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•SABOR REPUBLIKE HRVATSKE 
ZASTUPNIČKI DOM

Z a p i s n i k

9. sjednice Zastupničkog doma 
održane 2. i 3. lipnja 1993.

Sjednicu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, 
otvorio je i predsjedao 2. lipnja 1993. godine u 9 sati, 
potpredsjednik Sabora, dr. Žarko Domljan.

Predsjedatelj je pozdravio predsjednika i nazočne 
članove Vlade.

Predsjedatelj je izvjestio da je na sjednici nazočno 
110 zastupnika, Sto znači da Zastupnički dom može donositi 
pravovaljane odluke.

Izostanak sa sjednice ispričali su zastupnici: dr. Sime 
Dodan, Vice Vukojević, Vedran SrSen, Dražen BudiSa, Dr. Mira 
Ljubić-Lorger, Ivan Milas i predsjednik Stjepan Mesić.

Zapisnik osme sjednice Zastupničkog doma usvojen je bez
primjedbi.

Potpredsjednik Zastupničkog doma, dr. Žarko Domljan 
Čestitao je svim građanima Republike Hrvatske islamske 
vjeroispovjesti Kurban-bajram.

Zatim se pristupilo utvrđivanju dnevnog reda sjednice.

Uz poziv za sjednicu zastupnici su primili i prijedlog 
dnevnog reda. Na sjednici je podijeljen KonaCni prijedlog dnevnog 
reda, sa točkama koje su nakon poziva, na prijedlog ovlaštenih 
predlagatelja uvrštene u dnevni red.

Zastupnički dom, većinom glasova prihvatio je 
prijedloge Vlade, i po hitnom postupku u dnevni red uvrstio:

1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 PRIVREMENOM DJELOVANJU UPRAVNIH 
I SUDBENIH TIJELA - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje, 
P.Z. br. 151; /5 "protiv", 9 "suzdržana"/

* Dijelom sjednice 2. i 3. lipnja predsjedala je potpredsjednica 
Zastupničkog doma Katarina FuCek.



2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/ 
FONDACIJSKOG UGOVORA 0 SURADNJI "TRANSEUROPSKI CESTOVNI 
PRAVAC SJEVER - JUG /tem/, - hitni postupak, prvo i drugo 
Čitanje, P.Z. br. 148; /2 "protiv”/

3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
FONDACIJSKOG UGOVORA O SURADNJI "TRANSEUROPSKE ŽELJEZNICE 
/TER/, hitni postupak, prvo i drugo Čitanje, P.Z. br. 149 
/ 1 "suzdržan"/

4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
KONVENCIJE O MIRENJU I ARBITRAŽI IZ 1992. GODINE, - hitni 
postupak, prvo i drugo Čitanje, P.Z. br. 156; /4 "protiv" 
i 3 "suzdržana"/

5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
AUTORSKOM PRAVU, - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje, 
P.Z. br. 144; /IO "protiv", 6 "uzdržanih"/

6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA 0
OSNIVANJU JAVNOG PODUZEĆA INA - INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB, - 
hitni postupak, prvo i drugo Čitanje, P.Z. br. 150; /li
"protiv", 6 "suzdržanih"/

7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 DOPUNI ZAKONA 0 UTVRĐIVANJU
PLACE I DRUGIH PRIMANJA DUŽNOSNIKA, - hitni postupak, prvo 
i drugo Čitanje, P.Z. br. 154: /6 "protiv", 6 "suzdržanih"/

8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA - hitni postupak, 
prvo i drugo Čitanje, P.Z. br. 157 /jednoglasno/

9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA KOJI 
SADRŽE NAZIVLJE "JAVNO TUŽILAŠTVO" /4 "protiv”, 3 
"suzdržana"/

Iz prijedloga dnevnog reda na temelju Članka 200. 
Poslovnika izostavljen je PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O 
NARODNOJ BANCI HRVATSKE.

Predlagatelj je povukao iz procedure PRIVREMENI 
GODIŠNJI PLAN INVESTICIJA I PLAN POSLOVANJA HZ-a ZA 1993. GODINU 
- Davanje suglasnosti, te je i ta točka izostavljena iz dnevnog 
reda.

Na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i 
administrativne poslove u dnevni red je, većinom glasova /4 
"protiv", 2 "suzdržana"/ uvršten PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU 
PUČKOG PRAVOBRANITELJA.

Zastupnički dom, većinom glasova /2 "suzdržana"/, za 
sjednicu je utvrdio slijedeći
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DNEVNI RED

1. ODLUKA 0 ISKAZIVANJU POVJERENJA POJEDINIM ČLANOVIMA VLADE 
REPUBLIKE HRVATSKE;

2. DAVANJE SVEČANE PRISEGE ČLANOVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE;

3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PUČKOG PRAVOBRANITELJA;

4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVREMENOM DJELOVANJU UPRAVNIH 
I SUDBENIH TIJELA - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje, 
P.Z, br. 151;

5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/ 
FONDACIJSKOG UGOVORA 0 SURADNJI "TRANSEUROPSKI CESTOVNI 
PRAVAC SJEVER - JUG /TEM/” - hitni postupak, prvo i drugo 
Čitanje, P.Z. b. 148 ;

6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
FONDACIJSKOG UGOVORA 0 SURADNJI "TRANSEUROPSKE ŽELJEZNICE 
/TER/ - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje, P.Z. br. 149;

7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
KONVENCIJE O MIRENJU I ARBITRAŽI IZ 1992. GODINE - hitni 
postupak, prvo i drugo Čitanje, P.Z. 156;

8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
AUTORSKOM PRAVU - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje P.Z. 
b . br. 144;

9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O
OSNIVANJU JAVNOG PODUZEĆA INA - INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB - 
hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 150;

10. KONAČNI PRIJEDLO ZAKONA O DOPUNI ZAKONA 0 UTVRĐIVANJU PLAĆE 
I DRUGIH PRIMANJA DUŽNOSNIKA - hitni postupak, prvo i drugo 
Čitanje, P.Z. br. 154;

11. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA - hitni postupak, 
prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 157;

12. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA KOJI SADRŽE
NAZIVLJE "JAVNO TUŽILAŠTVO" - hitni postupak, prvo i drugo 
Čitanje, P.Z. br. 158;

13. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU - drugo 
Čitanje, P.Z. br. 97;

14. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA 0 PODUZEĆIMA - 
drugo Čitanje, P.Z. br. 43;

15. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 MJERNIM JEDINICAMA - drugo
Čitanje, P.Z. br. 93;
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16. KONAČNI
Čitanje,

PRIJEDLOG 
P.Z. br.

ZAKONA
63;

0 TEHNIČKOJ KULTURI drugo

17 . KONAČNI 
P.Z. br.

PRIJEDLOG
102;

ZAKONA 0 VATROGASTVU - drugo čitanje,

18 . KONAČNI
čitanje,

PRIJEDLOG 
P.Z. br.

ZAKONA 
101 ;

0 ZAŠTITI OD POŽARA drugo

19. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA 0
UREĐENJU IMOVINSKIH ODNOSA NASTALIH SAMOVLASNIM ZAUZEĆEM 
/UZURPACIJOM/ ZEMLJIŠTA U OPĆENARODNOJ IMOVINI - drugo 
Čitanje, P.Z. br. 132;

20. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUMAMA - 
prvo čitanje, P.Z. br. 145;

21. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA 0 SIGURNOSTI PROMETA NA 
CESTAMA /Predlagatelj: Odbor za pomorstvo, promet i veze/, 
prvo Čitanje, P.Z. br. 147;

22. PRIJEDLOG ZAKONA O SUDOVIMA, prvo Čitanje, P.Z. br. 152/;

23. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
KAZALIŠTIMA, prvo Čitanje, P.Z. br. 153;

24. IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNE KOMISIJE O ZAHTJEVU ZA
ODOBRENJE POKRETANJA ODNOSNO NASTAVLJANJA KRIVIČNOG
POSTUPKA PROTIV GOSPODINA VICE VUKOJEVIĆA, ZASTUPNIKA U 
ZASTUPNIČKOM DOMU SABORA;

25. IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNE KOMISIJE O ZAHTJEVIMA ZA
ODOBRENJE POKRETANJA ODNOSNO NASTAVLJANJA KRIVIČNOG
POSTUPKA PROTIV GOSPODINA ANTUNA VRDOLJAKA, ZASTUPNIKA U 
ZASTUPNIČKOM DOMU SABORA;

26. IZVJEŠĆE 0 REZULTATIMA PRETVORBE I 0 TIJEKU PRIVATIZACIJE 
DRUŠTVENIH I DRŽAVNIH PODUZEĆA;

27. IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
DONIJELA NAKON SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA SABORA REPUBLIKE 
HRVATSKE ODRŽANE 29. I 30. TRAVNJA 13. I 4. SVIBNJA 1993. 
GODINE, NA TEMELJU ZAKONA 0 OVLASTI VLADE REPUBLIKE 
HRVATSKE DA DONOSI UREDBE KOJIMA SE UREĐUJU POJEDINA 
PITANJA IZ DJELOKRUGA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE;

28. IZBORI, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
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AKTUALNI SAT

Zastupnik Rade Jovičić postavio je pitanje provođenja 
poticajnih mjera Vlade Republike Hrvatske za povratak prognanika 
i izbjeglica, te pitanje o odobravanju doseljavanja iz Republike 
Srbije i Republike Bosne i Hercegovine.

Na pitanja su odgovorili potpredsjednici Vlade 
Republike Hrvatske dr. Mate GraniC i Vladimir Seks.

Zastupnik Vilim Herman postavio je zastupničko pitanje
0 statusu gradova te o sjednici Vlade koja će se održati u 
Os i jeku.

Na pitanja su odgovorili ministar uprave Jurica MalCić
1 predsjednik Vlade Nikica Valentic.

Zastupnik mr. Milivoj Kujundzić postavio je pitanje o 
izmjeni radnih knjižica koje još uvijek imaju jugoslavenski suhi 
žig.

Na pitanje je odgovorila pomoćnica ministra rada i 
socijalne skrbi, Vera Babić.

politici

Hrvatske

Zastupnik dr. 
Vlade Republike 
Na pitanje je 

Nikica Valent ić

Goran Granić, postavio je pitanje o 
Hrvatske glede elektroprivrede, 
odgovorio predsjednik Vlade Republike

Zastupnik Borislav BeSlić 
prognanika te pitanje povjerenika 
odnosa sa gradonačelnikom.

Potpredsjednik Vlade, dr. 
postavljena pitanja.

postavio je pitanje o statusu 
Vlade za općinu Petrinja i

Mate Granić odgovorio je na

Zastupnik Mi 1 an Đukić, postavio je pitanje o sporazumu 
potpisanom 22.11.1991. godine između ovlaštenih predstavnika 
Vlade Republike Hrvatske, bivše JNA i Europske zajednice.

Na pitanje je odgovorio predsjednik Vlade Republike 
Hrvatske Nikica Valentic, a po potrebi najavio pismeni odgovor.

Zastupnik Srećko Bijelić postavio je pitanje o 
strategiji i taktici Vlade i Sabora na unutarnjem, europskom i 
svjetskom planu te pitanje o staroj deviznoj štednji.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Nikica Valentić 
odgovorio je na postavljena pitanja.

Zastupnik dr. Andrija Hebrang postavio je pitanje o 
preispitivanju menađerskih kredita te pitanje o problemima pri 
registraciji vozila.

Na pitanja su odgovorili predsjednik Vlade Republike 
Hrvatske, Nikica Valentić i ministar unutarnjih poslova Ivan 
Jarnjak.

Zastupnik Veseiin Pejnović prigovorio je ređosljedu 
zastupnika koji postavljaju pitanja. Predsjedatelj, dr. Žarko 
Domljan obrazložio je odredbe Poslovnika te predložio da se u 
nastavku, zbog brojnosti prijavljenih za postavljanje pitanja, 
može postaviti jedno, kratko zastupničko pitanje.
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Zastupnik Drago Krpina postavio je pitanje o 
utvrđivanju koeficijenata za korisnike proračuna i društvenih 
fondova.

Odgovor je dao potpredsjednik Vlade dr. Mate Granić.

Zastupnik Goranko Fižulić postavio je pitanje o mjerama 
koje Vlada mora poduzeti zbog sankcija ili polusankcija kojima 
je Hrvatska izložena te pitanje o poslovanju Splitske banke.

Odgovor je dao predsjednik Vlade Nikica ValentiC.

Zastupnik Nedjeljko Tomić postavio je pitanja o 
provođenju članka 20. stavka 1. i 2. Ustavnog zakona o ljudskim 
pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica 
ili manjina u Republici Hrvatskoj.

Na pitanje je najavljen pismeni odgovor.

Zastupnik Mladen Vilfan postavio je pitanje o 
privatizaciji Hrvatske tiskare i "Vjesnikove" distribucije, te 
o ukidanju carine na uvoz tiska koji se tiska u inozemstvu. 
Također, postavio je pitanje o pregovorima sa Slovenijom o 
međusobnim gospodarskim potraživanjima.

Odgovore je dao predsjednik Vlade Nikica ValentiC i 
direktor Hrvatskog fonda za privatizaciju Ivan Penić,

Zastupnik Marin Mileta postavio je pitanje o mjerama 
poduzetim za izvoz školjaka iz Malostonskog zaljeva u Italiju. 
Također, postavio je pitanje glede izjave pomoćnika ministra 
prometa i veza o položaju otočana.

Odgovor je dao ministar prometa i veza Ivica Mudrinić.

Zastupnik Josip Pankretič postavio je pitanje o zaštiti 
stočnog fonda te određivanja zaštitnih cijena.

Odgovor je dao predsjednik Vlade Nikica ValentiC te 
zamjenik ministra poljoprivrede i šumarstva Antun Seda.

Zastupnik Mirko Tankosić postavio je pitanje da li je 
za srednje obrazovanje izrađen prijedlog mreže škola glede 
potreba hrvatskog gospodarstva, nastavnog kadra i financiranja 
u realizaciji tog programa.

Pismeni odgovor je najavila ministrica kulture i 
prosvjete mr. Vesna Girardi Jurkić.

Zastupnik Antun Lovr ič postavio je pitanje o 
određivanju zaštitne cijene pšenice te pitanje o kontroli 
vlasnika automobila na području Županje,

Odgovore su dali zamjenik ministra poljoprivrede i 
šumarstva Antun Seda i ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak.

Zastupnik mr. Ivo Škrabalo postavio je pitanje 
stajališta Vlade Republike Hrvatske o programu zajedničke akcije 
u 13 točaka o Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj od 22.5.1993. 
godine. Također, postavio je pitanje uvjeta za ulazak u Republiku 
Hrvatsku, Hrvata i nesrpskih građana iz Vojvodine.

Odgovor su dali predsjednik Vlade Nikica ValentiC i 
ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak.
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Zastupnik Slavko Canjuga postavio je pitanje o mjerama 
koje Vlada misli poduzeti glede radnih dozvola naših građana 
zaposlenih u Sloveniji, te pitanje o mjestu za odlaganje 
nuklearnog otpada.

Odgovor je dao predsjednik Vlade Nikica Valentić.

Zastupnik Đuro Dečak postavio je pitanje zakonske 
mogućnosti pozivanja na odgovornost pojedinih čelnika stranaka 
i saborskih zastupnika koji u domaćoj i stranoj Štampi nanose 
Štetu Hrvatskoj. Također, postavio je pitanje sto je Vlada 
učinila glede optužbe o ubojstvu M. Krivokuče.

Odgovore je dao potpredsjednik Vlade Vladimir Seks.

Zastupnik Dino Debeljuh postavio je pitanje stajališta 
Vlade glede mišljenja ministra pravosuđa Ivice Crnića i profesora 
đr. Smiljka Sokola o statutarnim odlukama grada Buje. Također, 
postavio je pitanje u svezi određivanja plaća korisnika državnog 
proračuna.

Odgovore je dao predsjednik Vlade Nikica Valentič.

Zastupnik mr. Furio Radin postavio je pitanje glede 
izjave ministra prometa i veza Ivice Muđrinića o uvođenju 
frekvencija za lokalne televizije i utjecaju na primanje 
talijalnskog televizijskog programa.

Odgovor je dao ministar pomorstva i veza, Ivica
Mudr i n i ć .

Zastupnik mr. Mato Arlovič postavio je pitanje o 
mjerama koje Vlada Republike Hrvatske namjerava poduzeti za 
osiguranje redovitog Školovanja na području Zadra, S ibenika, 
Biograda i okolnih mjesta. Također postavio je pitanja kada Vlada 
namjerava predložiti zakonsko reguliranje denacionalizacije.

Odgovor je dao predsjednik Vlade Nikica Valentič i 
potpredsjednik Vlade đr. Mate Granić.

1. ODLUKA 0 ISKAZIVANJU POVJERENJA POJEDINIM ČLANOVIMA VLADE 
REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske izvjestio je 
Zastupnički dom da su razrjeSeni dužnosti: ministar industrije, 
brodogradnje i energetike Ivan Čermak, ministar pravosuđa i 
uprave Ivica Crnić, ministar turizma i trgovine mr. Niko Bulić, 
ministar znanosti, dr. Branko Jeren i ministar vanjskih poslova 
dr. Zdenko Škrabalo.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske izvjestio je 
Zastupnički dom da je Predsjednik Republike imenovao dr. Matu 
Graniča, ministrom vanjskih poslova koji će ujedno obnašati 
dužnost potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske za međunarodne 
odnose i vanjsku politiku, Ivana Čermaka, ministrom gospodarstva, 
Ivicu Crniča, ministrom pravosuđa, Juricu Malčića, ministrom
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uprave, mr . Niku Buiića, ministrom turizma i dr. Branka Jerena, 
ministrom znanosti i tehnolopgije i zatražio glasovanje o 
povjerenju imenovanim članovima Vlade.

imenovane
Predsjednik Vlade, Nikica Valentić 
članove Vlade Republike Hrvatske.

predstavio je

Županijski dom dostavio 
potrebitim iskazivanje povjerenja

je mišljenje, kojim izražava 
imenovanim članovima Vlade.

U raspravi su sudjelovali: zastupnici Ivan Hranjec i 
Dušan Viro, te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Nikica 
Valent ič.

Zastupnički dom je, jednoglasno donio slijedeće

o d l u k e
o iskazivanju povjerenja:

dr. Mati Granicu, ministru vanjskih poslova koji če 
ujedno obnašati dužnost 
potpredsjedniku Vlade Republike 
Hrvatske za međunarodne odnose i
vanjsku politiku

Ivanu Cermaku, ministru gospodarstva

Ivici Crniću ministru pravosuđ a

Jurici MalCiću, ministru uprave

mr. Niki Buliću, ministru turi zma

dr. Branku Jerenu, ministru znanosti i t

Predsjedatelj je u ime zastupnika i svoje ime čestitao 
članovima Vlade Republike Hrvatske na povjerenju koje im je 
iskazao Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

2. DAVANJE SVEČANE PRISEGE ČLANOVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon iskazanog povjerenja, imenovani članovi Vlade 
Republike Hrvatske i članovi Vlade Republike Hrvatske kojima je 
Zastupnički dom na 8. sjednici iskazao povjerenje ali zbog toga 
što nisu bili nazočni sjednici nisu dali svečanu prisegu, dali 
su svečanu prisegu.
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PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PUČKOG PRAVOBRANITELJA3 .

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

Potpredsjednik Odbora, Anđelko Gabrić, obrazložio je
prijedlog.

Zastupnički dom je, većinom glasova /  5 suzdržanih/ 
donio Odluku o izboru dr. Branka Babca za pućkog pravobranitelja.

Sukladno Članku 17. Zakona o pučkom pravobranitelju, 
dr. Branko Babac dao je prisegu pred Zastupničkom domu.

Dr. Branko Babac je nakon davanja prisege govorio 
zastupnicima.

Predsjedatelj, dr. Žarko Domljan, zaželio je uspješan 
rad dr. Branku Babcu, a u ime Odbora za ljudska prava i prava 
etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na izboru mu je 
Čestitao dr. Ljubomir Antić.

4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVREMENOM DJELOVANJU UPRAVNIH 
I SUDBENIH TIJELA - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje, 
P.Z. br. 151;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod 
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka 
kod donošenja ovoga zakona.

Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.

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

Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom također je raspravljao o Konačnom 
prijedlogu zakona i dostavio prethodno mišljenje.

U raspravi su sudjelovali: zastupnici Dino Debeljuh, 
Božo Kovačević, Boris Tepšić, Srećko BijeliC, Ante Klarić, te 
ministar uprave Jurica MalCiC.

Predlagatelj je prihvatio amandmane koje su podnijeli 
Odbor za zakonodavstvo, na Cl. 1. i to u dijelu kojim se briše 
rijeC "privremeno", Cl. 9. st. 3. i Cl. 11.

je
Predlagatelj, a ni Dom, 

podnio zastupnik Dino Debeljuh
nije prihvatio amandman 
na Cl. 4. /22 "za"/

koji

10



Zastupnički dom je, većinom glasova /20 "protiv"/ donio 
Zakon o privremenom djelovanju upravnih i sudbenih tijela, u 
tekstu kako ga je predložila Vlada zajedno s usvojenim 
amandmanima.

Nakon rasprave o primjeni Poslovnika Zastupničkog doma 
u kojoj su sudjelovali mr. Mato Arlović, Boris Tepšić, dr. Goran 
Granić, Ante Klarić, te ministar uprave Jurica Malčić, dio 
zastupnika oporbe naspustio je sjednicu.

5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/ 
FONDACIJSKOG UGOVORA O SURADNJI "TRANSEUROPSKI CESTOVNI 
PRAVAC SJEVER - JUG /TEM/" - hitni postupak, prvo i drugo 
čitanje, P.Z. br. 148;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod 
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka 
kod donošenja ovoga zakona.

Prijedlog akta zastupnici su primili postom.

Raspravu su proveli Odbor za pomorstvo, promet i veze 
i Odbor za vanjsku politiku.

Izvješća su zastupnici primili na sjednici. Odbor za
vanjsku politku, kao matično radno tijelo, nema primjedbi na
Konačni prijedlog zakona. Odbor za pomorstvo, promet i veze
predlaže zaključak o potrebi pokretanja inicijative za dopunu 
članka 15. Fondac i j skog ugovora.

Županijski dom također je raspravljao o Konačnom 
prijedlogu zakona i dostavio mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, ministar pomorstva i veza 
Ivica Mudrinić dodatno je obrazložio prijedlog te prihvatio 
amandman Županijskog doma.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o
potvrđivanju /ratifikaciji/ Fondacijskog ugovora o suradnji 
"Transeuropski cestovni pravac Sjever - Jug /TEM/", u tekstu kako 
ga je predložila Vlada, zajedno s usvojenim amandmanom.

6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/ 
FONDACIJSKOG UGOVORA 0 SURADNJI "TRANSEUROPSKE ŽELJEZNICE 
/TER/"- hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 149;

Predlagatelj zakona je da Republike Hrvatske, a kod 
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka.

Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za pomorstvo, promet i veze
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i Odbor za vanjsku politiku.

Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom također je raspravljao o Konačnom 
prijedlogu zakona i dostavio mišljenje.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o 
potvrđivanju /ratifikaciji/ Fondacijskog ugovora o suradnji 
"Transeuropske željeznice /TER/" , u tekstu kako ga je predložila 
V lađa.

7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/ 
KONVENCIJE O MIRENJU I ARBITRAŽI IZ 1992. GODINE - hitni 
postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 156.

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod 
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka 
kod donošenja ovoga zakona.

Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.

Raspravu je proveo Odbor za vanjsku politiku, a 
izvješće su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom također je raspravljao o Konačnom 
prijedlogu zakona i dostavio mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, dr. Mato Granić, 
potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova, dodatno je 
obrazložio prijedlog.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o 
potvrđivanju /ratifikaciji/ Konvencije o mirenju i arbitraži iz 
1992. godine, u tekstu kako ga je predložila Vlada.

8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
AUTORSKOM PRAVU - hitni postupak, prvo i drugo čitanje, 
P.Z. br. 144.

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod 
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka 
kod donošenja ovoga zakona.

Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

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

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na
s jedn i c i.
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Županijski dom također je raspravljao o Konačnom 
prijedlogu zakona i dostavio mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, Nikola JakSić, pomoćnik 
ministra kulture i prosvjete obraz 1o2đ io je prijedlog.

U raspravi su sudjelovali: zastupnici Elio Martinčić, 
dr. Petar Bosnić, Đuro Vidmarović, dr. Nedjeljko Mihanović, Ivan 
Rabuzin, dr. Vlatko Pavletić, te pomoćnik ministra kulture i 
prosvjete Nikola JakSić.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora 
za zakonodavstvo na Cl. 1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 12., 16.,
19., novi Članci 20a. i 20b,, na Cl. 22., 23., novi Cl. 23b., 
28a., 29a., na Cl. 30., novi Cl. 30a., na Cl. 32., 34., 35., 39.,
40., novi Cl. 45a., na Cl. 47., 48., 53., novi Cl. 54a., iza Cl. 
56. na Cl. 57. i novi Cl. 57a,

Zakon o 
kako ga

Zastupnički dom je većinom glasova /2 "protiv"/ donio 
izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu, u tekstu 
je predložila Vlada zajedno s usvojenim amandmanima.

9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA 0 
OSNIVANJU JAVNOG PODUZEĆA INA - INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB - 
hitni postupak, prvo i drugo Čitanje, P.Z. br. 150.

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod 
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka 
kod donošenja ovoga zakona.

Prijedlog akta zastupnici su primili postom.

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

Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom također je raspravljao o Konačnom 
prijedlogu zakona i dostavio mišljenje.

Predsjednik Vlade Nikica Valentić i Milan Ujević, 
predstojnik Ureda za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća 
dodatno su obrazložili prijedlog.

U raspravi su sudjelovali: zastupnici Josip Andrić, dr. 
Franjo Gregurić, te predstojnik Ureda za ekonomiku i 
restrukturiranje javnih poduzeća Milan Ujević.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane koje 
su podnijeli: Županijski dom na Cl.5. i Odbor za zakonodavstvo 
na č 1. 6 .

je podnio 
na č 1. 4.

Predlagatelj, a ni Dom, nije prihvatio amandman koji 
Županijski dom na Cl, 4. i zastupnik Goranko Fižulić 
i 5.
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Zastupnički dom je, jednoglasno, 
prestanku važenja zakona o osnivanju Javnog 
Industrija nafte Zagreb, u tekstu kako ga je 
zajedno s usvojenim amandmanima.

donio Zakon o 
poduzeća INA - 

predložila Vlada

10. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O UTVRĐIVANJU 
PLAČE I DRUGIH PRIMANJA DUŽNOSNIKA - hitni postupak, prvo 
i drugo Čitanje, P.Z. br. 154.

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod 
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka.

Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.

Izvješća Odbora za zakonodavstvo i Odbora za izbor, 
imenovanja i administrativne poslove zastupnici su primili na 
sjednici.

Županijski dom također je raspravljao o Konačnom 
prijedlogu zakona i dostavio mišljenje.

Stajališta Vlade o mogućnosti da Županijski dom, kada 
nije predlagatelj zakona, podnosi amandmane, obrazložio je 
potpredsjednik Vlade, Vladimir Seks.

Zastupnički dom nije prihvatio amandman Županijskog 
doma na C 1 . 1,

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o dopuni 
Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika, u tekstu 
kako ga je predložila Vlada.

11. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA - hitni postupak, 
prvo i drugo Čitanje, P.Z. br. 157

Predlagatelj zakona je, Vlada Republike Hrvatske, a kod 
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka.

Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor 
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež, Čija 
izvješća zastupnici primili na sjednici.

za
su

Županijski dom također je raspravljao o Konačnom 
prijedlogu zakona i dostavio mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, Vinko Goluža, pomoćnik 
ministra rada i socijalne skrbi dodatno je obrazložio prijedlog.
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U raspravi su sudjelovali; zastupnici dr. Savka 
Dabčević Kučar, Ante Klarić, dr. Goran Granić, mr. Mato Arlović 
i Elio Mart inC ic.

Predlagatelj je prihvatio amandman Odbora za rad, 
socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio slijedeći 

z a k l  j u C a k

Utvrđuje se da za povratno djelovanje Članka 2. ovog 
zakona postoje osobito opravdani razlozi.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o 
izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida 
rata, u tekstu kako ga je predložila Vlada zajedno s usvojenim 
amandmanom.

12. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA KOJI SADRŽE 
NAZIVLJE "JAVNO TUŽILAŠTVO" - hitni postupak, prvo i drugo 
Čitanje, P.Z. br. 158

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod 
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka.

Prijedlog akta primili su zastupnici na sjednici.

Predstavnik predlagatelja, a ni Dom nije prihvatio 
amandman mr. Mate Arlovića na Cl. 2.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o 
izmjenama Zakona koji sadrže nazivlje "Javno tužilaštvo".

13. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU - drugo 
Čitanje, P.Z. br. 97

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

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

Izvješća radnih tijela kao i prethodno mišljenje 
Županijskog doma zastupnici su primili na sjednici.

Predstavnik predlagatelja, Ivica Crnić dodatno je 
obrazložio prijedlog.

Amandmani Vlade Republike Hrvatske podijeljeni su na
s j edn i c i.
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Predlagatelj je prihvatio amandmane koje su podnijeli: 
Odbor za izbor, imenovanje i administrativne poslove, na Cl. 1. 
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na cl. 3., 
zastupnik dr. Krunislav Olujić na Cl. 4. /u izmjenjenom tekstu/, 
Županijski dom na Cl. 7. 17., i 31., Odbor za zakonodavstvo na 
č 1 . 1 .

Predlagatelj, a ni Dom, nije prihvatio amandmane koje 
su podnijeli Županijski dom na Cl. 4., Odbor za zakonodavstvo na 
Cl. 7., /2 "za”/ na glavu V i Vi, Cl. 32, 41a., 42. /6 "za"/, 
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na Cl. 11. /5 
"za”/, zastupnik Elio MartinCić na Cl. 21., 25. /I "za"/ i 
zastupnik dr. Goran Granić na naziv zakona.

Zastupnički dom je jednoglasno donio Zakon o Državnom 
sudbenom vijeću u tekstu kako ga je predložila Vlada zajedno s 
usvojenim amandmanima.

14. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA 0 PODUZEĆIMA - 
drugo čitanje, P.Z. br. 43

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili postom.

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

IzvjeSća radnih tijela i mišljenje Županijskog doma 
zastupnici su primili na sjednici.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Ante Klarić

Predlagatelj je prihvatio amandmane Odbora za 
zakonodavstvo na Cl. 1. i mr, Mate Arloviča u ime Kluba 
zastupnika SDP kojim se dodaje novi Članak 2a.

Zastupnički dom je jednoglasno donio Zakon o izmjenama 
Zakona o poduzećima, u tekstu kako ga je predložila Vlada zajedno 
s usvojenim amandmanima.

Zastupnički dom je, jednoglasno donio i slijedeći 

z a k l j u č a k

Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da za iduću 
sjednicu Zastupničkog doma dostavi na razmatranje tekst Konačnog 
prijedloga zakona o trgovačkim društvima.
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15. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MJERNIM JEDINICAMA - drugo 
Čitanje, P.Z. br. 93

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili postom.

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

Izvješća radnih tijela i mišljenje Županijskog doma 
zastupnici su primili na sjednici.

Predlagatelj je prihvatio amandman Odbora za 
zakonodavstvo na č 1. 4.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Zakon o mjernim 
jedinicama, u tekstu kako ga je predložila Vlada zajedno s 
usvojenim amandmanom.

16. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TEHNIČKOJ KULTURI - drugo 
Čitanje, P.Z. br. 63

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za 
naobrazbu, znanost, ku1 turu i Sport.

IzvjeSća radnih tijela i mišljenje Županijskog doma 
zastupnici su primili na sjednici.

Amandmane su podnijeli zastupnik Borislav Bešlič na Cl.
1., 5., 6., 11., 18,, 30. i Cl. 34., zastupnik Vladimir Bebic na 
Cl.2., 10., 13., 20., 21., 22., 26., 28., 29., 30., 35., 42., i 
44. i zastupnik Veselin Pejnović na Cl. 2.

U raspravi su sudjelovali: pomoćnik ministra kulture 
i prosvjete Nikola JakSić, predstojnik ureda za zakonodavstvo 
Marijan Prus i predsjednik Odbora za zakonodavstvo Ante Kiarić.

Zastupnički dom je, jednoglasno, na prijedlog Odbora 
za zakonodavstvo, zaključio da se o Konačnom prijedlogu zakona 
o tehničkoj kulturi provede treće Čitanje.

17. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 VATROGASTVU - drugo Čitanje, 
P.Z. br. 102

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta otpremljen je poštom.

17



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

IzvjeSCa radnih tijela i mišljenje Županijskog doma 
zastupnici su primili na sjednici.

U raspravi je sudjelovao Josip Pankretić.

Zastupnički dom je jednoglasno, donio zaključak kojim 
se Konačni prijedlog zakona o vatrogastvu upućuj e na treće 
čitanje, obzirom na broj podnesenih amandmana.

Tijekom sjednice, Vlada Republike Hrvatske dostavila 
je pročišćeni tekst Konačnog prijedloga zakona o vatrogastvu na 
treće čitanje.

Konačni prijedlog zakona obrazložio je ministar 
unutarnjih poslova Ivan Jarnjak.

U raspravi su sudjelovali predsjednik Odbora za 
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Luka Bebič, Perica 
Jurić, Mirko Tankosić, predsjednik Odbora za zakonodavstvo, Ante 
Klarić, Davor in Pocrnič, Njegovan Starek, mr. Milivoj Kujundžić 
i Josip Pankretič.

Osim amandmana koje je predlagatelj prihvatio u 
pročišćenom tekstu Konačnog prijedloga zakona na sjednici je 
prihvatio i amandmane Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu 
sigurnost na Cl. 1. i či. 37.

Zastupnički dom je prihvatio amandman zastupnika 
Davorina Pocrniča na cl. 20.

Predlagatelj, a ni Dom, nije prihvatio amandmane koje 
su podnijeli: zastupnik Mirko Tankosić na cl. 1., 14. /14 "za"/ 
na čl. 39. /20 "za"/. Odbor za zakonodavstvo na čl. 7. /3 "za"/, 
Zastupnik Davorin Pocrnič na č 1 . 14. /povukao amandman/.

Tijekom rasprave amandmane su povukli zastupnik Mirko 
Tankosić na čl. 21., st. 2. na Col. 22. st. 3. Davorin Pocrnič 
na čl. 20. /dodaje se novi stavak 3./, zastupnik Tomo Jeiić na 
čl. 37., zastupnik Mirko Mađor u ime Kluba zastupnika HSS na čl.
37., i 49 .

Zastupnički dom je, većinom glasova /I "protiv", 1 
"suzdržan"/ donio Zakon o vatrogastvu, u tekstu kako ga je 
predložila Vlada zajedno s usvojenim amandmanima.

18. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 ZAŠTITI OD POŽARA - drugo 
čitanje, P.Z. br. 101

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.
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Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za 
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša.

Izvješća radnih tijela i mišljenje Županijskog doma 
zastupnici su primili na sjednici.

Predlagtelj je prihvatio amandmane koje su podnijeli 
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na Cl. 13.,
17., 22., 32., 39., 43. i 45., Odbor za prostorno uređenje i 
zaštitu okoliša na Cl. 17., 20. 22., 39. i 48.., Odbor za 
zakonodavstvo na Cl. 6. 12., 20., 21., 22., 39., 42., 7., 10., 
12. , 22., 37., 50. , 51. i 54.

Zastupnički dom je donio Zakon o zaštiti od požara u 
tekstu kako ga je predložila Vlada zajedno s usvojenim 
amandman ima.

19. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O 
UREĐENJU IMOVINSKIH ODNOSA NASTALIH SAMOVLASNIM ZAUZEĆEM 
/UZURPACIJOM/ ZEMLJIŠTA U OPĆENARODNOJ IMOVINI - drugo 
Čitanje, P.Z. br. 132

Pređi agate 1j zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Pijedlog akta zastupnici su primili poštom.

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

Izvješća radnih tijela i mišljenje Županijskog doma 
zastupnici su primili na sjednici.

U raspravi su sudjelovali zastupnici đr. Krunislav 
Olujić, dr. Goran Granić i Ante Klarić.

Predlagatelj je prihvatio amandman koji su u 
istovjetnom tekstu na Cl. 2. podnijeli zastupnici dr.Krunislav 
Olujić i dr. Goran Granić.

Zastupnički dom je, jednoglasno donio Zakon o prestanku 
važenja Zakona o uređenju imovinskih odnosa nastalih samovlasnim 
zauzećem /uzurpacijom/ zemljišta u općenarodnoj imovini, u tekstu 
kako ga je predložila Vlada zajedno s usvojenim amandmanima.

20. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUMAMA - 
prvo Čitanje, P.Z. br. 145

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske,

Materijal su zastupnici primili poštom.
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Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za 
poljodjelstvo, selo i seljaštvo i Odbor za prostorno uređenje i 
zaštitu oko 1 iša,

U raspravi su sudjelovali zastupnici Stjepan Sulimanac, 
Josip Pankretić, Kazimir Sviben, Ivan Rabuzin, Davor in Pocrnić, 
Ivan Kovačić, Srećko Bijelić, Katarina FuCek, Velimir Terzic, 
Dino Debeljuh i Boris Tepšić.

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, slijedeći 

z a k l  j u C a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o šumama.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputiti će se 
Vladi Republike Hrvatske, radi pripreme Konačnog prijedloga 
zakona.

Tijekom rasprave, dr. Žarko Domljan predložio je 
zastupnicima da pojedinačno potpišu tekst povodom istupa 
zastupnika Dobroslava Parage u SAD. U raspravi su sudjelovali dr. 
Savka Dabčević-Kučar i Luka Bebić.

21, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA 0 SIGURNOST PROMETA NA 
CESTAMA - prvo čitanje, P.Z. br. 147

Predlagatelj zakona je Odbor za pomorstvo, promet i
veze .

Materijal su zastupnici primili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za 
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za pomorstvo, 
promet i veze.

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na 
sjednici kao i mišljenje Vlade Republike Hrvatske. Vlada smatra 
da predloženu izmjenu Zakona ne bi trebalo prihvatiti.

Predsjednik Odbora za pomorstvo, promet i veze Želimir 
Hitrec, obrazložio je prijedlog.
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Zastupnički dom je, jednoglasno, donio slijedeći

z a k l  j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o 
sigurnosti prometa na cestama,

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputiti će se 
predlagatelju zbog pripreme Konačnog prijedloga zakona.

22. PRIJEDLOG ZAKONA 0 SUDOVIMA - prvo čitanje, P.Z. br. 152 

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. 

Materijal su zastupnici primili poštom.

Raspravu 
unutarnju politiku

su proveli Odbor za zakonodavstvo 
i nacionalnu sigurnost.

Odbor za

Izvješća radnih 
Županijskog doma zastupnici

tijela i 
su primili na

prethodno
sjednici.

mišljenje

Ministar pravosuđa
prijedlog.

Ivica Crnić uvodno je obraz ložio

U raspravi su sudjelovali: zastupnici Elio Mart inč ić, 
Marin Mileta, Nikola Bulat, Ivan Hranjec, tnr. Mato Arlović, 
Zvonimmir Jurič i Dobroslav Paraga.

Zastupnički dom je jednoglasna donio s j e d e ć i

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o sudovima.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se 
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konačnog prijedloga 
zakona.

23. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
KAZALIŠTIMA - prvo čitanje, P.Z. br. 153

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske,

Materijal su zastupnici primili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za 
naobrazbu, znanost, kulturu i šport.
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Izvješća radnih tijela i mišljenje Županijskog doma 
zastupnici su primili na sjednici.

Pomoćnik ministra kulture i prosvjete, Nikola Jakšić, 
uvodno je obrazložio prijedlog.

Zastupnički dom donio je, većinom glasova /I 
"suzdržan"/ slijedeći

z a k l  j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o kazalištima.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputiti će se 
Vladi Republike Hrvatske zbog pripreme Konaćnog prijedloga 
zakona.

24. IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNE KOMISIJE O ZAHTJEVU ZA 
ODOBRENJE POKRETANJA, ODNOSNO NASTAVLJANJA KRIVIČNOG 
POSTUPKA PROTIV GOSPODINA VICE VUKOJEVIĆA, ZASTUPNIKA U 
ZASTUPNIČKOM DOMU SABORA

Izvješće Mandat no-imun itetne komisije zastupnici su 
primili na sjednici.

Predsjednik Komisije, Nediljko Matić obrazložio je 
stajalište Komisije.

Zastupnički dom je većinom glsova /7 "protiv", 9 
"suzdržanih"/ donio Odluku o uskraćivanju odobrenja za vođenje 
krivičnog postupka protiv Vice Vukojevića, pred Općinskim sudom 
u Zagrebu u predmetu br. XXVII - K-155/93, zbog krivičnog djela 
iz članka 75. stavak 3. Krivičnog zakona Republike Hrvatske za 
vrijeme trajanja zastupničkog mandata.

25. IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNE KOMISIJE 0 ZAHTJEVIMA ZA 
ODOBRENJE POKRETANJA, ODNOSNO NASTAVLJANJA KRIVIČNOG 
POSTUPKA PROTIV GOSPODINA ANTUNA VRDOLJAKA, ZASTUPNIKA U 
ZASTUPNIČKOM DOMU SABORA

Izvješće Mandatno-imun itetne komisije zastupnici su 
primili na sjednici.

Predsjednik Komisije, Nediljko Matić obrazložio je 
stajalište Komisije.

U raspravi su sudjelovali Goranko FižuliC, Nediljko 
Matić i Srećko Bijelić.
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Zastupnički dom je, većinom glasova /17 "protiv”, 7 
"suzdržanih"/ donio Odluku o uskraćivanju odobrenja za vođenje 
krivičnog postupka protiv Antuna Vrđoljaka, pred Općinskim sudom 
u Zagrebu u predmetu br. I-K-116/93, zbog krivičnog djela iz 
Članka 75. stavak 2. Krivičnog zakona Republike Hrvatske, a 
povodom privatne tužbe Građimira Agbabe podnesene Općinskom sudu 
u Zagrebu, za vrijeme trajanja zastupničkog mandata.

Zastupnički dom je, većinom glasova /16 "protiv", 10 
"suzdržanih"/ donio Odluku o uskraćivanju odobrenja za vođenje 
krivičnog postupka protiv Antuna Vrđoljaka, pred Općinskim sudom 
u Zagrebu u predmetu br. I-K.209/93, zbog krivičnog djela iz 
Članka 75. stavak 2. Krivičnog zakona Republike Hrvatske, a 
povodom privatne tužbe Luke Mitrovića podnesene Općinskom sudu 
u Zagrebu, za vrijeme trajanja zastupničkog mandata.

26. IZVJEŠĆE O REZULTATIMA PRETVORBE I O TIJEKU PRIVATIZACIJE 
DRUŠTVENIH I DRŽAVNIH PODUZEĆA

Izvješće su zastupnici primili na sjednici.

Raspravu su proveli Odbor za unutarnju politiku i 
nacionalnu sigurnost i Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu.

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili na
s j eđn i c i.

U raspravi je sudjelovao Goranko Fižulić.

Zastupnički dom je većinom glasova /6 "protiv"/ 
sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu, 
donio slijedeći

z a k 1 j u ć a k

1 .
pretvorbe i 
poduzeća.

Odgađa se rasprava o Izvješću o 
o tijeku privatizacije društvenih

rezultatima 
i državnih

Nakon donošenja zaključka u 
Goranko Fižulić, Vladimir Seks i Anton

raspravi 
Kovaćev.

su sudjelovali

27. IZVJEŠĆE 0 UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
DONIJELA NAKON SJEDNICE ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE 
HRVATSKE ODRŽANE 29. I 30. TRAVNJA I 3. I 4. SVIBNJA 1993. 
GODINE, NA TEMELJU ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE 
HRVATSKE DA DONOSI UREDBE KOJIMA SE UREĐUJU POJEDINA 
PITANJA IZ DJELOKRUGA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Izvješće i dopunsko Izvješće Vlade zastupnici su 
primili na sjednici.
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U raspravi su sudjelovali zastupnici Niko Popović i 
Marijan Jurić.

Zastupnički dom je, većinom glasova /6 "suzdržanih"/ 
donio slijedeći

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Izvješće i dopunsko Izvješće o uredbama 
koje je Vlada Republike Hrvatske donijela nakon sjednice 
Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske održane 29. i 30. 
tranja i 3. i 4. svibnja 1993. godine, na teme 1 ju Zakona o 
ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se 
uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske.

28. IZBORI, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove 
podnio je prijedloge odluka o izborima, imenovanjima i 
razrješenjima, koje je na sjednici obrazložio potpredsjednik 
Odbora Anđelko Gabrić.

28.1. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju elana
Delegacije Sabora Republike Hrvatske u 
Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio Odluku o 
razrješenju elana Delegacije Sabora Republike Hrvatske u 
Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Božidara PetraCa i 
imenovanju SnjeZane Bige-Friganović za Člana Delegacije.

28.2. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti
predsjednika Okružnog suda u Puli

Zastupnički dom, većinom glasova /3 "suzdržana"/, donio 
je Odluku o razrješenju Joakima Sugara dužnosti predsjednika 
Okružnog suda u Puli.

28.3. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Okružnog privrednog suda u Rijeci

Zastupnički dom, donio je, većinom glasova /l 
"suzdržan"/ Odluku o razrješenju Dubravka Veze dužnosti suca 
Okružnog privrednog suda u Rijeci.

24



28.4. Prijedlozi odluka o razrješenju dužnosti sudaca 
okružnih sudova

Zastupnički dom donio je Odluku o razrješenju Branka 
Cižineka dužnosti suca Okružnog suda u Zagrebu, većinom glasova 
/2 "protiv" i 2 "suzdržana”/.

U raspravi o Prijedlogu odluke o razrješenju Dragana 
Gajića dužnosti suca Okružnog suda u Dubrovniku sudjelovali su: 
zastupnici Dragan Hinić, Anđelko Gabrić, Adam Meštrović, dr. 
Savka DabCević Kučar, mr. Ivan Matija, Joso Škara, dr. Krunislav 
Olujić i pomoćnik ministra pravosuđa Josip Kardum.

Zastupnički dom donio je Odluku o razrješenju Dragana 
GajiCa dužnosti suca Okružnog suda u Dubrovniku većinom glasova 
/li "protiv", 15 "suzdržanih"/.

Zastupnički dom donio je Odluku o razrješenju Miroslava 
VukeliCa dužnosti suca Okružnog suda u Požegi, većinom glasova 
/6 "suzdržanih"/.

28.5. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca i
vršitelja dužnosti predsjednika Općinskog suda u 
Buzetu

%
Zastupnički dom donio je Odluku o razrješenju Igora 

Petovića dužnosti suca i vršitelja dužnosti predsjednika 
Općinskog suda u Buzetu, većinom glasova /2 "suzdržana"/.

28.6. Prijedlozi odluka o razrješenju dužnosti sudaca
općinskih sudova

Zastupnički dom donio je, većinom glasova odnosno 
jednoglasno odluke o razrješenju Dinka Jakelića, dužnosti suca 
Općinskog suda u Đurđevcu /3 "suzdržana”/, Damira Jurkovića, 
dužnosti suca Općinskog suda u Rijeci /3"suzdržana/, Berislava 
Kovačevića, dužnosti suca Općinskog suda u Rijeci /2"suzđržana"/, 
Ane Spi ranec, dužnosti suca Općinskog suda u Varaždinu 
/jednoglasno/, Bojane Štimac, dužnosti suca Općinskog suda u 
Varaždinu /jednoglasno/, Milana Vukobratovića, dužnosti suca 
Općinskog suda u Zagrebu /4”suzdržana"/, Gordane Knežević, 
dužnosti suca Općinskog suda u Zagrebu /12"suzdržan ih/, Milana 
Ivanjeka, dužnosti suca Općinskog suda u Pregradi /I"suzdržan/.

28.7. Prijedlozi odluka o izboru sudaca okružnih sudova

Zastupnički dom donio je, većinom glasova odnosno 
jednoglasno odluke o izboru Milene Vuke1ić-Margan, za suca 
Okružnog suda u Rijeci /2"suzdržana"/, Marijana Garca i Nikole 
Sajter za suce Okružnog suda u Osijeku /jednoglasno/, Milivoja 
Lasana, za suca Okružnog suda u Zadru /l"suzdržan"/.
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28 . 8 . Prijedlog odluke o izboru predsjednika Okružnog 
suda u Puli

Zastupnički dom donio je, većinom glasova /I"suzdržan”/ 
Odluku o izboru Ivana Milanovića za predsjednika Okružnog suda 
u Puli.

28.9. Prijedlozi odluka o izboru sudaca okružnih
privrednih sudova

Zas t upnicki dom donio je, većinom glasova odnosno 
jednoglasno, odluke o izboru Mate IvanCića, za suca Okružnog 
privrednog suda u Bjelovaru /jednoglasno/, Marina Veljaka, za 
suca Okružnog privrednog suda u Rijeci, Vinka Belića, Ede MaleSa 
i Stijepe Perića, za suce Okružnog privrednog suda u Splitu,

28.10. Prijedlozi odluka o izboru predsjednika općinskih 
sudova

Zastupnički dom donio je, većinom glasova odnosno 
jednoglasno, odluke o izboru Zlatka Kaj tara, za predsjednika 
općinskog suda u Belom Manastiru /l"suzdržan/, Ivice KrSiloviCa, 
za predsjednika općinskog suda u Novoj Gradiški, /I"suzdržan"/, 
Damira Kramar i ća za predsjednika općinskog suda u Ivancu, 
/"jednoglasno"/, Đurđe Lipošćak, za predsjednika općinskog suda 
u Ogulinu, /1"suzdržan"/, Ivana Đakovića, za predsjednika 
općinskog suda u Slavonskom Brodu /2"suzdržana/.

28.11. Prijedlozi odluka o izboru sudaca općinskih 
sudova

Zastupnički dom donio je, većinom glasova odnosno 
jednoglasno, odluke o izboru Jelene Habulin i Nevena Kuće 1 ja za 
suce u Općinskom sudu u Donjoj Stubici, /"jednoglasno"/, Dubravke 
Rude 1ić za suca u Općinskom sudu u Gospiću, /"jednoglasno"/, 
Lidije BoSnjaković, za suca u Općinskom sudu u Ivanić Gradu 
/"jednoglasno"/, Antoni je Kovaćić i Tatjane Kućić, za suce u 
Općinskom sudu u Koprivnici, /"jednoglasno"/, Ankice Janek za 
suca u Općinskom sudu u Križevcima /"jednoglasno”/, Suzane Alać, 
za suca u Općinskom sudu u Makarskoj, /3"suzdržana"/, Ivice 
Kovaćeva, Azre Sal itrežić , Jađraiike Berečić-ToSa, Jađranke Herceg 
i Ivana Kađića, za suce u Općinskom sudu u Osijeku, 
/"jednoglasno"/, Vlade Bosnera i Irene Marohnić, za suce u 
Općinskom sudu u Rijeci /"jednoglasno"/, 2e1imira Hrgovića i 
Daniele Kustec, za suce u Općinskom sudu u Samoboru, Dragice 
Samarđž i ć , za suca u Općinskom sudu u Sinju, /1"prot iv"/, Zarana
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PleSe i Marice BiCanić, za suca u Općinskom sudu u Slatini, 
/jednoglasno/, Davorina Pavić ića i Sunćice Novotny, za suce u 
Općinskom sudu u Slavonskom Brodu, /1"suzdržan"/, Ivana Vlađića, 
za suca u Općinskom sudu u Sv. Ivanu Zelinia, /’'jednoglasno"/, 
Dalibora Dukića, za suca u Općinskom sudu u Šibeniku /l 
"suzdržan"/. Mirne MrvoS, za suca u Općinskom sudu u Vrbovskom 
/2"protiv"/, Stjepana Margića, za suca u Općinskom sudu u 
Vukovaru /jednoglasno/.

28.12. Prijedlog
t u ž i t e l j a

odluke o 
Republike

imenovanju
Hrvatske

zamjenika javnog

Zastupnički dom donio 
imenovanju Tomislava Dujmića za 
Republike Hrvatske.

je, jednoglasno, 
zamjenika Javnog

odluku o 
tužitelja

28.13. Prijedlog odluke o 
tužitelja u Okružnom

imenovanju okružnog javnog 
javnom tužiteljstvu Šibenik

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, odluku o 
imenovanju Ze1jka Zganjera za okružnog javnog tužitelja u 
Okružnom javnom tužiteljstvu Šibenik.

28.14. Prijedlog odluke 
javnog tužitelja 
Os i j ek

o imenovanju zamjenika okružnog 
u Okružnom javnom tužiteljstvu

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, 
imenovanju Zvonka Kuharica za zamjenika okružnog javnog 
u Okružnom javnom tužiteljstvu Osijek

odluku o 
tuž i te 1 ja

28.15. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog 
javnog tužitelja u općinskim javnim 
tužiteljstvima

Zastupnički dom donio je, jednoglasno odnosno većinom 
glasova, odluke o imenovanju Dijane Sabolić, za zamjenicu 
općinskog j avnog tužitelja u Općinskom j avnom tužiteljstvu 
Koprivnica /l”suzdržan"/, Zdravka Vragovića za zamjenika 
općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu 
Križevci,/1"suzdržan”/ , Miroslava Kraljevića, Gordana Perića i 
Ivana Sabića, za zamjenike općinskog javnog tužitelja u Općinskom 
javnom tužiteljstvu Osijek /jednoglasno/, Sanje Katu 1ić, za 
zamjenicu općinskoog javnog tužitelja u Općinskom javnom 
tužiteljstvu Sisak /jednoglasno/.
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28.16. Prijedlog odluke o razrješenju zamjenika 
općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom 
tužiteljstvu Sesvete

Zastupn ički 
/1"suzdržan”/i Odluku 
zamjenika općinskog 
tužiteljstvu Sesvete.

dom donio je, 
o razrješenju Nebojše 
javnog tužitelja u

većinom glasova 
Bestica dužnosti 
Općinskom javnom

28.17, Prijedlog odluke o razrješenju zamjenika okružnog 
javnog tužitelja u Okružnom javnom tužiteljstvu 
Os i j ek

Zastupnički 
/1"suzdržan"/, Odluku 
zamjenika okružnog 
tužiteljstvu Osijek.

dom donio je, većinom glasova
o razrješenju Borisa Bobetića dužnosti 
javnog tužitelja u Okružnom javnom

28.18. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika javnog 
pravobranitelja Republike Hrvatske

Zastupnički dom donio je, jednoglasno, odluku o 
imenovanju Ivana Malekovića, za zamjenika Javnog tužitelja 
Republike Hrvat .ske .

28.19. Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika i 
člana Odbora za ljudska prava i prava etnički i 
nacionalnih zajednica ili manjina

Prijedlog odluke obrazložio je 
potpredsjednik Odbora za izbor, imenovanja 
poslove.

Anđelko Gabnč, 
i administrativne

U raspravi su sudjelovali zastupnici Anto Đapić, 
Anđelko Gabrić, Dobroslav Paraga, Kazimir Sviben, Slavko 
Meštrović, Vlado Gotovac, Muhamed Zulić, Jurica Pavelić, Luka 
Bebić, dr. Žarko Domljan, dr. Ante Kutle, Pavao Tomislav Duka, 
mr. Mato Arlović, dr. Goran GraniC, Vera StaniC, Božiđar Petrač, 
Gordana Turić, Ivica Račan, Veselio PejnoviC, dr. Savka DabCević- 
Kučar i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Vladimir Seks.

Zastupnički dom nije prihvatio prijedlog zastupnika 
Vlade Gotovca o osnivanju posebne Komisije koja bi na temelju 
prevedenog teksta izlaganja zastupnika Dobroslava Parage i 
provedene rasprave predložila Domu stajališta.
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Zastupnički dom nije prihvatio niti prijedlog 
zastupnika Veselina PejnoviCa o odgađanju rasprave za slijedeću 
sjednicu.

Zastupnički dom je donio, većinom glasova /10"prot iv", 
10"suzdr2anih"/ Odluku o razrješenju Dobroslava Parage dužnosti 
potpredsjednika i Člana Odbora za ljudska prava i prava etničkih 
zajednica ili manjina.

Sjednica Zastupničkog doma završena je u 20,15 sati.

S i ki rić

1POMA
Kaa
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