
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE 
ZASTUPNIČKI DOM

Zapisnik

2. sjednice Zastupničkog doma 
održane 24, i 25. rujna 1992.

Sjednicu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, 
otvorio je 24. rujna 1992. godine u 9 sati, gospodin Stjepan Mesić, 
predsjednik Zastupničkog doma.*/

Predsjednik je pozdravio predsjednika i Članove Vlade, a 
zatim je pozvao nazočne zastupnike i goste na sjednici, da minutom 
Šutnje odaju počast palim hrvatskim braniteljima i svim civilnim 
žrtvama rata.

Predsjednik je izvjestio da je na sjednici nazočno 115 
zastupnika, Sto znaci da Zastupnički dom može donositi pravovaljane 
od 1uke.

Predsjednik je izvjestio da su izostanak sa sjednice
ispričali zastupnici: Elio MartinCić i S ime Dodan.

Zatim se pristupilo utvrđivanju dnevnog reda sjednice.

Predsjednik je izvjestio zastupnike da je poziv za 
sjednicu s prijedlogom dnevnog reda upuCen 15. rujna 1992. godine, 
ali je Vlada podnijela dodatne prijedloge akata za raspravu na ovoj 
sjednici, a ocijenjeno je potrebnim donošenje i drugih odluka, pa 
je na sjednici podijeljen Konačni prijedlog dnevnog reda.

*/ Sjednici je prvi dan, zaključno sa utvrđivanjem dnevnog reda, 
predsjedao Stjepan Mesić, predsjednik Doma, a zatim Katarina 
Fuček, potpredsjednica Doma. Drugi dan zasjedanja Doma, sjednici 
je predsjedao Stjepan Mesić, predsjednik Doma.
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Vlada Republike Hrvatske predložila je da se po hitnom
postupku na ovoj sjednici donesu slijedeći zakoni:

1. Prijedlog za donošenje zakona o Hrvatskom fondu za privatizaciju 
s Prijedlogom zakona

2. Prijedlog za donošenje zakona o stavljanju izvan snage Zakona o 
osnivanju javnog poduzeća "Astra - Međunarodna trgovina" s 
Prijedlogom zakona;

3. Prijedlog za donošenje zakona o prestanku važenja Zakona o 
osobnim dohocima i drugim primanjima funkcionara koje bira ili 
imenuje Sabor SR Hrvatske, Predsjedništvo SR Hrvatske. Ustavni 
sud Hrvatske i Izvršno vijeće Sabora, i određivanju utvrđivanja 
plaća i drugim primanjima dužnosnika s Prijedlogom zakona;

4. Prijedlog za donošenje zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenoj 
zaštiti i zdravstvenom osiguranju s Prijedlogom zakona.

U raspravi o prijedlogu Vlade da se navedeni zakoni 
donesu po hitnom postupku sudjelovali su zastupnici: Srećko
Bijelić, dr. Goran Granić, dr. Savka DabCević Kućar, Mato Arlović, 
Ivan Herak, Ante Klarić, te Darko Čargonja, potpredsjednik Vlade 
Republike Hrvatske.

Nakon rasprave Vlada je odustala od prijedloga da se po 
hitnom postupku donese Zakon o Hrvatskom fondu za privatizaciju, i 
Zakon o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom 
osiguranju.

Navedeni akti uvršteni su u dnevni red kao prijedlozi za 
donošenje zakona.

Zastupnici su većinom, glasova /60 "za”, 28 "protiv"/
prihvatili da se u dnevni red po hitnom postupku uvrste:

1. Prijedlog zakona o stavljanju izvan snage Zakona o osnivanju 
javnog poduzeća "Astra - Međunarodna trgovina",

2. Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o osobnim dohocima 
i drugim primanjima funkcionara koje bira ili imenuje Sabor SR 
Hrvatske, Predsjedništvo SR Hrvatske, Ustavni sud Hrvatske i 
Izvršno vijeće Sabora, i određivanju utvrđivanja plaća i drugim 
primanjima dužnosnika.

Zastupnik Josip Pankretić, predložio je đa se u dnevni 
red sjednice uvrsti Izvješće o jesenskoj sjetvi i berbi kukuruza.

Zastupnik Dobroslav Paraga predložio je da se u dnevni 
red sjednice uvrsti rasprava o okupaciji hrvatskih državnih 
područja i o ratu u Bosni i Hercegovini.
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0 navedenim prijedlozima zastupnika, Dom se nije 
izjašnjavao, jer prijedlozi nisu podneseni sukladno odredbama 
Pos 1 ovn i ka,

Drugog dana zasjedanja, sukladno članku 195, stavak 2. 
Poslovnika Zastupničkog doma, predsjednik Doma predložio je đa se 
dnevni red dopuni slijedećim točkama:

1. Prijedlog zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za 
krivična djela počinjena u oružanim sukobima i ratu protiv 
Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona;

2. Prijedlog odluke o imunitetu zastupnika 
a/ dr. Sirne Dodan,
b/ dr. Mira Ljubić-Lorger;

3. Izvješće Mandatno-imun itetske komisije o stavljanju u mirovanje 
Zastupničkog mandata Stjepana Hercega i početku zastupničkog 
mandata Josipu Andriću;

4. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i člana Mandatno- 
imunitetske komisije.

U raspravi o prijedlogu da se u dnevni red uvrsti Zakon 
naveden u točki 1. sudjelovali su zastupnici dr. Franjo Ženko i 
Josip Pankretić.

Zastupnik Ivan Kolak, u ime 10 zastupnika, a sukladno 
članku 194. Poslovnika Zastupničkog doma, predložio je da se kod 
donošenja Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za 
krivična djela počinjena u oružanim sukobima i ratu protiv
Republike Hrvatske, skrate rokovi predviđeni Poslovnikom.

Zastupnici su većinom glasova prihvatili prijedlog 
zastupnika Ivana Kolaka,

Zastupnici su većinom glasova prihvatili da se navedene 
četiri točke uvrste u dnevni red.

Zastupnici su većinom glasova prihvatili hitni postupak 
kod donošenje Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za 
krivična djela počinjena u oružanim sukobima i ratu protiv
Republike Hrvatske.

Za sjednicu je utvrđen /većinom glasova/ slijedeći
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DNEVNI RED

1. PRIJEDLOG POSLOVNIKA ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE 
HRVATSKE;

2. PRIJEDLOG ODLUKE O STRUČNOJ SLUŽBI SABORA REPUBLIKE HRVATSKE;

IZBORI
3 .1 .
3.2.

3
3

3.5

3.6

, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA; 
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU 
RADIO-TELEVIZIJE 
PRIJEDLOG ODLUKE 0 
UTVRĐIVANJE RATNIH 
PRIJEDLOG ODLUKE 0 
PRIJEDLOG ODLUKE 0 
a/ 
b/

ČLANOVA U VIJEĆE HRVATSKE

ČLANOVA U KOMISIJU ZA 
ŽRTAVA IZ REDA ZASTUPNIKA 
JAVNOG TUŽIOCA HRVATSKE

IMENOVANJU 
I PORATNIH 
IMENOVANJU 
IMENOVANJU:

Javnog pravobranioca Republike Hrvatske 
Zamjenika javnog pravobranioca Republike Hrvatske

j avnorrt

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU:
a/ zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom

tužilaštvu Bjelovar
b/ zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom 

tužilaštvu Varaždin
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI: 

zamjenika okružnog javnog 
tužilaštvu Dubrovnik 
okružnog javnog tužioca u 
Osijek
zamjenika okružnog 
tužilaštvu Osijek 
zamjenika okružnog 

Os i j ek 
okružnog 
Gospić 
okružnog 
Bjelovar
javnog tužioca u Općinskom javnom 

Kut ina

a/

b/ 

c/ 

đ/
tuž i 1 as tvu 

e/ zamjenika 
tužilaštvu 

f/ zamjenika 
tužilaštvu 

g/ općinskog 
tužilaštvu 

h/ zamjenika općinskog javnog 
javnom tužilaštvu Zagreb 

i/ zamjenika općinskog javnog 
javnom tužilaštvu Zagreb

tužioca u Okružnom

Okružnom javnom tužilaštvu 

javnog tuž ioca u Okružnom javnom 

javnog tužioca u Okružnom javnom

javnog

j avnog

tužioca u Okružnom javnom 

tužioca u Okružnom javnom

tužioca u Općinskom 

tužioca u Općinskom

3.7. PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI: 
a/ suca Općinskog suda u Karlovcu 
b/ suca Općinskog suda u Korčuli 
c/ suca Općinskog suda u Novom Marofu 
d/ suca Općinskog suda u Metkoviću 
e/ suca Općinskog suda u Rijeci 
f/ suca Okružnog suda u Zagrebu

3.8. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU DVA ČLANA ODBORA 
ZA ZAKONODAVSTVO;
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4. IZBOR PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA RADNIH TIJELA 
ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE:

- Odbora za vanjsku politiku,
- Odbora za financije i državni proračun,
- Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu,
- Odbora za ljudska prava i prava etničkih i 

nacionalnih zajednica ili manjina,
- Odbora za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj 

i mladež
- Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
- Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport,
- Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo,
- Odbora za pomorstvo, promet i veze,
- Odbora za predstavke i pritužbe.

4.1. PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO 
IZ REDA ZNANSTVENIH I STRUČNIH DJELATNIKA;

5. PRIJEDLOG ODLUKE O IMUNITETU ZASTUPNIKA 
a/ dr. Sime Dodan
b/ dr Mira LjubiC-Lorger;

6. IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE 0 STAVLJANJU U MIROVANJE
ZASTUPNIČKOG MANDATA STJEPANA HERCEGA I POČETKU ZASTUPNIČKOG 
MANDATA JOSIPU ANDRlCU;

7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANA MANDATNO- 
IMUNITETSKE KOMISIJE;

8. PRIJEDLOG ZAKONA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA 0 OSNIVANJU 
JAVNOG PODUZEĆA ASTRA - MEĐUNARODNA TRGOVINA, /hitni postupak/

9. PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA 0 OSOBNIM DOHOCIMA
I DRUGIM PRIMANJIMA FUNKCIONARA KOJE BIRA ILI IMENUJE SABOR SR 
HRVATSKE, PREDSJEDNIŠTVO SR HRVATSKE, USTAVNI SUD HRVATSKE I 
IZVRSNO VIJEĆE SABORA, I ODREĐIVANJU UTVRĐIVANJA PLAĆA I DRUGIM 
PRIMANJIMA DUŽNOSNIKA /hitni postupak/;

10. PRIJEDLOG ZAKONA O OPROSTU OD KRIVIČNOG PROGONA I POSTUPKA ZA 
KRIVIČNA DJELA POČINJENA U ORUŽANIM SUKOBIMA I RATU PROTIV 
REPUBLIKE HRVATSKE /hitni postupak/;

11. PRIJEDLOG ZAKONA 0 PUČKOM PRAVOBRANITELJU;

12. PRIJEDLOG ZAKONA O SPORTU;

13. PRIJEDLOG ZAKONA 0 ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI I ZDRAVSTVENOM 
NADZORU NAD NAMIRNICAMA I PREDMETIMA OPĆE UPORABE;

14. PRIJEDLOG ZAKONA 0 ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI;
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15. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O HRVATSKOM FONDU ZA
PRIVATIZACIJU;

16. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENI ZAKONA 0 ZDRAVSTVENOJ
ZAŠTITI I ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU;

17. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 OBILJEŽAVANJU I ODRŽAVANJU 
GROBLJA, I GROBOVA POGINULIH I UMRLIH INTERNIRACA, PRIPADNIKA 
STRANIH ORUŽANIH SILA, POLITIČKIH I RATNIH ZAROBLJENIKA NA 
PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE U I I II SVJETSKOM RATU;

18. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 ZAŠTITI ZRAKA OD ONEČIŠĆENJA;

Zastupnički dom prešao je zatim na rasprvu i odlučivanje 
prema utvrđenom dnevnom redu.

1. PRIJEDLOG POSLOVNIKA ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE 
HRVATSKE;

Predlagatelj Poslovnika je Odbor za Ustav, poslovnik i 
politički sustav, a Prijedlog poslovnika zastupnici su primili
poštom.

Raspravu o Prijedlogu poslovnika proveli su: Odbor za
izbor, imenovanja i administrativne poslove i Odbor za unutarnju 
politiku i nacionalnu sigurnost.

Uvodno izlaganje podnio je dr. Kruniš lav Olujić, 
potpredsjednik Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav.

U raspravi su sudjelovali slijedeći zastupnici: Srećko
Bijelić, mr. Ivo Škrabalo, dr. Petar Bosnić, Goranko Fižulić, 
Mladen Vilfan, Jozo Radoš, mr. Miroslav Kiš, mr. Furio Radin, Božo 
Kovačević, dr. Ljubomir Antič, dr. Boris Kanđare, dr, Ante Kutle, 
Marin Mileta, mr. Mato Arlović, dr. Andrija Hebrang, Boris Tepšić, 
Ivan Vrkić, Dino Debeljuh, Luka Bebić, Veselio Pejnović.

Predlagatelj Poslovnika podnio je amandmane na članak
27., članak 39. stavak 1., članak 86. stavak 1. alineje 6, 9. i
14., članak 93. stavak 2., članak 142. stavak 3., članak 228. 
stavak 2. i članak 267. Ovi amandmani sukladno odredbama Poslovnika 
postali su sastavni dio teksta Prijedloga i o njima se nije 
glasovalo.

Predlagatelj Poslovnika prihvatio je amandmane: Kluba
SDPH-a na članak 1., članak 2.i članak 9., Kluba zastupnika HNS-a 
na članak 35. stavak 4. i članak 64. alineja 7., Odbora za izbor, 
imenovanja i administrativne poslove na članak 65. i članak 86.
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stavak 1. alineje 2. i 9., Kluba zastupnika HDZ-a na Članak 67.,
77,,81. i 89. Kluba HSP-a na članak 76., Odbora za unutarnju 
politiku i nacionalnu sigurnost na članak 99.,i dodavanje nove 
glave XI a - Interpelacija, zastupnika Borisa TepSiča na članak 80. 
stavak 1. i članak 108. Zastupnika Marina Milete na članak 200. 
stavak 3. i zastupnika dr. Andrije Hebranga na članak 189. stavak 
1. 0 navedenim amandmanima sukladno odreebama Poslovnika nije se 
glasovalo i postali su sastavni dio Prijedloga.

Predlagatelj je uz modifikaciju prihvatio i amandmane 
Kluba zastupnika SDPH-a na članak 34. stavak 1. i članak 56. stavak 
1. zastupnika Mladena Vilfana na članak 37. i zastupnika Bože 
Kovačevi ča na članak 75. i 86,, te se o njima takodjer nije 
glasovalo i postali su sastavnim dijelom Prijedloga poslovanika.

Predlagatelj Poslovnika, a niti Zastupnički dom nisu
pr ihvat ili 
č 1anak 36. 
č 1anak 74. 
članak 93. 
stavak 1. ,
60., clanak 91 
186. i č 1anak 
34. stavak 1. , 
75. stavak 2.

slijedeće amandmane Kluba HSP-a na članak 4.,članak 9., 
stavak 4., članak 40 . stavak 3 . , č 1 anak 41. stavak 3. 
stavak 1. članak 75. stavak 1. članak 91. stavak 3., 

, i članak 195., Kluba zastupnika HNS-a na članak 7. 
članak 11 . stavak 1., članak 14., članak 15., članak

. stavak 3., članak 92. stavak 2. i stavak 5., članak
267., zastupnika Borisa TepSiča na članak 4., članak 
članak 36. stavak 4., članak 68. alineja 7., članak 

, članak 90., članak 167., članak 201. stavak 2.,
članak 205. stavak : 
članak 14. stavak 1 
članak 36. stavak 4. 
članak 69.a i 69. b.,

2. i članak 226., Kluba zastupnika SDPH-a na 
. i 2., članak 20., članak 27., članak 35.,
, članak 37. alineja 11,, članak 61. stavak 1., 
članak 166., i članak 266., zastupnika Mladena

Vilfana na članak 18. stavak 1. alineju 5 ,  i članak 36. stavak 4,, 
zastupnika Ive Škrabala na č 1anak 35. stavak 1., članak 117. stavak
2., č 1anak 202. stavak 2. , članak 206. stavak 2. članak 224. i 
članak 227.a., zastupnika Joze RadoSa na članak 45., članak 195., 
članak 217. stavak 5. i članak 228. stavak 2., zastupnika Ljubomira 
Ant i ča na članak 61., zastupnika dr. Nediljka Mihanovića na članak 
61. stavak 1. točka 10. članak 80. i članak 81., zastupnika 
Miroslava Kiša na članak 61. točka 10, članak 62, stavak 2. alineja 
6.i članak 80. stavak 1., zastupnik Dino Debeljuh na članak 61., 
zastupnika Ante Kutle na članak 78. stavak 2., zastupnika Goranko 
Fižulić na članak 107. stavak 3.i članak 226., Odbora za unutarnju 
politiku i nacionalnu sigurnost na članak 202. stavak 2.

Klub zastupnika SDPH odustao je od amandmana na glavu 
XI a, jer su prihvaćeni amandmani Odbora za unutarnju politiku i 
nacionalnu sigurnost na tu glavu.

Predlagatelj Poslovnika nije prihvatio amandman Odbora za 
izbor, imenovanja i administrativne poslove na članak 86. stavak 1. 
alineju 15., ali je Dom većinom glasova ovaj amandman prihvatio.

Predlagatelj Poslovnika prihvatio je amandman zastupnika 
Veseli na Pejnovića na članak 76. alineju 8. , ali sukladno odredbama
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Poslovnika na prijedlog grupe zastupnika, Dom glasovanjem /većinom
glasova/ nije prihvatio amandman zastupnika Veselina Pejnovića.

Zastupnički dom većinom glasova /78 
Poslovnik Zastupničkog doma Sabora Republike 
kako ga je predložio Odbor za Ustav, poslovnik
zajedno s prihvaćenim amandmanima.

"za"/? đonio je 
Hrvatske, u tekstu 
i politički sustav,

2. PRIJEDLOG ODLUKE O STRUČNOJ SLUŽBI SABORA REPUBLIKE
HRVATSKE;

Predlagatelj Odluke je Odbor za Ustav, poslovnik i 
politički sust av.

Prijedlog Odluke zastupnici su dobili postom.

Raspravu su proveli Odbor za izbor, imenovanja i
administrativne poslove i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu 
s i gurnos t.

Uvodno obrazloženje 
potpredsjednik Odbora za Ustav,

dao je dr. Kruniš lav Olujić, 
poslovnik i politički sustav.

Zastupnički dom je bez rasprave 
Odluku o Stručnoj službi Sabora Republike 
ga je predložio Odbor za Ustav, poslovnik

jednog 1asno 
Hrvatske, u 
i politički

donio
tekstu kako 
sustav.

3. IZBORI, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA;
3.1. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA U VIJEĆE HRVATSKE

RADIO-TELEVIZIJE

Prijedlog odluke podnio je Odbor za izbor, imenovanja i 
administrativne poslove.

Predsjednik Odbora, Vice Vukojević obrazložio je 
prijedlog Odbora.

Zastupnički dom je većinom glasova /l glas "protiv"/ 
donio Odluku o imenovanju članova u Vijeće Hrvatske radio
televizije, suk1adno pri j edlogu Odbora za izbor, imenovanj a i 
administrativne poslove.

3.2. PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ČLANOVA U KOMISIJU ZA
UTVRĐIVANJE RATNIH I PORATNIH ŽRTAVA IZ REDA ZASTUPNIKA

Prijedlog odluke podnio je Odbor za izbor, imenovanja i 
administrativne poslove.
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Predsjednik Odbora, Vice Vukojević obrazložio je 
prijedlog Odbora.

Zastupnički dom je jednog1asno donio Odluku o imenovanju 
članova u Komisiju za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava iz reda
zastupnika, sukladno prijedlogu Odbora za. izbor, imenovanja i 
administrativne poslove.

3.3. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU JAVNOG TUŽIOCA HRVATSKE

Prijedlog odluke podnio je Odbor za izbor, imenovanja i 
administrativne poslove.

Predsjednik Odbora, Vice Vukojević obrazložio je 
prijedlog Odbora.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Jakovčič i
Stjepan Herceg,

Zastupnički dom je većinom glasova đonio Odluku o 
imenovanju Stjepana Hercega za javnog tužioca Hrvatske.

3.4. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU:
a/ Javnog pravobranioca Republike Hrvatske 
b/ Zamjenika javnog pravobranioca Republike Hrvatske

Prijedloge odluka podnio je Odbor za izbor, imenovanja i
administrativne poslove.

Predsjednik Odbora, Vice Vukojević obrazložio je 
prijedloge Odbora.

Zastupnički dom većinom glasova donio je odluku o
imenovanju Petra Sale za javnog pravobranioca Republike Hrvatske.

Zastupnički dom većinom glasova donio je odluku o
imenovanju Krešimira Aleriča za zamjenika javnog pravobranioca 
Republike Hrvatske.
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3-5. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU:
a/ zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom 

tužilaštvu Bjelovar
b/ zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom 

tužilaštvu Varaždin

Prijedloge odluka podnio je Odbor za izbor, imenovanja i 
administrativne poslove.

Predsjednik Odbora, Vice Vukojević obrazložio je 
prijedloge Odbora.

Zastupnički dom jednoglasno je donio odluku da se za:

a/ zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu 
Bjelovar imenuje Dajana Barberić-Valentić

b/ zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu 
Varaždin imenuje Ivan Brezovec.

3.6. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI:

tužioca u Okružnom javnom 

Okružnom javnom tužilaštvu

a/ zamjenika okružnog javnog 
tužilaštvu Dubrovnik 

b/ okružnog javnog tužioca u 
Os ijek

c/ zamjenika okružnog 
tužilaštvu Osijek 

đ/ zamjenika okružnog 
tužilaštvu Osijek 

e/ zamjenika okružnog 
tužilaštvu Gospić 

f/ zamjenika okružnog 
tužilaštvu Bjelovar

g/ općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom 
tužilaštvu Kutina

h/ zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom 
javnom tužilaštvu Zagreb
i/ zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom 
javnom tužilaštvu Zagreb

javnog tužioca u Okružnom javnom

j avnog tužioca u Okružnom javnom

javnog tužioca u Okružnom j avnom

j avnog tuž ioca u Okružnom javnom

Prijedloge odluka podnio je Odbor za izbor, imenovanja i 
administrativne poslove.

Predsjednik Odbora, Vice Vukojević obrazložio je 
prijedloge Odbora.
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Zastupnički dom jednoglasno je donio odluku da se
razrješavaju dužnosti:

a/ zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu 
Dubrovnik Dam i r Jaspr ica

b/ zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu 
Osijek dr Kruniš lav Olujić

c/ zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu 
Osijek Krunos1av Hager

d/ zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu 
Osijek Mirko Po 1jak

e/ zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu 
Gospić Đorđe Ka 1 anj

f/ zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu 
Bjelovar Gordana Boe

g/ općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu 
Kutina Liđija Mičetić

h/ zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu 
Zagreb Mi lenko UrtiiCević

i/ zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu 
Zagreb Davor Sirotković

3.7. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI:
a/ suca Općinskog suda u Karlovcu
b/ suca Općinskog suda u KorCu1 i
c/ suca Općinskog suda u Novom Marofu
đ/ suca Općinskog suda u Metkoviću
e/ suca Općinskog suda u Rijeci
f/ suca Okružnog suda u Zagrebu

Prijedloge odluka podnio je Odbor za izbor, imenovanja i 
administrativne poslove.

Predsjednik Odbora, Vice Vukojević obrazložio je 
prijedloge Odbora.

Zastupnički dom jednoglasno je donio odluku đa se 
razrješavaju dužnosti:

a/ suca Općinskog suda u Karlovcu Alenka Laptalo



u KorCuli Marki ta Vojvodičb/ suca Općinskog suda

c/ suca Općinskog suda

d/ suca OpC inskog suda

e/ suca Općinskog suda

d/ suca Okružnog ssuda

Novom Marofu Nenad BeloSa 

Metkoviću Stipe Obrvan 

Rijeci Milica Brdar

Zagrebu Julio Čakanić

3.8. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU DVA ČLANA ODBORA 
ZA ZAKONODAVSTVO;

Prijedlog odluke podnio je Odbor za izbor, imenovanja i 
administrativne poslove.

Predsjednik Odbora, Vice Vukojević obrazložio je 
prijedlog Odbora.

Zastupnički dom, j ednoglasno, je donio Odluku o 
razrješenju dužnosti člana Odbora za zakonodavstvo mr. Petra Kriste 
i Stjepana Hercega, te izboru Zvonimira Juriča i dr. Kruniš lava 
Olujića za članove Odbora za zakonodavstvo.

4. IZBOR PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA RADNIH TIJELA 
ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE:

- Odbora za
- Odbora za
- Odbora za
- Odbora za

nacionalni
- Odbora za

i mladež
- Odbora za
- Odbora za
- Odbora za
- Odbora za
- Odbora za

vanjsku politiku,
financije i državni proračun,
gospodarstvo, razvoj i obnovu,
ljudska prava i prava etničkih i
h zajednica ili manjina,
rad, socijalnu politiku, zdravstvo,

pros torno uređenje i zaštitu okoliš 
naobrazbu, znanost, kulturu i Sport 
poljodjelstvo, selo i seljaštvo, 
pomorstvo, promet i veze, 
predstavke i pritužbe.

obi t e1

a,
j

Prijedloge odluka podnio je Odbor za izbor, imenovanja i 
administrativne poslove.

Predsjednik Odbora, Vice Vukojević obrazložio je 
prijedloge Odbora.
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U raspravi o Prijedlogu odluke o izboru predsjednika, 
potpredsjednika i Članova Odbora za pomorstvo, promet i veze, 
sudjelovali su zastupnici Boris Tepić, Vice Vukojević, mr. Mato 
Arlović, i Furio Radin,

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio odluke o izboru 
predsjednika, potpredsjednika i članova

- Odbora za vanjsku politiku,
- Odbora za financije i državni proračun,
- Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu,
- Odbora za ljudska prava i prava etničkih i 

nacionalnih zajednica ili manjina,
- Odbora za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj

1 mladež
- Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
- Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i Sport,
- Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo,
- Odbora za pomorstvo, promet i veze, / većinom glasova -

2 protiv/
- Odbora za predstavke i pritužbe.

sukladno prijedlogu Odbora za izbor, imenovanja i administrativne 
pos1 ove.

4.1. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
IZ REDA ZNANSTVENIH I STRUČNIH DJELATNIKA;

Prijedloge odluka podnio je Odbor za izbor, imenovanja i 
administrativne poslove.

Predsjednik Odbora, Vice Vukojevič obrazložio je 
prijedloge Odbora.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Odluku o izboru 
članova Odbora za zakonodavstvo iz reda znanstvenih i stručnih 
djelatnika, sukladno prijedlogu Odbora za izbor, imenovanja i 
administrativne poslove.

5. PRIJEDLOG ODLUKE O IMUNITETU ZASTUPNIKA 
a/ dr. Sime Dodan 
b/ đr Mira Ljub ić-Lorger;

Prijedlog odluka podnijela je Mandatno-imun itetska
komi si j a .

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Odluku kojom se 
uskraćuje odobrenje za vođenje krivičnog postupka protiv dr. S ime
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Dodana, pred Općinskim sudom u Zagrebu, zbog krivičnog djela iz 
Članka 75. stavak 1. i 2. u svezi Članka 81. stavak 2. Krivičnog 
zakona Republike Hrvatske, za vrijeme trajanja zastupničkog
mandata.

Zastupnički dom je, većinom glasova /1 protiv/ , donio 
Odluku kojom se uskraćuje odobrenje za vođenje krivičnog postupka 
protiv dr. Mire Ljubić-Lorger, pred Općinskim sudom u Splitu, zbog 
krivičnog djela iz članka 14o. stavak 1. Krivičnog zakona Republike 
Hrvatske, za vrijeme trajanja zastupničkog mandata.

6. IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE O STAVLJANJU U MIROVANJE 
ZASTUPNIČKOG MANDATA STJEPANA HERCEGA I POČETKU ZASTUPNIČKOG 
MANDATA JOSIPU ANDRIĆU;

Mandatno-imun i tetska komisija izvjestila je Dom, đa je 
gospodin Stjepan Herceg, koji je imenovan za javnog tužioca 
Republike Hrvatske, stavio u mirovanje svoj zastupnički mandat, a 
Komisija je utvrdila da su time ispunjeni uvjeti za početak
zastupničkog mandata Josipa Andrića,

Zastupnički dom primio je na znanje izvješće Manđatno- 
imunitetske komisije.

7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANA MANDATNO- 
IMUNITETSKE KOMISIJE;

Prijedlog odluke podnio je Odbor za izbor, imenovanja i 
administrativne poslove.

Predsjednik Odbora, Vice Vukojević, obrazložio je 
prijedlog Odbora.

Zastupnički dom, jednoglasno je, donio odluku o izboru
Nediljka Mat ića, za predsjednika i Josipa Andrića , za Člana 
Mandatno-imun itetske komisije.
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8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA O 
OSNIVANJU JAVNOG PODUZEĆA ASTRA - MEĐUNARODNA TRGOVINA,

Predlagatelj Konačnog prijedloga zakona je Vlada 
Republike Hrvatske, a kod utvrđivanja dnevnog reda prihvaćeno je da
se Zakon donese po hitnom postupku.

U raspravi o proceduralnim pitanjima sudjelovali su mr.
Mato Arlović i Slavko Degor ičija

Zastupnik Ivan Kolak, u ime 10 zastupnika, a temeljem 
članka 194. Poslovnika Zastupničkog doma, predložio je da se kod
donošenja zakona skrate poslovnički rokovi.

Prijedlog zastupnika Kolaka, prihvaćen je većinom
g 1 asova.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za 
gospodarstvo, razvoj i obnovu.

Uvodno obrazloženje podnio je mr. Zlatko MateSa, direktor 
Agencije za restruktuiranje i razvoj.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. Franjo
Gregurić, dr. Goran Granić, mr. Mato Arlović i Ante Klarić.

Amandman Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu na 
članak 2. prihvatio je predlagatelj, pa je postao sastavnim dijelom 
Konačnog prijedloga zakona.

Zastupnički dom je, /već inom glasova/, donio 
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o osnivanju Javnog poduzeća 
Astra-Međunarodna trgovina, u tekstu kako ga je predložila Vlada 
Republike Hrvatske, s amandmanom Odbora za gospodarstvo, razvoj i 
obnovu.

9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OSOBNIM 
DOHOCIMA I DRUGIM PRIMANJIMA FUNKCIONARA KOJE BIRA ILI IMENUJE 
SABOR SR HRVATSKE, PREDSJEDNIŠTVO SR HRVATSKE, USTAVNI SUD 
HRVATSKE I IZVRSNO VIJEĆE SABORA, I ODREĐIVANJU UTVRĐIVANJA 
PLAĆA I DRUGIM PRIMANJIMA DUŽNOSNIKA

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod 
utvrđivanja dnevnog reda, odlučeno je da se Zakon donese po hitnom 
postupku.

15



Raspravu su proveli Odbor za unutarnju politiku i 
nacionalnu sigurnost, Odbor za izbor, imenovanja i administrativne 
poslove i Odbor za zakonodavstvo.

Uvodno obrazloženje podnio je Ivica Crnić, ministar
pravosuđa i uprave.

Odbor za zakonodavstvo, predložio je, novi tekst Konačnog 
prijedloga zakona, s čime se Vlada kao predlagatelj suglasila, ali 
je na novi tekst Prijedloga zakona podnijela i amandmane i to na 
članak 3. stavak 4. i na članak 4.

0 navedenom prijedlogu Odbora za zakonodavstvo i 
amandmanima Vlade, sukladno odredbama Poslovnika, Dom nije 
glasovao, jer su oni postali sastavni dio Konačnog prijedloga 
zakona.

Zastupnički dom, je, jednog1asno donio 
Zakon o prestanku važenja Zakona o osobnim dohocima i drugim 
primanjima funkcionara koje bira ili imenuje Sabor SR Hrvatske, 
Predsjedništvo SR Hrvatske, Ustavni sud Hrvatske i Izvrsno vijeće 
Sabora, i određivanju utvrđivanja plaća i drugim primanjima 
dužnosnika, u tekstu kako ga je predložio Odbor za zakonodavstvo, 
s amandmanima Vlade.

10.KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OPROSTU OD KRIVIČNOG PROGONA I
POSTUPKA ZA KRIVIČNA DJELA POČINJENA U ORUŽANIM SUKOBIMA I RATU 
PROTIV REPUBLIKE HRVATSKE

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod 
utvrđivanja dnevnog reda, odlučeno je da se Zakon donese po hitnom 
postupku.

pravosuđ a
Uvodno obrazloženje 
i uprave.

podnio je , Ivica Crnić, ministar

U raspravi su sudjelovali slijedeći zastupnici: Dražen 
BudiSa, dr. Boris Kandare, dr. Savka Dabčević-Kučar, Anto Lovrić, 
Vladimir Bebić, Antun Vrdoljak, Perica Jurić, Tomislav Pavao Duka,
Dušan Viro, Mirko Mađor, Borislav BeSlić, Ivan 
Kutle, Mladen Vilfan, Velimir Terzić, Ivica Račan, 
dr. Franjo Ženko, Milan Đukič, rnr. Mato Arlović,
Josip Manolić, dr. Goran Granić, Ivan Jakovčić,
Petar Bosnić, Krešimir Džeba, mr. Ivo Škrabalo, mr.
Dobroslav Paraga, mr. Milivoj Kujundžić, Vladimir Seks, te Ivan 
Milas, potpredsjednik Vlade i Ivica Crnić, ministar pravosuđa i 
uprave.

Tolj, dr. Ante 
mr. Neven Jurica 
BoZo Kovačević, 
Luka Bebić, dr. 
Mi 1jenko Zagar,
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Zastupnički dom, je, /većinom glasova/, donio
Zakon o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivićna dijela 
počinjena u oružanim sukobima i ratu protiv Republike Hrvatske, u
tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.

11. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PUČKOM PRAVOBRANITELJU;

Pređi agate 1j 
Republike Hrvatske.

Konačnog prijedloga zakona je Vlada

Raspravu su proveli Odbor za unutarnju politiku i 
nacionalnu sigurnost i Odbor za zakonodavstvo.

Ivica Crnić, ministar pravosuđa i uprave, izjasnio se o
podnesenim amandmanima.

Predlagatelj je prihvatio amandman Odbora za unutarnju 
politiku i nacionalnu sigurnost na članak 20., te je on postao 
sastavni dio Konačnog prijedlog zakona i o njemu se nije glasovalo.

Amandman Odbora za unutarnju politiku 
sigurnost na člana 2. stavak 1. ocijenjen je 
lektorske naravi.

i nacionalnu 
kao primjedba

Amandman Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu 
sigurnost i Odbora za zakonodavstvo na članak 2. stavak 3. ni 
predlagatelj, ni Zastupnički dom nisu prihvatili.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio 
Zakon o pučkom pravobranitelju, u tekstu kako ga je predložila 
Vlada, s prihvaćenim amandmanom Odbora za unutarnju politiku i 
nacionalnu sigurnost.

/2jC . KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SPORTU;

Predlagatelj Konačnog prijedloga zakona je Vlada 
Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za naobrazbu, znanost, kulturu 
i Sport i Odbor za zakonodavstvo.

Gospodin Mirko Novosei u ime predlagatelja, izjasnio se 
o podnesenim amandmanima na Konačni prijedlog zakona.
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Vlada Republike Hrvatske, podnijela je amandman na Članak 
88. stavak 4.,te je prihvatila amandmane Odbora za zakonodavstvo na 

stavak 2., Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i SportC 1anak 72 
na Članak 
Lorger na 
Članak 54 
nije se glasovalo, 
zakona.

31. toCka 6. 
Članak 35. i 
0 navedenim 

već

i Članak 72., zastupnice dr. Mire Ljubic- 
č 1anak 42.,i zastupnika Mladena Vi 1fana na 
amandmanima, sukladno odredbama 
su postali sastavni dio Konačnog

Poslovnika 
pri jeđloga

Isto tako, Vlada je 
zastupnika mr. Miroslava Kiša,

prihvatila lektorske sugestije

Vlada Republike Hrvatske, a ni Zastupnički dom, nisu 
prihvatili amandmane zastupnika Mladena Vilfana na članak 29., 
Članak 72., članak 81. i Članak 88., a ni amandman 
Ferenco Farago, na Članak 33. stavak 2. /ovaj amandman 
u prihvaćenom amandmanu Odbora za naobrazbu, znanost,
Sport.

zastupnika 
sadržan je 
kulturu i

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio 
Zakon o Sportu, u tekstu kako ga je predložila Vlada, s prihvaćenim 
amandmanima.

13.KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI I
ZDRAVSTVENOM NADZORU NAD NAMIRNICAMA I PREDMETIMA OPĆE UPORABE;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za 
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež.

U raspravi je sudjelovao zastupnik mr. Ivan Mat i ja.

Predlagatelj je prihvatio amandman Odbora za rad, 
socijalnu poolitiku, zdravstvo, obitelj i mladež na Članak 17. 
stavak 2., te je postao sastavnim dijelom Konačnog prijedloga 
zakona i o njemu se nije glasovalo.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio 
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad 
namirnicama i predmetima opće uporabe, u tekstu kako ga je 
predložila Vlada s prihvaćenim amandmanom Odbora za rad, socijalnu 
politiku, zdravstvo, obitelj i mladež i zakljuCak kojim se obvezuje 
Vlada da predloži izmjene odgovarajućih zakona, koji reguliraju 
pitanja prekršaja i visine kazni, koje su sada, zbog inflatornih 
kretanja postale simbolične.
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14.KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH 
BOLESTI;

Predlagatelj Konačnog prijedloga zakona je Vlada 
Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za rad, socijalnu politiku, 
zdravstvo, obitelj i mladež i Odbor za zakonodavstvo.

Zastupnički dom je, većinom glasova /I protiv/, donio
Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, u tekstu kako ga je 
predložila Vlada Republike Hrvatske.

15. PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOM FONDU ZA
PRIVATIZACIJU;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za gospodarstvo, razvoj i
obnovu i Odbor za zakonodavstvo.

Uvodno obrazloženje podnio je, mr.Zlatko MateSa, direktor 
Agencije za restrukturiranje i razvoj.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Herak, dr.
Goran Granić, Slavko Degoricija, dr. Savka DabCević-KuCar, te mr. 
Zlatko MateSa, direktor Agencije za restrukturiranje i razvoj.

Zastupnički dom je, većinom glasova donio slijedeći 

z a k 1 j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o Hrvatskom 
privatizaciju.

2. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u 
upućuju se Vladi Republike Hrvatske, radi pripreme
prijedloga zakona.

fondu za

raspravi, 
Konačnog

16. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA 0 ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 
I ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za rad, socijalnu politiku, 
zdravstvo, obitelj i mladež i Odbor za zakonodavstvo.
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Zastupnički dom je, jednoglasno donio slijedeći 

z a  k l  j u C a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju.

2. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi, 
upućuju se Vladi Republike Hrvatske, radi pripreme Konačnog 
prijedloga zakona.

17.PRIJEDLOG ZAKONA O OBILJEŽAVANJU I ODRŽAVANJU GROBLJA, I GROBOVA 
POGINULIH I UMRLIH INTERNIRACA, PRIPADNIKA STRANIH ORUŽANIH 
SILA, POLITIČKIH I RATNIH ZAROBLJENIKA NA PODRUČJU REPUBLIKE 
HRVATSKE U I I II SVJETSKOM RATU;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost i Odbor za zakonodavstvo.

U raspravi je sudjelovao zastupnik dr. Boris Kanđare.

Zastupnički dom je, većinom glasova donio slijedeći 

z a k l  j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o obilježavanju i 
održavanju groblja, i goroboa poginulih i umrlih interniraca, 
pripadnika stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika 
na području Republike Hrvatske u I i II svjetskom ratu.

2. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi, 
upućuju se Vladi Republike Hrvatske, radi pripreme Konačnog 
prijedloga zakona.

18.PRIJEDLOG ZAKONA 0 ZAŠTITI ZRAKA OD ONEČIŠĆENJA;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša i Odbor za zakonodavstvo.

Dr. Goran Granić, predsjednik Odbora za prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša, izvjestio je Dom o stajalištu Odbora.
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U raspravi je sudjelovao zastupnik Ante Klarić.

Zastupnički dom je, jednoglasno, prihvatio prijedlog 
Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i raspravu o 
Prijedlogu zakona o zaštiti zraka od onečišćenja, sukladno Članku
123. Poslovnika Zastupničkog doma, proveo kao prethodnu raspravu.

Druga sjednica Zastupničkog doma zaključena je 25. rujna 
1992. godine u 20,30 sati.
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