time da ga 
je danom imenovanja razriješilo dužnosti zamjenika u istom 
tužilaštvu.
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76. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU VARAŽDIN

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed’-

Komisij'a za izbor i imenovanja predložila 
je da se Matilda Mance, zamjenik okružnog javnog tužioca 
u Okružnom javnom tužilaštvu Varaždin imenuje za općinskog 
javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Varaždin.

Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, imenovalo 
MATILDU MANCE za općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom 
tužilaštvu Varaždin, time da ju je razriješilo, danom 
imenovanja, dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u 
Okružnom javnom tužilaštvu Varaždin.

77. točka T-. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU 
VRBOVEC

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-

Komisija za izbor i imenovanja predložila 
je da, se Vladimir Tomljenović, v.đ, predsjednika Općinskog 
suda u Vrbovcu, imenuje za općinskog javnog tužioca u Općin
skom javnom tužilaštvu Vrbovec.

Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave, 
imenovalo VLADIMIRA TOMLJENOVIĆA za općinskog javnog tužioca 
u Općinskom javnom tužilaštvu Vrbovec time da su mu danom ime 
novanja prestala ovlaštenja vršioca dužnosti predsjednika 
Općinskog suda u Vrbovcu.

78. točka T- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ZAGREB

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed̂ -

Komisija za izbor i imenovanja predložila 
je da se za općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom 
tužilaštvu u Zagrebu imenuje Mir sad: Baksić, odvjetnik iz 
Zagreba.

Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
Imenovalo MIRSADA BAKSIĆA za općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb.
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79. točka T- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU 
KOPRIVNICA

n ic i.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđ- 

Komisija za izbor 1 Imenovanja predložila je
da se Ivan Sabolić, zamjenik okružnog javnog tužioca u 
Okružnom javnom tužilaštvu Bjelovar, imenuje za općinskog 
javnog tužioca, u Općinskom javnom tužilaštvu Koprivr-
nica.

Vijeće je, uz tri uzđržana glasa, bez rasprave,
imenovalo IVANA SABOLIĆA za općinskog javnog tužioca u 
Općinskom javnom tužilaštvu Koprivnica, time da ga je 
danom imenovanja razriješilo dužnosti zamjenika okružnog 
javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Bjelovar.

80. točka -■ PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU 
DJURDJEVAC

n ic i.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđ- 

Komisija za Izbor I imenovanja predložila je da
se Marijan Kovać, v..đ, općinskog javnog tužioca u Općinskom 
javnom tužilaštvu Đjurđjevac, Imenuje za općinskog javnog
tužioca u navedenom tužilaštvu.

imenovalo
Općinskom

Vijeće je, uz tri uzđržana glasa, bez rasprave 
MARIJANA KOVAĆA za općinskog javnog tužioca u 
javnom tužilaštvu Đjurđjevac,

81. točka T- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU VIROVITICA

n ic i.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed̂ - 

Komisija za izbor i imenovanja, predložila je
da se Marica šušnić, v,đ, općinskog javnog tužioca u Općin
skom javnom tužilaštvu Virovitica, Imenuje za općinskog 
javnog tužioca u navedenom tužilaštvu,

Vijeće je, uz dva uzđržana glasa, bez rasprave,
imenovalo MARICU ŠUŠNIĆ za općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Virovitica..
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82. bocka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU KRIŽEVCI

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se Darko Žegarac, vršilac dužnosti općinskog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Križevci, imenuje 
za općihskog javnog tužioca u navedenom tužilaštvu.

Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave, 
imenovalo DARKA ŽEGARCA za općinskog javnog tužioca u Općin
skom javnom tužilaštvu Križevci.

83. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ČAKOVEC

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđ-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se Božena Komar, v.d. općinskog javnog tužioca u Općinskom 
javnom tužilaštvu Čakovec, imenuje za općinskog javnog tužioca 
u navedenom tužilaštvu.

Vijeće je,uz četiri uzdržana glasa, bez rasprave, 
imenovalo BOŽENU KOMAR za općinskog javnog tužioca u Općin- 
skom javnom tužilaštvu Čakovec.

84. točka r- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU IVANEC

nici.
Prijedlog odluke zastupnici, su primili na sjeđ̂ -

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se Ivan Masten, vršilac dužnosti općinskog javnog tužioca 
u Općinskom javnom tužilaštvu Ivanec, Imenuje za općinskog 
javnog tužioca u navedenom tužilaštvu.

Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
imenovalo IVANA MASTENA za općinskog javnog tužioca u Općin
skom javnom tužilaštvu Ivanec,
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85. - točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
1 TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU 

LUDBREG

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđ^

Komisija za izbor i imenovanja predložila 
je da se Darko Klier, vršilac dužnosti općinskog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Ludbreg, imenuje za 
općinskog javnog tužioca u navedenom tužilaštvu.

Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave, 
imenovalo DARKA KLIERA za općinskog javnog tužioca u Općin
skom javnom tužilaštvu Ludbreg.

86. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ZADAR

nici.,
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-

Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se Antun 
Klišmanić, zamjenik okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom 
tužilaštvu Zadar, imenuje za općinskog javnog tužioca u 
Općinskom javnom tužilaštvu Zadar.

Vijeće je, uz jedan uzđržani glas, imenovalo 
ANTUNA KLLŠMANIĆA za općinskog javnog tužioca u Općinskom 
javnom tužilaštvu Zadar, time da ga je danom imenovanja 
razriješilo dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u 
Okružnom javnom tužilaštvu Zadar.

87. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU 
DUGO SELO

nici
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđ-

Komisija za izbor ii imenovanja predložila je 
da se Lvan Brleković, v.d. općinskog javnog tužioca u Općinr- 
skom javnom tužilaštvu pugo Selo, imenuje za općinskog javnog 
tužioca u navedenom tužilaštvu.

Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
imenovalo IVANA BRLEKOVIĆA za općinskog javnog tužioca u Općin
skom javnom tužilaštvu Pugo Selo.
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88. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU 
IVANIĆ GRAD

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđ^

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se 
Milan Kiš, v,d. općinskog javnog tužioca u Općinskom jav̂ - 
nom tužilaštvu Ivanić Grad, imenuje za općinskog javnog 
tužioca u navedenom tužilaštvu.

U raspravi su učestvovali Djuro Vidmarović,
i Ivan Milas,

Na prijedlog zastupnika Djure Vidmarovića, 
koji je Vijeće većinom glasova prihvatilo, Prijedlog odluke 
je odgodjen za iduću sjednicu kako bi zastupnici mogli provesti 
odredje ne konzultacije.

89. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU 
JASTREBARSKO

nici.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je 
da se Dragutin ,Kaeapović, v.đ, općinskog javnog tužioca 
u Općinskom javnom tužilaštvu Jastrebarsko imenuje za 
općinskog javnog tužioca u navedenom tužilaštvu.

Vijeće je, uz jedan glas protiv i tri uzđržana 
bez rasprave, imenovalo DRAGUTINA KASAPOVIĆA za općinskog 
javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Jastrebarsko.

90.točka t PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU OPĆINSKOG
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU 
KRAPINA

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

se Krunoslav Canjuga, v,d, općinskog javnog tužioca u Općinskom 
javnom tužilaštvu Krapinaimenuje za općinskog javnog tužioca 
u navedenom tužilaštvu.

Vijeće je, uz dva uzđržana glasa, bez rasprave, 
imenovalo KRUNOŠLAVA CANJUGU' za općinskog javnog tužioca 
u Općinskom javnom tužilaštvu u Krapini.
91, točka t PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG

TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU KUTINA
Prijedlog odluke zastupnicii.su primili na sjednici.
Komisija-za izbor i imenovanja predložila je 

da se za općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu 
Kutina imenuje Lidija Mičetić, vršilac dužnosti Općinskog javnog
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tužioca u navedenom tužilaštvu.
Vijeće je, uz jedan glas protiv i tri uzdržana, 

bez rasprave, imenovalo LIBIJU MIČETIĆ, za općinskog javnog tu
žioca u Općinskom javnom tužilaštvu Kutina.

92. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU SESVETE

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

da se za općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužila
štvu Sesvete imenuje Dragutin Renđeli, vršilac dužnosti općin
skog javnog tužioca u tom tužilaštvu.

Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, be-z rasprave, 
imenovalo DRAGUTINA RENDELIJA za općinskog javnog tužioca u 
Općinskom javnom tužilaštvu Sesvete.

93, točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU VELIKA 
GORICA

n ic i.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed-

Komisija za izbor i imenovanja predložila 
je da se za općinskog' javnog tužioca u Općinskom javnom tu
žilaštvu Velika Gorica imenuje Branka Mar'čec—lTfja’šević, 
vršilac dužnosti općinskog javnog tužioca u navedenom tu
žilaštvu .

Vijeće jef uz -tari. uzdržana glasa, bez rasprave, 
imenovalo BRANKU MARČEC-ILIJAŠEVIĆ za općinskog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Velika Gorica.

94. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ZABOK

Prijedlog odluke zastupnici su primili na
sjednici.

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se aa općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu 
Zabok imenuje Dragutin Profeta, vršilac dužnosti općinskog 
javnog tužioca u navedenom tužilaštvu.

Vijeće je, uz četiri uzdržana glasa, bez rasprave, 
imenovalo DRAGUTINA PROFETU za općinskog javnog tužioca 
u Općinskom javnom tužilaistvu Zabok,
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95. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG 
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ZLATAR 
BISTRICA

dnici.
Prijedlog odluke zastupnicima je podijeljen na sje-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se Rajko Mlinariđ, vršilac dužnosti opđinskog javnog tužioca 
u Općinskom javnom tužilaštvu Zlatar Bistrica, imenuje za op
ćinskog javnog tužioca u navedeno tužilaštvo.

Vijeđe je,uz dva glasa protiv i tri uzdržana, bez 
rasprave, imenovalo RAJKA MLINARIĆA za opđinskog javnog tužioca 
u Općinskom javnom tužilaštvu Zlatar Bistrica.

96. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU DVA ZAMJENIKA 
OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM 
TUŽILAŠTVU BJELOVAR

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se 
Gordana Buha i Branka Merziđ ponovno imenuju za zamjenike op
ćinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Bjelovar.

Vijeđe je, uz devet glasova protiv i šest uzđrža- 
nih, bez rasprave, imenovalo GORDANU BUHU i BRANKU MERZIĆ za 
zamjenike općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužila
štvu Bjelovar.

97. točka - PRIJEDLOG ODLUKE, 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG 
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU KAR
LOVAC

ci f

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se Antun Stankoviđ-Mođan, v.d, opđinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Karlovac imenuje za zamjenika općin
skog javnog tužioca u navedenom tužilaštvu.

Vijeđe je, uz tri glasa protiv i dva uzdržana, 
bez rasprave, imenovalo ANTUNA STANKOVIĆA-MOĆANA za zamjenika 
opđinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Karlovac, 
time da mu je danom imenovanja prestalo ovlaštenje vršioca duž
nosti javnog tužioca u tom tužilaštvu.

98. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU TRI ZAMJENIKA OPĆIN
SKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM:, JAVNOM TUŽILAŠTVU 
OSIJEK

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-
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Vijede se o Prijedlogu odluke nije izjašnjavalo
obzirom da je javni tužilac Hrvatske Prijedlog povukao iz pro
cedure .

99. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG 
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU PU
LA-'

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-

Komisija za izbor: i imenovanja predložila je da se 
za zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tuži
laštvu Pula imenuje SiIvano Radobuljac, pripravnik u navedenom 
tužilaštvu.

Vijeće je, uz šest uzđržanih glasova, bez rasprave, 
imenovalo SILVANA RADOBULJCA za zamjenika općinskog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Pula.

100. točka, - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG 
, JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU RI
JEKA

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na, sjeđni-

Vijeće se o predloženoj Odluci nije izjašnjavalo, 
obzirom da je javni tužilac Hrvatske Prijedlog odluke povukao 
iz procedure.

101. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG 
, JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU SLA
VONSKA, POŽEGA

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na, sjedni-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se za zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom 
tužilaštvu Slavonska Požega ponovno imenuje Nenađ Vlašiđ.

Vijeće je, uz tri uzđržana glasa, bez rasprave, 
ponovno imenovalo NENADA VLAŠIĆA za, zamjenika općinskog jav
nog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Slavonska Požega.

102. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ČETIRI ZAMJENIKA 
OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM 
TUŽILAŠTVU SPLIT

Prijedlog odluke zastupnici su primili na Sjedni
ci,
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Vijeće se o predloženoj Odluci nije izjašnjavalo, 
obzirom da je Javni tužilac Hrvatske povukao Prijedlog odluke 
iz procedure.

103. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG 
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ČA
KOVEC

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđni-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se za. zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom 
tužilaštvu ponovno imenuje Jasenka Crnčec.

Vijeđe je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave, 
ponovno imenovalo JASENKU CRNČEC za zamjenika općinskog jav
nog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Čakovec.

104. točka. - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG 
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ZA
DAR

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-

Vijeće se nije o prijedlogu izjašnjavalo, obzirom 
da je javni tužilac Hrvatske Prijedlog odluke povukao iz pro
cedure .

105. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG 
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM. JAVNOM TUŽILAŠTVU ZA
GREB

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni
ci.

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se Vasn.a Kozarić, stručni suradnik u Općinskom javnom tužila
štvu Samobor, imenuje za zamjenika općinskog javnog tužioca u 
Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb.

Viječe je, uz jedan uzđržani glas, bez rasprave, 
imenovalo VESNU KOZARIĆ za zamjenika općinskog javnog tužioca 
u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb.

106. točka PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG 
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ZA
GREB

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na. sjedni-
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Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se Nada Dražić ponovno imenuje za zamjenika općinskog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb.

Vijeće je,bez rasprave, uz tri uzdržana glasa, 
ponovno imenovalo NADU DRAŽIĆ za zamjenika općinskog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb.

107. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG 
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ZA
GREB

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni
ci.

Komisija za izbor i imenovanja predložila, je da se 
Davorka Mlinarić-žagi, diplomirani pravnik iz Zagreba, imenuje 
za zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tuži
laštvu Zagreb,

Vijeće je, uz jedan glas protiv i dva uzdržana, 
imenovalo DAVORKU MLINARIĆ-ŽAGI za zamjenika općinskog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb.

108. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA 
UPRAVNOG, SUDA HRVATSKE

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđni-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se 
Dragutin Hamilton razriješi dužnosti suca Upravnog suda Hrvat
ske .

Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave, 
razriješilo DRAGUTINA HAMILTONA dužnosti suca Upravnog suda 
Hrvatske danom 1. ožujka 1991., na vlastiti zahtjev.

109. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA 
OKRUŽNOG SUPA U SLAVONSKOJ POŽEGI

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se razriješi dužnosti suca Okružnog suda u Slavonskoj Požegi 
Rudolf Maček.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, razriješilo
RUDOLFA MAČEKA dužnosti suca Okružnog suda u Slavonskoj Požegi,
zbog odlaska na drugu dužnost.
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110. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA 
OKRUŽNOG SUDA U VARAŽDINU

ci.
Prijedlog Odluke zastupnici su primili na sjedni-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se, Slobodan Grah razriješi dužnosti suca Okružnog suda u 
Varaždinu. f

Viječe je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave, 
razriješilo SLOBODANA GRAHA dužnosti suca Okružnog suda u 
Varaždinu danom 28. veljače 1991. godine, na vlastiti zahtjev.

111. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OKRUŽNOG SUDA U ZAGREBU

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni
ci Vijeća.

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se Goran Mikuličiđ razriješi dužnosti suca Okružnog suda u Za
grebu .

Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave, 
razriješilo GORANA MIKULIČIĆA dužnosti suca Okružnog suda u 
Zagrebu, zbog odlaska na drugu dužnost.

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

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni
ci ,

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se Katarina Meštrović razriješi dužnosti suca Okružnog suda u

Vijeće je, uz jedan uzdržani glas, bez rasprave, 
razriješilo KATARINU MEŠTROVIĆ dužnosti suca Okružnog suda 
u Zagrebu, na vlastiti zahtjev, radi odlaska, u mirovinu.

113. točka

ci.

PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI DVA 
SUCA OKRUŽNOG SUDA U ZAGREBU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se suci mr, Ilija, Ivanić i Nenad Filipović razriješe dužnosti 
suca Okružnog suda u Zagrebu.

U raspravi su učestvovali: Vice Vukojević, Ivan 
Milas i Vladimir Seks,
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Vijeće je, uz sedam glasova protiv i dva uzđržana, 
razriješilo ILIJU IVANIĆA i NENADA FILIPOVIĆA dužnosti suca 
Okružnog suda -u Zagrebu, na njihov vlastiti zahtjev.

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

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđni- 

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Mate Kustura razriješi dužnosti suca Okružnog privrednog 
suda u Osijeku.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, razriješilo 
MATU KUSTURU dužnosti suca Okružnog privrednog suda u Osijeku, 
na vlastiti zahtjev, danom 31. ožujka 1991, godine.

115. točka PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU VRŠITELJA DUŽNOSTI 
PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG SUDA U ČAZMI

ci,
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđni*- 

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se
Alka, Alić razriješi dužnosti vršitelja dužnosti predsjednika 
Općinskog suda u Čazmi.

Vijeće je, uz dva uzđržana glasa, bez rasprave, 
razriješilo dužnosti vršitelja dužnosti predsjednika Općinskog 
suda u Čazmi ALKU ALIĆ, na, vlastiti zahtjev.

116. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA 
OPĆINSKOG SUDA U ČAKOVCU

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni- 

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Vlasta Patrčević razriješi dužnosti suca Općinskog suda u 
Čakovcu,

Vijeće je, uz dva uzđržana glasa, razriješilo 
dužnosti suca Općinskog suda u Čakovcu VLASTU PATRČEVIĆ na 
vlastiti zahtjev, radi odlaska na drugu dužnost, danom 28. 
veljače 1991. godine.

117. točka -■ PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG 
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU SLA
VONSKA POŽEGA

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili n,a sjedni-Prijedlog odluke zastupnici su primili n,a sjedni^
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Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se Mira Matič-Primorac razriješi dužnosti zamjenika okružnog 
javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Slavonska Požega.

Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave, 
razriješilo MIRU MATIĆ-PRIMORAC, na vlastiti zahtjev, radi 
početka rada u odvjetništvu dužnosti zamjenika okružnog jav
nog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Slavonska Požega da
nom 15. travnja 1991. godine.

118. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA 
OKRUŽNOG JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠ
TVU ZADAR

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni
ci .

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se Ivan Galoviđ razriješi dužnosti zamjenika okružnog javnog 
tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zadar.

Viječe je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave, 
razriješilo IVANA GALOVIĆA, radi odlaska na drugu dužnost, 
dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom 
tužilaštvu Zadar.

119. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENI
KA OKRUŽNOG JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM. JAVNOM TU
ŽILAŠTVU ZAGREB
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni

ci.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 

se Danilo Gregovič razriješi dužnosti zamjenika okružnog jav
nog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb,

Viječe je, uz dva uzdržana glasa razriješilo du
žnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom 
tužilaštvu Zagreb DANILA GREGOVICA radi odlaska na drugu duž
nost.

120. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA 
OKRUŽNOG JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠ
TVU ZAGREB

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se Marijan Kranjski razriješi dužnosti zamjenika okružnog ja
vnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb,

Viječe je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave, 
razriješilo MARIJANA KRANJSKOG, radi odlaska na drugu duž
nost, dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom 
javnom tužilaštvu Zagreb.
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121, točka - PRIJEDLOG ODLUKE Q RAZRJEŠENJU VRŠITELJA DUŽNOSTI
OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽI
LAŠTVU BJELOVAR

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se Vladimir Tramišak razriješi dužnosti vršitelja dužnosti 
općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Bjelo
var.

Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave, 
razriješilo VLADIMIRA TRAMIšAKA dužnosti vršittelja dužnosti 
općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Bjelo
var, radi odlaska na drugu dužnost.

122. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA. OPĆIN
SKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU 
RIJEKA,

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se Marija Markiš razriješi dužnosti zamjenika općinskog javnog 
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Rijeka.

Vijeće je, uz dva glasa protiv i dva uzdržana, 
bez rasprave, razriješilo MARIJU MARKI'š dužnosti zamjenika 
općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Rije
ka danom 1. travnja 1991. godine, na. vlastiti zahtjev.

123. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA OPĆIN
SKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU 
RIJEKA

ci.
Odluke zastupnici su primili na sjedni^

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se Djuro Vučinić razriješi dužnosti zamjenika općinskog jav
nog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Rijeka.

Vijeće je, uz dva uzdržana, glasa, bez rasprave, 
razriješilo DJURU VUČINIĆA dužnosti zamjenika općinskog jav
nog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Rijeka danom 1. 
travnja 1991. godine, na vlastiti zahtjev radi početka rada 
u odvjetništvu.

124. točka T- PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA 
OPĆINSKOG. JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILA 
ŠTVU VARAŽDIN

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici
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Komisija, za izbor i imenovanja, predložila, je da 
se Darko Sabijan razriješi dužnosti zamjenika opđinskog javnog 
tužioca u 'Opđinskom javnom tužilaštvu Tataždip,

Vijeće je, uz jedan uzdržan glas, bez rasprave, 
radi odlaska na drugu dužnost, DARKA SABIJANA razriješilo 
dužnosti zamjenika opđinskog javnog tužioca u Opđinskom jav
nom tužilaštvu Varaždin.

125. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU TRI ZAMJENIKA OP
ĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽI
LAŠTVU ZAGREB

sjednici,
Prijedlog odluke podijeljen je zastupnicima na

Viječe se o predloženoj Odluci nije izjašnjavalo 
jer je Javni tužilac Hrvatske Prijedlog odluke naknadno povu
kao iz procedure.

126, točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJE
NIKA OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAV- 
VNQM TUŽILAŠTVU ZAGREB

ci.
odluke zastupnici su primili na sjeđni-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se Dinko Cvitan razriješi dužnosti zamjenika opđinskog javnog 
tužioca u Opđinskom javnom tužilaštvu Zagreb.

Viječe je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave, 
razriješilo DINKA CVITANA dužnosti zamjenika opđinskog javnog 
tužioca u Opđinskom javnom tužilaštvu Zagreb danom 15. veljače 
1991. godine, na, vlastiti zahtjev radi početka rada u odvjet
ništvu .

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

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se Miroslava Jurjeviđ ponovno izabere za predsjednika Okružnog 
suda u Gospiđu,

Viječe je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave, 
ponovno izabralo MIROSLAVU JURJEVIĆ za predsjednika Okružnog 
suda u Gospiđu.
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128. točka, - PRIJEDLOG ODLUKE Q IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLA
NOVA ODBORA ZA DODJELU REPUBLIČKE NAGRADE ŠPORTA
"Dr. FRANJO BUČAR"

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-

Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se u 
Odbor za dodjelu Republičke nagrade športa "Dr. Franjo Bučar" 
i m e n u j u :

za predsjednika.
Dr, HRVOJE KAČIĆ, zastupnik u Društveno-političkom

vijeću

za, članove
ZORAN ČUTURA,, košarkaš KK "Cibona"
mr. KREŠIMIR DELIJA, savjetnik u Zavodu za školstvo 
SANDRA DUBRAVČIĆ, športski liječnik 
IVAN KERN, predsjednik Hrvatskog športskog saveza 
dr. NEDJELJNO MIHANOVIĆ, zastupnik u Vijedu općina 
doc. dr. DRAGAN MILANOVIĆ, Fakultet za fizičku

kulturu
prof. dr, MIRKO RELAC, iz Zagreba
BOŽIDAR VUČETIĆ, zastupnik u Vijeću udruženog rada.

U raspravi su, sudjelovali: Hrvoje Kačić, Vice Vu- 
kojević i Ivan. Milas.

Nakon rasprave u kojoj je Hrvoje Kačić predložio 
da se umjesto njega za predsjednika Odbora imenuje dr. Nedjelj- 
ko Mihanović Vijeće je odgodilo raspravu o toj točci dnevnog 
reda kako bi Komisija za izbor i imenovanja još jednom preispi
tala predloženu odluku.

129. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU REPUBLIČKE IZBORNE 
KOMISIJE

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni
ci .

Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se u 
Republičku izbornu komisiju, čiji predsjednik je po svom polo
žaju VJEKOSLAV VIDOVIĆ, predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske ime
nuju :

za zamjenika predsjednika
ZLATKO CRNIO, sudac Vrhovnog suda Hrvatske

za člana
NIKOLA FILIPOVIĆ, sudac Ustavnog suda Hrvatske 
za zamjenika člana
GORANA ARALICA, tajnik Odbora za poljodjelstvo,

selo i seljaštvo
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za člana
VOJKO MADIRAZZA, predsjednik Okružnog suda u Za

grebu
za zamjenika člana
IVANA LINARDIć, svjetnika Sabora
za člana

' M,LADEN TURKALJ, sudac Upravnog suda Hrvatske
za zamjenika člana
FLORIJAN BORAS, tajnik Zakonodavno-pravne komisi

je
za člana
ALEMKA BRKLJAČIĆ-RADANČEVIĆ, sudac Ustavnog suda

Hrvatske
za zamjenika člana
DUNJA KNEŽEVIĆ-JURIĆ, stručni suradnik u Upravnom

sudu Hrvatske
time da se dosadašnji članovi Republičke izborne komisije raz
rješavaju dužnosti.

U raspravi su sudjelovali Dr. Nikola Viskovič i
Ivan Milas.

Viječe je, uz dva uzdržana glasa, imenovalo, uz 
predsjednika Republičke izborne komisije koji je po svom polo
žaju VJEKOSLAV VIDOVIĆ, predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske, 
stalni sastav Komisije:

za zamjenika predsjednika
ZLATKO CRNIĆ, sudac Vrhovnog suda Hrvatske 
za člana
NIKOLA FILIPOVIĆ, sudac Ustavnog suda Hrvatske 
za zamjenika člana
GORANA ARALICA, tajnik Odbora za poljodjelstvo,

selo i seljaštvo
za člana
VOJKO MADIRAZZA, predsjednik Okružnog suda u

Zagrebu
za zamjenika člana
IVANA LINARDIĆ, savjetnik Sabora
za člana
MLADEN TURKALJ, sudac Upravnog suda Hrvatske
za zamjenika člana
FLORIJAN BORAS, tajnik Zakonođavno-pravne komisije
za člana
ALEMKA BRKLJAČIĆ-RADANČEVIĆ, sudac Upravnog suda

Hrvatske
z:a zamjenika člana
DUNJA KNEŽEVIĆ-JURIĆ, stručni suradnik u Upravnom

sudu Hrvatske
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time da se dosadašnji članovi Republičke izborne komisije raz
rješavaju dužnosti.

130. točka

sjednici. 

se u Viječe

PRIJEDLOG OPLUKE 0 IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA 
HRVATSKE TELEVIZIJE

Prijedlog odluke podijeljen je zastupnicima na

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
Hrvatske televizije i m e n u j u :

- iz sastava zastupnika
MATO ARLOVIĆ (SDP)
LUKA BEBIĆ (HDZ)
IVAN MATIJA (SDP)
NEDJELJNO MIHANOVIĆ (HDZ)
IVAN MILAS (HDZ)
/MARTIN SAGNER (HDZ)
j u r e Šo n j e (h s s )
dr IVO VALENT (HDZ)
JANKO VASILJEVIĆ (SDP)
DJURO VIDMAROVIĆ (HDZ)

- iz reda kulturnih,, znanstvenih, prosvjetnih i 
drugih ustanova

IVAN ARALICA 
KREŠIMIR BALENOVIĆ 
BONAVENTURA DUDA 
BORIS MARUNA 
MILAN MIRIĆ

U raspravi su sudjelovali: Janko Vasiljeviđ, dr, 
Vladimir Veselica, dr. Nikola Viskoviđ, Ivan Milas, Vladimir 
Seks, Ante Klarič, Hrvoje Kačic, dr, Zvonimir Markovič, dr. Ni<- 
kola Jakšič i Božidar Petrač.

Nakon rasprave i prijedloga Janka Vasiljeviča da 
ga se ne imenuje za člana Vijeđa HTV-a, Ivan Milas, predstavnik 
predlagača povukao je Prijedlog odluke iz procedure pa se Viječe 
o tom prijedlogu nije izjašnjavalo.

f/3/ )v '' Na zahtjev Ivana Milasa predsjednika, Komisije za 
izbor i imenovanja iz procedure je povučen i Prijedlog odluke 
o imenovanju članova Viječa Hrvatskog radija.
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131. točka

ci.

PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG 
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM; TUŽILAŠTVU SPLIT

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da 
se za zamjenika Okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tu
žilaštvu Split i m e n u j e  mr, Andrija Radić, vršilac du
žnosti okružnog javnog tužioca u javnom tužilaštvu Split.

Viječe je, uz dva uzđržana glasa, bez rasprave 
imenovalo mr. ANDRIJU RADIO za zamjenika okružnog javnog tužio
ca u Okružnom javnom tužilaštvu Split,

132.

Q*>$)
ci.

točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG
j a v n o g t u ž i o c a u o k r u ž n o m. JAVNOM TUŽILAŠTVU OSIJEK

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se 
za zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tuži
laštvu Osijek i m e n u j e mr. Slavko Zadnik, vršilac duž
nosti okružnog- javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Osi
jek,

Viječe je, uz jedan uzdržani glas, bez rasprave, 
imenovalo mr. SLAVKA ZADNIKA za zamjenika okružnog javnog tu
žioca u Okružnom javnom tužilaštvu Osijek,

Sjednica Viječa zaključena je 23, veljače 1991. 
godine u 13,20 sati. *

* Prvog dana zasjedanja sjednica je zaključena u 16,40 sati, 
a drugog dana zasjedanja zaključena je u 21,45 sati.


