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SABOR REPUBLIKE HRVATSKE 
ZASTUPNIČKI DOM

Zap i sn i k

12. sjednice Zastupničkog doma 
održane 23. rujna 1993. godine

Sjednicu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske* 
otvorio je i predsjedao joj prvi potpredsjednik Zastupničkog 
doma, dr. Žarko Domljan. Sjednica je počela u 15,10 sati.

Predsjedatelj je pozdravio predsjednika i nazočne 
č 1anove Vlade,

Sukladno članku 195. stavak 2. na početku sjednice 
izvedena je himna "Lijepa naša Domovino".

Zastupnički dom, minutom Šutnje, odao je počast palim 
hrvatskim braniteljima i civilima, žrtvama rata.

Dr. Žarko Domljan uvodno je obrazložio razloge 
sazivanja sjednice. Naime, Zastupnički dom se, u Deklaraciji o 
vanjskoj politici donesenoj 30. lipnja i zaključcima od 7. rujna, 
odredio prema uvjetima za produženje mandata mirovnim snagama UN 
/UNPROFOR/ u Republici Hrvatskoj. Generalni tajnik UN predao je 
izvješće Vijeću sigurnosti u kojem predlaže produljenje mandata 
UNPROFOR-u za idućih Šest mjeseci.

Kako Hrvatska nemože biti zadovoljna s prijedlogom 
Generalnog tajnika, poglavito stoga Sto nije uvažen niti jedan 
od naSih temeljnih zahtjeva o promjeni statusa mirovnih snaga, 
sazvana je sjednica Zastupničkog doma kako bi se, nakon rasprave, 
iskazao odlučan stav hrvatskog Sabora i donijeli odgovarajući 
zaključci o statusu mirovnih snaga UN nakon isteka mandata 30. 
rujna 1993. godine.

Predsjedatelj je izvjestio da je sjednici nazočno 95 
zastupnika i da Zastupnički dom može donositi pravovaljane 
od luke.

Izostanak sa sjednice ispričali su zastupnici: Zeljko 
BuSić, dr. Sime Dodan, Ivica Gaži, dr. Zlatko Kramarič, Ante 
Klarić, Milan Đukić, Milovan S ib 1 , dr . Savka Dabčevi ć-Kučar, 
Dražen BudiSa i Zvonimir Jurić.

Zapisnik jedanaeste sjednice usvojen je bez primjedbi.



Zatim se pristupilo utvrđivanju dnevnog reda sjednice.

Sukladno Članku 196. stavak 2. Poslovnika Zastupničkog 
doma, predsjedatelj je predložio slijedeću toCku dnevnog reda:

STATUS MIROVNIH SNAGA UN /UNPROFOR/ U REPUBLICI HRVATSKOJ 
NAKON ISTEKA MANDATA 30. RUJNA 1993. GODINE

U raspravi su sudjelovali: Velimir Terzić, Ante
Prkačin, Mladen Vilfan i Dino Debeljuh.

Za sjednicu je, većinom glasova /l "protiv"/ utvrđen
slij edeć i:

DNEVNI RED

STATUS MIROVNIH SNAGA UN /UNPROFOR/ U REPUBLICI HRVATSKOJ 
NAKON ISTEKA MANDATA 30. RUJNA 1993. GODINE

U raspravi o prijedlogu zastupnika Mladena Vilfana da 
se, prije rasprave na sjednici Doma, održi zajednička sjednica 
Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbora za 
vanjsku politiku bez nazočnosti javnosti, time da sjednici budu 
nazočni i zastupnici koji nisu Članovi tih radnih tijela, 
sudjelovali su: Luka BebiC, Mladen Vilfan i dr. Petar Bosnič.

"AKTUALNI SAT"

Zastupnik Niko Popović postavio je zastupničko pitanje 
u svezi kašnjenja isplate regresa kamata za poljoprivredne 
proizvođače te mogućnosti isplate zateznih kamata.

Odgovor je dao Božo Prka, predstavnik Ministarstva
f inane i j a .

Zastupnik dr. Ljubomir Antić postavio je zastupničko 
pitanje glede stvaranja tehničkih i inih pretpostavki za rad 
puCkog pravobranitelja.

Odgovor je dao potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske 
Vladimir Seks.

ZastupnikMar ijan Jurić postavio je zastupničko pitanje 
zašto se dosljedno ne provode zakonske odredbe koje uređuju 
obvezu plaćanja pristojbi za kuće za odmor.

Odgovor je dao Božo Prka, predstavnik Ministarstva
f inancija.
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Zastupnik Drago Ereš postavio je zastupničko pitanje 
u svezi obnove vinkovačke bolnice, te zatražio selektivan pristup 
u rješavanju problema na ratnim područjima.

Odgovor je dao predsjednik Vlade Republike Hrvatske 
Nikica Valentić.

Zastupnik Ante Lovrić postavio je zastupničko pitanje 
u svezi objekata koji su bili u vlasništvu HSS.

Odgovor na postavljeno pitanje dao je predsjednik Vlade 
Republike Hrvatske Nikica Valentić.

Zastupnik Srećko Bijel ić postavio je zastupničko
pitanje o obvezama građana koje plaćaju po deviznoj klauzuli te 
pitanje o politici u prosvjeti i kulturi.

Odgovor je dao predsjednik Vlade Republike Hrvatske 
Nikica Valentić.

Zastupnik Božo Kovačević postavio je zastupničko
pitanje u svezi održavanja nastave za učenike s područja Zadra,
Biograda i Šibenika, te pitanje o otklanjanju uzroka 
uznemirenosti stanovništva Konavala zbog obavijesti o mogućoj 
razmjeni tog teritorija.

Odgovor je dala ministrica kulture i prosvjete mr. 
Vesna Girardi Jurkić i predsjednik Vlade Republike Hrvatske 
Nikica Valentić.

Zastupnik Mladen Vilfan zatražio je objašnjenje
nedob ivanj a odgovora na pitanje o funkcionarskim stanovima te 
postavio zastupničko pitanje u svezi imenovanja ravnatelja u 
srednjim Školama.

Odgovor na prvo pitanje najavio je predsjednik Vlade 
Republike Hrvatske Nikica Valentić, a odgovor na drugo dala je 
ministrica kulture i prosvjete mr. Vesna Girardi Jurkić .

Zastupnik Josip Pankretić postavio je zastupničko 
pitanje u svezi proizvodnje u stočarstvu.

Odgovor je dao ministar poljoprivrede i Šumarstva Ivan
Tarnaj.

Zastupnik Mr. Furio Radin postavio je zastupničko 
pitanje o mogućnosti oslobađanja etničkih zajednica plaćanja 
carina za sredstva i pomagala koja se tiču kulture i obrazovanja 
te pitanje u svezi nacrta statuta grada Rijeke i zaštite 
talijanske etničke zajednice.

Odgovor je dao predsjednik Vlade Republike Hrvatske 
Nikica Valentić.
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1. STATUS MIROVNIH SNAGA UN /UNPROFOR/ U REPUBLICI HRVATSKOJ 
NAKON ISTEKA MANDATA 30. RUJNA 1993. GODINE

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar 
vanjskih poslova đr Mate Granić dao je uvodno izlaganje.

Predsjedatelj je upoznao zastupnike sa pismima koja su 
uputili Županija Vukovarsko-Sr i j einska , grad Vukovar te Zajednica 
prognanika Hrvatske.

Raspravu su proveli Odbor za vanjsku politiku i Odbor 
za ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili 
manj ina.

Dr . Ljubomir Antić, predsjednik Odbora za ljudska prava 
i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, upoznao je 
Dom sa stajalištem Odbora.

U ime klubova zastupnika u raspravi su sudjelovali: 
Drago Krpina u ime Kluba zastupnika HDZ, Slavko Meštrović, u ime 
Kluba zastupnika HNS, Mirko Mađor, u ime Kluba zastupnika HSS, 
Ivica RaCan u ime Kluba zastupnika SDP, Ante Prkačin u ime Kluba 
zastupnika HSP, Veselin Pejnović u ime Kluba zastupnika SNS, 
Mladen Vilfan u ime Kluba zastupnika HSLS, Ivan Jakovčić u ime 
Kluba zastupnika IDS, Njegovan Starek u ime Kluba zastupnika 
autohtonih nacionalnih manjina i Rade Jovičić u ime Kluba 
nezavisnih zastupnika.

U ime Zajednice prognanika Hrvatske govorio je gospodin 
Tomislav Merčep.

U raspravi, koja je ograničena na sedam minuta, 
sudjelovali su zastupnici: akademik Dalibor Brozović, Joso Škara, 
Velimir Terzić, Luka Bebić, Ante Miko Tripalo, Borislav Bešlić, 
dr . Mira Ljubić-Lorger, Ivo Škrabalo, Vladimir Bebič, Ivan Tolj, 
Kazimir Svben, dr. Ljubomir Antić, dr. Goran Granić i Vladimir 
dr. Cvitanović.

U raspravi o zaključcima koje je predložio Odbor za 
vanjsku politiku sudjelovali su: Adam Meštrović, Slavko
Meštrović, Božo Kovačević, mr. Mato Arlović, Slavko Degoricija, 
Srećko Bijeiić, mr. Ivan Matija, Ivan Milas, dr. Petar Bosnič, 
dr. Goran Granić, Mirko Mađor, Ivan Jakovčić, Drago Krpina i 
Furio Radin.

Zastupnički dom je, većinom glasova, prihvatio 
amandmane Kluba zastupnika HDZ.

Zastupnički dom nije prihvatio amandman Kluba 
zastupnika HNS /22 "za"/) a niti amandman Kluba zastupnika SDP 
/27 "za"/. Zastupnički dom nije prihvatio Rezoluciju koju su
predložili Klub zastupnika HSLS, HNS i SDP, /29 "za"/.

Zastupnički dom, većinom glasova /68 "za", 24
"protiv"/, donio je slijedeće
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ZAKLJUČKE

1. Zastupnički dom izražava neslaganje s Izvješćem i 
prijedlozima Glavnog tajnika UN Boutrosa Boutrosa Ghalija Vijeću 
sigurnosti od 20. rujna 1993. o produljenju mandata UNPROFOR-u, 
jer ne osiguravaju prekid vatre i neprijateljstava, te ne daju 
jamstva za učinkovitu i djelotvornu provedbu svih rezolucija 
Vijeća sigurnosti kojima se osigurava suverenitet i teritorijalna 
cjelovitost Republike Hrvatske, razoružanje svih terorističkih 
skupina na privremeno okupiranim područjima, kontrolu hrvatskih 
granica, kao ni siguran povratak prognanika.

2. Pozdravljamo izraženu spremnost Glavnog tajnika UN 
u njegovu izvješću da se politički razdvoji mandat UNPROFOR-a, 
čime je ispunjen jedan od zahtjeva iz Zaključaka Zastupničkog 
doma od 7. rujna 1993.

3. Zastupnički dom pod ovim uvjetima i bez hitnijih 
promjena u mogućoj rezoluciji Vijeća sigurnosti UN ne prihvaća 
produljenje mandata UNPROFOR-u za Hrvatsku, te traži da se 
njegove postrojbe povuku iz Republike Hrvatske do 30. studenoga 
1993 .

4. Zastupnički dom podržava pismo Predsjednika 
Republike Hrvatske Glavnom tajniku UN od 13. rujna 1993. i 
Zaključke Vlade Republike Hrvatske od 23. rujna 1993., kao i 
IzvjeSče i stajališta Vlade o najnovijem razvoju u svezi sa 
statusom UNPROFOR-a od 23. rujna 1993., te traži da ovlašteni 
predstavnici Republike Hrvatske ulože maksimalne napore kako bi 
se u Vijeću sigurnosti UN iznašlo za Republiku Hrvatsku rješenje 
koje bi osiguralo njezin suverenitet i teritorijalnu cjelovitost 
u okviru međunarodno priznatih granica.

Sjednica je završena u 23,30 sati.

6


