
Z A P I S N I K

2. zajedničke sjednice svih vijeđa Sabora Socijalističke Republike 
Hrvatske održane 28. lipnja 1990. godine

Sjednica je počela u 9 sati u velikoj vijećnici 
Sabora, Radiđev trg 6.

Sjednici je predsjedavao Dr žarko Domljan, predsjed
nik Sabora.

Predsjednik Sabora otvorio je sjednicu i pozdravio 
sve prisutne, a posebno Dr Franju Tuđ jmana, predsjednika Predsjed
ništva SR Hrvatske, članove Predsjedništva i Izvršnog vijeđa Sabora.

Predsjednik Sabora konstatirao je, da je pregledom 
evidencijskih listića utvrđjeno da sjednici prisustvuje većina za
stupnika svakog vijeća, te da se na sjednici mogu donositi pra
vovaljane odluke.

Zatim se prešlo na utvrđjivanje dnevnog reda.

sjednicu.
Prijedlog dnevnog reda dostavljen je uz poziv za

Zastupnik Mato Arlović, u ime kluba zastupnika li
jevog bloka predložio je da se u dnevni red sjednice ne uvrsti 
točka 4. IZLAGANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIČKOG KOMITETA ZA ODNOSE S 
INOZEMSTVOM MR. ZDRAVKA MRŠIČA O TEMELJIMA I NEPOSREDNIM ZADACIMA 
VANJSKE POLITIKE HRVATSKE.

Prijedlog nije prihvaćen.

Većinom glasova utvrđjen je slijedeći

D N E V N I  R E D :

1. Usvajanje Zapisnika 1. zajedničke sjednice svih 
vijeća Sabora SR Hrvatske održane 30, i 31. svib
nja 1990. godine;



2

2. Uvodno Izlaganje Predsjednika Predsjedništva So
cijalističke Republike Hrvatske Dr Franje Tuđ j- 
mana u povodu Prijedloga Predsjedništva Socija
lističke Republike Hrvatske da se pristupi ras
pravi o promjeni Ustava Socijalističke Republike 
Hrvatske;

3. Uvodno izlaganje potpredsjednika Sabora Socija
lističke Republike Hrvatske Vladimira šeksa u po
vodu davanja mišljenja Sabora Socijalističke Re
publike Hrvatske na Nacrt amandmana na Ustav 
Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

4. Izlaganje predsjednika Republičkog komiteta za 
odnose s inozemstvom mr Zdravka MrŠića o teme
ljima i neposrednim zadacima vanjske politike 
Hrvatske;

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovni
ka Sabora Socijalističke Republike Hrvatske;

6. Izbor predsjednika radnih tijela Sabora Socija
lističke Republike Hrvatske;

7. Imenovanja i razrješenja funkcionara koji rukovo
de radom republičkih organa uprave kao i njihovih 
zamjenika.

AD. 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 1. ZAJEDNIČKE SJEDNICE SVIH VIJEĆA
SABORA SR HRVATSKE ODRŽANE 30. I 31. SVIBNJA 1990. GODINE

Zapisnik 1. zajedničke sjednice svih vijeća Sabora 
SR Hrvatske održane 30. i 31. svibnja 1990. godine usvojen je uz 
slijedeće dopune:

- na 2. stranici na kraju stava 3. treba dodati 
slijedeći tekst: "zastupnici su tražili dvodnevnu sjednicu kako 
bi se mogla provesti rasprava o Programu kandidata za predsjed
nika Izvršnog vijeća Sabora.”;

- na 4. stranici iza stava 3. treba dodati slijede 
ći tekst: "Gospodin Seks u odgovoru na primjedbu zastupnika Dr 
Nikole Viskovića ocijenio je, izmeđju ostalog, da je predložena
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izmjena i dopuna Poslovnika upravo utemeljena na odredbi člana 
291. Ustava SR Hrvatske jer postoji stvarna i neodgodiva potreba 
da se Poslovnik Sabora dovede u suglasje sa amandmanima na Ustav. 
SRH i činjenicom da je Sabor sada višestranački demokratski par
lament ."

Gospodin šeks u odgovoru na primjedbu zastupnice 
Gordane Grbiđ ocijenio je da nije povrijeđjen niti jedan zakon 
time što se na ovako povijesno značajan dan Sabora, rad Sabora za
počeo Izvedbom hrvatske himne "Lijepa naša domovino"

- na 18. stranici iza stava 3. dodaje se novi stav 
koji glasi: "Zastupnik Josip Buršiđ ostvario je pravo na repliku , 
a predsjednik Sabora obavijestio je zastupnike da stručna 
služb.a Sabora pripremiti tumačenje odredbe Poslovnika u svezi 
prava na repliku".

Dopunu zapisnika zatražio je zastupnik Ivan Matij-a.

AD. 2. UVODNO IZLAGANJE PREDSJEDNIKA PREDSJEDNIŠTVA SOCIJALISTIČKE 
REPUBLIKE HRVATSKE DR FRANJE TUDJMANA U POVODU PRIJEDLOGA 
PREDSJEDNIŠTVA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE DA SE PRI
STUPI RASPRAVI 0 PROMJENI USTAVA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE 
HRVATSKE

Dr Franjo Tuđjman, predsjednik Predsjedništva SR 
Hrvatske podnio je uvodno izlaganje.

Predsjednik Sabora obavijestio je zastupnike da će 
se rasprava o Prijedlogu Predsjedništva SR Hrvatske da se pristupi 
raspravi o promjeni Ustava SR Hrvatske provesti na odvojenim sjed
nicama vijeda.

AD. 3. UVODNO IZLAGANJE POTPREDSJEDNIKA SABORA SOCIJALISTIČKE
REPUBLIKE HRVATSKE VLADIMIRA ŠEKSA U POVODU DAVANJA MIŠLJENJA 
SABORA:SR HRVATSKE NA NACRT 'AMANDMANA NA USTAV SOCIJALIS
TIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

Vladimir Šeks, potpredsjednik Sabora podnio je 
uvodno izlaganje.
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Predsjednik Sabora obavijestio je zastupnike da 
će se rasprava u povodu davanja mišljenja Sabora SR Hrvatske na 
Nacrt amandmana na Ustav SFR Jugoslavije provesti na odvojenim 
sjednicama vijeća.

AD. 4. IZLAGANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIČKOG KOMITETA ZA ODNOSE S 
INOZEMSTVOM MR ZDRAVKA MRŠIĆA O TEMELJIMA I NEPOSREDNIM 
ZADACIMA VANJSKE ' POLITIKE HRVATSKE

Mr Zdravko Mršić podnio je izlaganje.
Zastupnici su izlaganje mr Mršića primili na

znance, a ukoliko zastupnici budu tražili rasprava će se provesti 
na narednoj sjednici vijeća.

AD. 5. PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SABORA 
SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik je obavijestio zastupnike da se na 
temelju točke 10. Amandmana XLIX na Ustav SR Hrvatske, Poslovnik 
Sabora donosi na zajedničkoj sjednici svih vijeća Sabora.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslov
nika Sabora dostavljen je uz poziv za sjednicu.

U ime Predsjedništva Sabora, koje je pređiagač 
ove odluke, obrazloženje je dao Vladimir Seks, potpredsjednik 
Sabora.

U toku rasprave zastupnici su predlagali:
- Zastupnik Jure šonje, proširenje naziva Odbora 

za poljodjelstvo u Odbor za poljodjelstvo, selo i seljaštvo;
- Zastupnik Mato Arlović da se ne prihvati član 1. 

Prijedloga odluke,aukoliko bi se ipak išlo na rješenje predloženo 
u članu 1. onda treba iz sastava radnih tijela izostaviti znan
stvene, stručne i javne radnike. Zastupnik je predložio i novu 
formulaciju člana 12. Prijedloga odluke koja glasi "Ova Odluka 
stupa na snagu kada se objavi u "Narodnim novinama";

- Zastupnik Visković, da se promjene nazivi 
Odbora za zaštitu čovjekove okoline u Odbor za zaštitu prirode
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Odbor za poljodjelstvo u Odbor za selo i poljodjelstvo, te da 
se član 12. Prijedloga odluke izmjeni tako da Odluka stupa 
na snagu osam dana nakon objave u "Narodnim novinama";

- Zastupnica Gordana Ajđukoviđ, da se u članu
2. Prijedloga odluke doda pod rednim brojem Odbor za mlađe.
U tom prijedlogu podržao ju je i zastupnik Željko Jovanoviđ;

- Zastupnik Anđro Krstuloviđ i zastupnik Nikola 
Jakšiđ, da se Odbor za obrazovanje,znanost i kulturu razdvoji
na dva odbora i to na Odbor za obrazovanje i na Odbor za znanost 
i kulturu. Isto tako zastupnik Krstuloviđ se nije složio s pri
jedlogom da se mijenja naziv Odbor a za zaštitu čovjekove okoline;

- Zastupnik Juraj Buzqlid, da se iz Odbora za 
promet i veze izdvoje telekomunikacije te da se naziv odbora za 
informatiku promijeni u Odbor za informatiku i telekomunikacije;

-  Zastupnik Josip Pankretiđ, da se izmijeni naziv . 
Odbora za poljoprivredu u Odbor za selo i poljoprivredu i poljo
djelstvo;

- Zastupnik Davor Lasiđ, da se naziv Odbora, za 
obrazovanje, znanost i kulturu promjeni u Odbor za obrazovanje, 
znanost, kulturu i pitanja mladeži;

- Zastupnik v jeko Studen, da se osnuje Odbor za 
elektroprivredu;

- Zastupnik Dragutin Žic, da se naziv Odbora za
, turizam izmijeni u Odbor za turizam i nautiku. Zastupnik Milivoj 
Franiđ založio se da se ne prihvati ova promjena naziva Odbora za 
turizam;

- Zastupnik Mijo Laid, da se naziv Odbora za po
ljodjelstvo promjeni u Odbor za poljodjelstvo, selo i stočarstvo.

Nakon rasprave gospođin Vladimir Seks, u ime pređ- 
lagača - Predsjedništva Sabora izjasnio se o iznijetim prijedlo
zima. Gospodin šeks je naglasio da je Predsjedništvo Sabora sugla
sno s prijedlogom da se izmijeni naziv Odbora za poljodjelstvo u 
Odbor za poljodjelstvo, selo i seljaštvo, te takođjer da Odbor za 
zaštitu čovjekove okoline izmijeni naziv u Odbor za zaštitu prirode
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i čovjekove okoline.
Predsjedništvo Sabora takodjer vedinom glasova 

zauzelo je stav da ne bi trebalo prihvatiti brisanje člana 1. 
i izmjenu člana 12. Prijedloga odluke. Naime, znanstveni, javni i 
stručni radnici ne mogu imati isti status u radnom tijelu Sabora 
kao i zastupnici, obzirom da zastupnici za svoj rad u Saboru snose 
političku i svaku drugu odgovornost pred biračkim tijelom. Isto 
tako odgodu stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Poslov 
nika do objave u "Narodnim novinama" ili osam dana po objavi u 
"Narodnim novinama" ne bi trebalo prihvatiti stoga Što postoji 
neodgodiva potreba da se radna tijela odmah konstituiraju sa 
punom djelatnošću i punim ingerencijama odmah počmu djelovati.

Predsjedništvo Sabora u odnosu na sve druge iz
nesene prijedloge predlaže da se proslijede Komisiji za Poslov
nik Sabora da ih temeljito razmotri i nakon toga predloži koja bi 
nova radna tijela trebalo ustrojiti te koje bi bile njihove nad
ležnosti.

Predsjednik je predložio da se zastupnici izjasne 
o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Sabora za
jedno sa predloženim stavovima Predsjedništva Sabora.

U odnosu na prijedlog predsjednika Sabora povela 
se rasprava oko toga da li o svakom izmijetom prijedlogu treba 
posebno glasovati.

U raspravi su učestvovali: Dr Nikola Vlskoviđ,
Ilija Knežević, Dr Ljubcmir Valković i Ivan Milas.

Zastupnici su se većinom glasova (63 protiv) 
opredijelili da se o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama 
Poslovnika Sabora zajedno sa prijedlozima Predsjedništva Sabora 
glasa u cjelini.

Zastupnici su većinom glasova (40 protiv) pri
hvatili Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Sa
bora zajedno sa prijedlozima Predsjedništva Sabora.

U okviru ove točke dnevnog reda zastupnici su prih
vatili dokumenat koji je izradjen u Stručnoj službi Sabora a
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odnosi se na poslovni red na zajedničkoj sjednici svih vijeća 
Sabora - pravo predsjednika da zastupnicima daje i oduzima riječ 
u odnosu na pravo zastupnika da dobije riječ mimo reda kojim su se 
za riječ prijavili ostali zastupnici.

AD. 6. IZBOR PREDSJEDNIKA RADNIH TIJELA SABORA SOCIJALISTIČKE 
REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju točke 10. Amandmana XLIX na Ustav Soci
jalističke Republike Hrvatske predsjednici radnih tijela Sabora 
biraju se na zajedničkoj sjednici svih vijeća.

Prijedlog odluke o izboru predsjednika radnih ti
jela Sabora dostavljen je uz poziv za sjednicu.

Predlagač je Komisija Sabora za izbor i imenovanja.
Ivan Milas, predsjednik Komisije za izbor i imenova

nja, obrazložio je prijedlog Komisije.

Predsjednik je obavijestio zastupnike da se pred
sjednici radnih tijela Sabora biraju javnim glasovanjem, a za 
izbor je potrebna većina glasova prisutnih zastupnika.

Prijedlog odluke o izboru predsjednika radnih 
tijela Sabora, koju je predložila Komisija Sabora za izbor 1 ime
novanja prihvaćen je većinom glasova prisutnih zastupnika.

Predsjednik je proglasio da su za predsjednike rad
nih tijela Sabora izabrani:

- VLADIMIR ŠEKS

- Dr ŽARKO DOMLJAN,

- VICE VUKOJEVlđ

- MATO ARLOVIĆ
- DJENIO RADIĆ

- MILAN KOVAČ

- Mr NEVEN JURICA

za predsjednika Komisije za ustavna 
pitanja,
za predsjednika Komisije za zaštitu 
i unapređjivanje ravnopravnosti na
roda i narodnosti (po položaju),
za predsjednika Zakonodavno-pravne 
komisije,
za predsjeđnika Komisije za Poslovnik,
za predsjednika Komisije za razmatranje 
akata Skupštine SFR Jugoslavije,
za predsjednika Administrativne komi
sije,
za predsjednika Komisije za društveni 
nadzor i predstavke,
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za predsjednika Komisije za kontrolu 
zakonitosti rada Službe državne si
gurnosti ,
za predsjednika Odbora za unutrašnju 
politiku i narodnu obranu,
za predsjednika Odbora za ekonomsku 
politiku 1 razvoj,
za predsjednika Odbora za pitanja po
litičkog sistema,
za predsjednika Odbora za budžet i 
financije,'
za predsjednika Odbora za obrazovanje, 
znanost i kulturu,
za predsjednika Odbora za socijalnu 
politiku i zdravstvo, i
za predsjednika Odbora za pravosudje 
i upravu.

Predsjednik je čestitao predsjednicima radnih tijela
na izboru.

AD. 7. IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA FUNKCIONARA KOJI RUKOVODE RADOM 
REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE KAO I NJIHOVIH ZAMJENIKA

Na temelju točke 10. Amandmana XLIX na Ustav So
cijalističke Republike Hrvatske, Sabor na zajedničkoj sjednici 
svih vijeća imenuje i razrješava republičke sekretare i druge fun
kcionare koji rukovode radom republičkih organa uprave, kao 1 
njihove zamjenike.

Na temelju člana 321. Poslovnika Sabora, Komisija 
Sabora za izbor i imenovanja pđonosi Saboru prijedloge za imenova
nja i razrješenja republičkih sekretara i predsjednika republičkih 
komiteta kao i njihovih zamjenika.

Dio materijala dostavljen je uz poziv za sjednicu, 
a dio je podijeljen na klupe.

Ivan Milas obrazložio je prijedlog Komisije Sabora 
za izbor i Imenovanja.

- DJURO PERICA

- Mr IVAN BOBETKO

- IVICA GAŽI

- GORDANA GRBIĆ

- Dr ŠIME DJODAN

- Dr NEDJELJKO MIHANOVIĆ

- Dr ZVONIMIR MARKOVIĆ

- SIMO RAJIĆ
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U toku rasprave:

- zastupnik Branko Puhariđ zatražio je izmeđju 
ostaloga od pređiagača dodatna obrazloženja u vezi prijedloga 
da se razriješe dužnosti Aleksandar Kolka i Rade Murid

- zastupnik Ivan Kolak zatražio je da se povuče 
prijedlog kandidature Guste Santinija za republičkog sekretara 
za finaneije tobzirom da svojim radom u Tvornici duhana Zagreb 
posebno na području financija nije zadovoljio. Isto tako zatra
žio je da se ova njegova izjava objavi u sredstvima javnog pri
općavanja .

U odnosu na izlaganja zastupnika Puhariđa i Ko- 
laka za riječ su se javili zastupnici: Josip Kunac, šime Djodan, 
Vladimir Šeks, Djuro Kljaiđ, Ivica Račan, Simo Rajiđ, Milenko 
Milinković, Marko Atlagić, Perica Kutlić, Božo Erliđ, Ivan Milas, 
Marko VlaŠiđ, Vedrana Garafuliđ-Kukoč i Miljenko žagar.

iU raspravi su učestvovali Guste Santini, kandidat 
za republičkog sekretara za financije, prof, dr. Vlatko Pavletiđ, 
predsjednik Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku 
i tehničku kulturu, Milovan Šibi, predsjednik Republičkog komi
teta za informiranje i Stipe Mesiđ, predsjednik Izvršnog vijeća 
Sabora.

Predsjednik je nakon rasprave dao pauzu, kako bi se 
mogli sastati klubovi zastupnika i raspraviti pitanje kandida
ture gospodina Guste Santinija.

Nakon pauze, po ovlaštenju predsjednika Sabora 
sjednici je nastavio predsjedavati VLADIMIR ŠEKS, potpredsjednik 
Sabora.

U nastavku sjednice Stipe Mesić, predsjednik Iz
vršnog vijeća Sabora predložio je da se odgodi za narednu sjed
nicu izjašnjavanje o kandidatu za republičkog sekretara za financi
je. S prijedlogom se suglasio u Ime pređlagača i Ivan Milas, 
predsjednik komisije Sabora za izbor i imenovanja.
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Prijedlog je prihvaćen i s dnevnog reda sjednice 
skinut je PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU REPUBLIČKOG SEKRETARA ZA 
FINANCIJE.

diđatima.
Zatim se prešlo na glasovanje o predloženim kan-

Predsjedavajuđi je dao na glasovanje Prijedlog 
odluke o razrješenju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta 
za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu.

protiv).
Prijedlog je prihvaćen većinom glasova (24 glasa

Predsjedavajući je konstatirao da je razriješen 
dužnosti zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za prosvjetu, 
kulturu, fizičku i tehničku kulturu Dr Aleksandar Kolka.

Predsjedavajući je dao na glasovanje Prijedlog 
odluke o razriješenju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta 
za informiranje.

! Prijedlog je prihvaćen većinom glasova (22 glasa
protiv).

Predsjedavajući je konstatirao da je razriješen 
dužnosti zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za Informiranje 
Rade Murić.

Predsjedavajući je dao na glasovanje Prijedlog 
odluke o razriješenju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta 
za znanost, tehnologiju i informatiku.

Prijedlog je prihvaćen većinom glasova (5 glasova
protiv).

Predsjedavajući je konstatirao da je razriješen 
dužnosti zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za znanost, 
tehnologiju i informatiku Dr Zlatko Koren.
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Predsjedavajući je dao na glasovanje Prijedlog 
odluke o imenovanju prof, dr BRANKA BABCA , za Slana Izvršnog 
vijeća Sabora i republičkog sekretara za pravosuđje i upravu.

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.

Predsjedavajući je proglasio da je za Slana 
Izvršnog vijeća Sabora i republičkog sekretara za pravosuđje i 
upravu izabran odnosno imenovan prof, dr BRANKO BABAC.

Pređsjedavajući je dao na glasovanje Prijedlog 
odluke o Imenovanju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta 
za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu.

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.

Predsjedavajući je proglasio da je za zamjenika 
predsjednika Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku 
i tehničku kulturu imenovana dr RASIMA KAJIĆ.

Predsjedavajući je dao na glasovanje Prijedlog 
odluke o imenovanju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta 
za informiranje.

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.

Predsjedavajući je proglasio da je za zamjenika pred
sjednika Republičkog komiteta za informiranje imenovan DANIJEL 
BUČAN.

Predsjedavajući je dao na glasovanje Prijedlog 
odluke o imenovanju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta 
za znanost, tehnologiju i Informatiku.

Prijedlog je prihvaćen:: jednoglasno.
Predsjedavajući je proglasio da je za zamjenika 

predsjednika Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i 
informatiku imenovan prof. dr MARIJAN ŠUNJlđ.
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Predsjedavajući je dao na glasovanje Prijedlog 
odluke o imenovanju zamjenika republičkog sekretara za unutraš
nje poslove.

protiv).
Prijedlog je prihvaćen većinom glasova (10 glasova

Predsjedavajući je proglasio da je za zamjenika 
republičkog sekretara 'za unutrašnje poslove imenovan PERICA JORić.

Prema članu 7. Zakona o Izvršnom vijeću Sabora, pred
sjednik i članovi Izvršnog vijeća, prije stupanja na dužnost daju 
na zajedničkoj sjednici svih vijeća Sabora svečanu izjavu, čiji 
je tekst utvrdjen zakonom.

Predsjedavajući je pozvao prof, đr BABAC BRANKA 
da dade svečanu Izjavu, na način da potpiše njezin tekst.

Predsjedavajući je u ime svih čestitao na izboru 
novoizabran crni članu Izvršnog vijeća Sabora i zamjenicima pred
sjednika republičkih komiteta, a istovremeno zahvalio razriješenim 
zamjenicima predsjednika republičkih komiteta na dosadašnjem radu.

U okviru ove točke dnevnog reda predsjedavajući je 
obavijestio da je zastupnik Jovan Opačić, član Srpske demokratske 
stranke dao inicijativu da se jednom besjedom obrati Saboru.

Predsjedništvo Sabora SR Hrvatske zaključilo je 
da se inicijativa zastupnika Opačića ne prihvati, jer se niti 
jedna stranka ni njeni predstavnici nisu na poseban način obraćali 
Saboru.

Sjednica;"je zaključena u 13,40 sati.

TAJj^I^ SABORA 

Velibor^Kikerec


