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S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K  

23. ZAJEDNIČKE SJEDNICE SVIH VIJEĆA SABORA REPUBLIKE 
HRVATSKE ODR2ANE 13. i 14. VELJAČE 1992.

23. zajednička sjednica svih vijeća Sabora Republike 
Hrvatske održana je 13. i 14. veljače 1992. (četvrtak i petak) 

u Velikoj vijećnici Sabora Republike Hrvatske, Zagreb, Trg 

Stjepana Radića broj 6, s početkom 13. veljače 1992. u 9 sati, 
a 14. veljače 1992. u 17,30 sati.

Sjednicu je vodio predsjednik Sabora Republike 
Hrvatske, DR. 2ARKO DOMLJAN.

Uvodno je predsjednik Sabora naglasio da je ovo prvo 
zasjedanje Sabora od kako je Republika Hrvatska priznata od 
velikog broja zemalja kao ravnopravni član međunarodne zajednice 
država.

Predsjednik Sabora naveo je zatim da se ovom sjednicom 
otvara redovito proljetno zasjedanje Sabora Republike Hrvatske 
koje počinje 15. siječnja i završava po odredbama Ustava 30. 

lipnja, a na početku svakog zasjedanja izvodi se himna Republike 
Hrvat ske.

Izvedena je potom himna Republike Hrvatske "Lijepa naša
domovino".

Predsjednik je zatim pozdravio nazočne uzvanike i
goste:

-predsjednika Vlade Republike Hrvatske DR. FRANJU 
GREGURIĆA, potpredsjednike i članove Vlade Republike Hrvatske;

-predsjednika Skupštine Grada Zagreba BORISA BUZANČIĆA; 
-ministra u Vladi Republike Hrvatske i opunomoćenog 

predstavnika - voditelja Općeg predstavništva Republike Hrvatske
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pri institucijama i zemljama Europske zajednice sa sjedištem u 
Brisellu, baruna JANKA VRANIZANYA-DQBRINOVIĆA.

Predsjednik je obavijestio nazočne da su izostanak sa 
sjednice ispričali zastupnici:

IZ DRUŠTVENO-POLITIČKOG VIJEĆA:

DARKO CARGONJA, D R . ZVONIMIR MARKOVIC i D R . VLADIMIR
VESELICA;

IZ VIJEĆA UDRUŽENOG RADA:

IVAN BULJAN I BERISLAV PEROZIĆ.

Na sjednici nisu bili:
IZ VIJEĆA UDRUŽENOG RADA:

IVAN BABIC, MILORAD BEKIC, ZLATKO BLA2INČIĆ, PETAR 

BOŠNJAKOVIC, FRANE ČAČIC-ARAPOVIC, STIPE CARIĆ, BRANIMIR GLAVAŠ, 
MILE GLUMAC, IVAN HREN, IVO JELIĆ, ĐURO KLJAIC, ILIJA KNEŽEVIĆ, 
BRANKO KOVAČIĆ, BRANKA KUPREŠANIN, NIKOLA MACEŠIĆ, ZLATKO MODALEK, 

IVAN ORCIK, IVAN PENIC, DRAGO PREVIŠIC, DR. FILIP ŠALINOVIĆ, IVAN 
ŠIMUNOVIC, MLADEN ŠUTALO, RADOSLAV TANJGA, ENCO TIRELLI, JOZO 
TOPIC, JOVAN VUKOBRAT, MILIVOJ VUKOVIC;

IZ VIJEĆA OPĆINA:

ANTUN ABRAMOVIC, DR. GORDANA AJDUKOVIĆ, MARKO ATLAGIC, 

DUŠAN BADŽA, DUŠAN ERGARAC, SAVAN GRABUNDŽIJA, BOŠKO JANCIC, TOMO 
JENDRAšIĆ, PERICA KUTLIC, RATKO LIČINA, MILENKO MILINKOVIC, RENATO 
MOLNAR, MILIĆ NAPIJALO, VELJKO PJEVAČ, D R . RATIMIR SLAVIC, MILIVOJ 

VOJNOVIC, DR. DUŠAN ZELEMBABA, BORISLAV ZORIC;

IZ DRUŠTVENO-POLITICKOG VIJEĆA:
STEVAN CUPAČ, PETAR DŽODAN, JOVO OPAĆIC, JANKO 

VASILJEVIC.
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Predsjednik Sabora obavijestio je zastupnike da je 

evidencijske listiće o prisustvu sjednici predalo ukupno 255 
zastupnika što čini potrebnu većinu i Sabor Republike Hrvatske 
može punovažno odlučivati.

Na poziv predsjednika, Sabor Republike Hrvatske minutom 
šutnje odao je štovanje svim hrvatskim vojnicima i civilnim 

žrtvama koji su izgubili živote od proteklog zasjedanja Sabora.

Skraćeni zapisnici 21. i 22. zajedničke sjednice svih 
vijeća Sabora Republike Hrvatske usvojeni su bez primjedbi.

Zatim se prišlo utvrđivanju dnevnoga reda.

Predsjednik je obavijestio zastupnike da su poziv za 
sjednicu s prijedlogom dnevnoga reda dobili pismom upućenim 3. 
veljače 1992. Predsjednik je zatim naveo predložene točke 
dnevnoga reda i to:

1. REPUBLIKA HRVATSKA NAKON MEĐUNARODNOG PRIZNANJA;

2. POTVRĐIVANJE UREDBI SA ZAKONSKOM SNAGOM KOJE JE 
DONIO PREDSJEDNIK REPUBLIKE DHRVATSKE;

3. IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O UREDBAMA KOJE 

JE VLADA DONIJELA NAKON 28. PROSINCA 1991. NA OSNOVI 
ZAKONA 0 OVLAŠTENJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA 
DONOŠENJE UREDBI KOJIMA CE UREĐIVATI POJEDINA 
PITANJA IZ DJELOKRUGA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE;

4. PREDSTAVLJANJE I GLASOVANJE 0 POVJERENJU NOVOM ČLANU 
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE;

5. PRIJEDLOG POSLOVNIKA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE.
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Materijale za točke 2, i 3. predloženog dnevnoga reda 
zastupnici su dobili na sjednici.

i t o :
Potom je predsjednik predložio i dopunu dnevnoga reda,

- kao točku 2: USVAJANJE DEKLARACIJE 0 NEDUŽNIM ŽRTVAMA

KOMUNISTIČKE REPRESIJE NAD POLITIČKIM 

NEISTOMIŠLJENICIMA I HRVATSKIM 

RODOLJUBIMA, a predlagatelj je skupina 
zastupnika - članova Predsjedništva 
Sabora.

U raspravi su sudjelovali, redom po dobivanju riječi: 
BOLTA JALŠOVEC, IVAN MATI JA (dva puta), STANKO KOVAČ (dva puta), 
ANTE PRKAČIN, JOSIP PANKRETIĆ, IVAN RADEK, MARIJAN JURIČ, MILAN 

KOVAČ, VJEKOSLAV ŽUGAJ, DR. NIKOLA VISKOVIĆ, KAZIMIR SVIBEN, 
VLADIMIR SEKS, IVICA RAČAN, GORDANA GRBIĆ, GORAN BILJAN.

Prije glasovanja o prijedlozima iz rasprave o dnevnome 
redu predsjednik je obavijestio zastupnike da je u dvorani 

nazočan 251 zastupnik što znači da za punovažnu odluku treba 
glasovali najmanje 126 zastupnika.

Zatim se glasovalo o prijedlozima u svezi sa dnevnim
redom.

Za prijedlog da se skine s dnevnoga reda Prijedlog 

Poslovnika Sabora glasovalo je ukupno 93 zastupnika i prijedlog 
nije prihvaćen.

Za prijedlog da se na ovoj sjednici razmatra Prijedlog 
za donošenje Poslovnika Sabora glasovalo je 148 zastupnika i time 

je ovaj prijedlog prihvaćen.
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Prijedlog zastupnika Ante Prkačina da se skine s 

dnevnoga reda predložena točka: Deklaracija o nedužnim žrtvama 

komunističke represije nad političkim neistomišljenicima i 
nedužnim žrtvama nije prihvaćen.

Nakon toga, većinom glasova, utvrđen je slijedeći 

dnevni red 23. zajedničke sjednice svih vijeća Sabora Republike 
Hrvat ske:

1. REPUBLIKA HRVATSKA NAKON MEĐUNARODNOG PRIZNANJA;

2. USVAJANJE DEKLARACIJE O NEDUŽNIM ŽRTVAMA KOMUNISTIČKE 
REPRESIJE NAD POLITIČKIM NEISTOMISLJENICIMA I NEDUŽNIM
ŽRTVAMA;

3. POTVRDJIVANJE UREDBI SA ZAKONSKOM SNAGOM KOJE JE DONIO 
PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE;

4. IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 0 UREDBAMA KOJE JE 
VLADA DONIJELA NAKON 28. PROSINCA 1991. GODINE NA OSNOVI 
ZAKONA O OVLAŠTENJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA DONOŠENJE 

UREDBI KOJIMA ČE UREĐIVATI POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA 
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE;

5. PREDSTAVLJANJE I GLASOVANJE 0 POVJERENJU NOVOM ČLANU 
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE;

6. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE POSLOVNIKA SABORA REPUBLIKE 
HRVATSKE.

Nakon toga prešlo se na rad p o utvrđenom dnevnome redu.
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AD-1 - REPUBLIKA HRVATSKA NAKON MEĐUNARODNOG PRIZNANJA

Predsj ednik Sabora Republi ke Hrvatske D r . Žarko Dom!jan 

uvodno je šire govorio o međunarodnom priznanju Republike 
Hrvatske od svih Članica Europske zajednice te velikog broja 

drugih država čime je Republika Hrvatska postala ravnopravnim 
članom međunarodne zajednice suverenih država sa svim pravima i 

obvezama koje iz toga proističu, te o odlukama Sabora Republike 
Hrvatske kojima je ustavno-pravno uobličeno sve potrebno da do 
takvoga priznanja dođe.

Uvodno izlaganje o stajalištima Vlade Republike 
Hrvatske o položaju Republike Hrvatske mjesec dana nakon njenog 
međunarodnog priznanja s presjekom glavnih događaja, njihovih 
pokretača i postignutih rezultata u tome razdoblju, podnio je 
potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Dr. Mate Granić.

Prije rasprave osnovana je, na prijedlog predsjednika 
Sabora, radna skupina zastupnika za pripremu prijedloga zaključ
aka.

U radnu skupinu određeni su: Vladimir Seks, Ivica
Percan, Bolta Jalšovec, Đuro Vidmarović i Stanko Kovač.

U raspravi su sudjelovali, redom po dobivanju riječi: 
ĐURO VIDMAROVIĆ, ANDRO KRSTULOVIC, MARKO VLAŠIĆ-ČICE, DAVOR ARAS, 

JOŠKO KOVAČ, BOSKO ŠILJEG, DR. ZLATKO DUIĆ, IVAN KOVAČ, BRANKO 
ČEP, VJEKOSLAV ŽUGAJ, GORAN BILJAN, IVAN JUROS, IVAN MUSTAĆ, 

STJEPAN ZETOVIC, JOSIP BURŠIC, DR. VJEKOSLAV JAZĐEC, MATKO MEDO, 

STJEPAN SULIMANAC, 2ELJK0 MAZAR, IVICA RACAN, ZVONKO ERAK, ANTE 
GVERIC, JOSIP PANKRETIĆ, BRANKO POŽNJAK, VEDRAN KONJEVOD, GORDANA 
GRBIC, ALOJZ MARKAC, NEVEN JURICA, TOMISLAV ŠUTALO, D R . NIKOLA 

VISKOVIČ, NIKOLA BULAT, IVAN MESIĆ, SERGIO NEGOVETIČ, ANTE 

PRKAČIN, VLADO JAKŠIC, VICE VUKOJEVIC, IVAN MATI JA I IVAN MILAS.
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Drugoga dana rada zajedničke sjednice, 14, veljače 

1992. godine, u ime radne skupine, prijedlog zaključaka predočio 

je Saboru potpredsjednik Sabora Vladimir Seks.

Nakon toga, bez rasprave i s jednim glasom protiv, 
prihvaćeni su slijedeći

Z A K L J U Č C I

1. Prigodom međunarodnog priznanja Republike Hrvat
ske, Sabor Republike Hrvatske odaje priznanje hrabrom hrvatskom 
vojniku koji je ostavio svoj dom i sebe podario službi za 

domovinu, baš kao i bezbroj puta u povijesti borbe hrvatskog 
naroda za opstanak na ovim prostorima, i na taj način, uz odlučnu 

volju cjelokupnoga hrvatskog naroda i svih državljanja Republike 
Hrvatske, te vrhovništva Republike Hrvatske, dao ogroman doprinos 
ostvarenju 900-1jetne težnje hrvatskog naroda za vlastitom 
državom.

2. Sabor Republike Hrvatske prihvaća u cijelosti 
uvodna izlaganja predsjednika Sabora Republike Hrvatske, Dr. 

Žarka Domljana i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, Dr. 
Mate Granića, o stanju u Republici Hrvatskoj nakon njenoga 
međunarodnog priznanja i suglasan je sa ciljevima za predstojeće 
razdoblje koji su sadržani u uvodnim izlaganjima.

3. Zastupnici Sabora Republike Hrvatske svjesni su 
da Republika Hrvatska, kao samostalna i suverena država, ima 
posebnu odgovornost u osiguranju svih pojedinačnih ljudskih 

sloboda i prava te kolektivnih etničkih, odnosno nacionalnih, 
prava. Stoga Sabor Republike Hrvatske obvezuje sva tijela državne 

vlasti da, u okviru svojih zakonskih ovlaštenja i područja 
djelovanja, poduzmu sve potrebite mjere za funkcioniranje pravne 
države na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.
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4. Sabor Republike Hrvatske podržava dolazak 

Međunarodnih mirovnih snaga na određena područja unutar međunar
odno priznatih granica Republike Hrvatske, te obvezuje izvršnu 

vlast da učini sve kako bi na miran način - i uz pomoć međunaro
dne zajednice bio ostvaren, što je moguće prije, puni suverenitet 
Republike Hrvatske i na tim područjima.

5. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da poduzme 
sve potrebito kako bi međunarodna zajednica, posebno članice 

Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, i sve države koje su 

priznale Republiku Hrvatsku, bile upoznate sa činjenicom da je 
na privremeno zaposjednutim područjima Republike Hrvatske 
prognano iz svojih domova gotovo cjelokupno hrvatsko i ostalo 

nesrpsko pučanstvo, te da je na okupirana područja, pod zaštitom 
bivše Jugoslavenske narodne armije, Republika Srbija doselila, 
i doseljava, građane srpske nacionalnosti i na taj način nasilno 
mijenja etničku strukturu stanovništva.

Potrebito je međunarodnu zajednicu izričito 
upoznati sa relevantnim pokazateljima o broju hrvatskog pučans

tva, koje je obitavalo na tom području prije početka rata, te o 
sustavnom razaranju crkava i kulturno-povi jesnih spomenika koji 
svjedoče o njegovom vjekovnom nastanjivanju tih područja. 

Svjetska javnost mora saznati da na privremeno zaposjednutim 

područjima Republike Hrvatske, na koja se spremaju doći Mirovne 

snage Ujedinjenih naroda, pripadnici hrvatskog naroda u svojoj 
vlastitoj domovini nemaju pravo na život ni na bilo kakvu 
zašt i t u .

Zbog toga je neophodno da Vlada Republike 

Hrvatske, putem nadležnih ministarstava, osigura istinito i 
pravovremeno informiranje svjetske javnosti.

6. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da uz pomoć 
međunarodne zajednice, naročito sada nakon što je Republika 
Hrvatska međunarodno priznata kao ravnopravna država svjetske



10

zajednice naroda, učini sve kako bi se državljani Republike 

Hrvatske koji su, u vrijeme dok je Republika Hrvatska bila u 
sastavu bivše SFRJ, bili regrutirani u bivšu JNA, puste svojim 

kućama kako ne bi i dalje bili protupravno zadržavani u jedini

cama bivše JNA, te prisiljavani da se na njenoj strani bore 
protiv vlastite domovine.

Isto tako, treba poduzeti sve potrebito kako bi 

se što prije svi nezakonito uhićeni civili oslobodili iz 
zarobljeništva, a koji se sada nalaze u mnogobrojnim koncentraci

onim logorima u Republici Srbiji, kao i na područjima pod 
kontrolom bivše JNA.

7. Sabor Republike Hrvatske utvrđuje da Republici 
Hrvatskoj predstoji u ovom trenutku teška zadaća, ne samo 

povratka privremeno zauzetih područja, već svekolika obnova, kako 
duhovna, tako i gospodarska, a naročito obveza povratka svih 
prognanih u njihove domove, te obvezuje Vladu Republike Hrvatske 
da u svojim nadležnostima pripremi sve potrebito kako bi se to 
što prije počelo ostvarivati i o tome obavijesti Sabor.

AD. 2 - DEKLARACIJA 0 NEDUŽNIM ŽRTVAMA KOMUNISTIČKE

REPRESIJE NAD POLITIČKIM NEISTOMIŠLJENICIMA I
HRVATSKIM RODOLJUBIMA

Uvodno je predsjednik Sabora DR. žarko Domljan 
obrazložio zastupnicima da bi se ovom Deklaracijom Sabor trebao 
odrediti prema sudbini onih osoba koje su u novijoj hrvatskoj 

povijesti bile progonjene, mučene i zatvarane a mnoge i umorene, 

zbog svojih djelovanja koje je bilo na liniji vjekovne težnje 
hrvatskog naroda za svojom državom i kroz to za očuvanje svoga 
nacionalnog identiteta.



Nakon toga, potpredsjednik Sabora Vladimir Seks podnio 

je uvodno izlaganje i predočio zastupnicima nacrt teksta 
Dekiaraci je.

U raspravi su sudjelovali, redom po dobivanju rijeci: 
GORAN BILJAN, D R . NEDELJKO MIHANOVIĆ, D R . VJEKOSLAV JAZBEC, 
MILJENKO ZAGAR, NEVEN JURICA, JOSIP ANDRIC I IVAN MESIC.

Prije glasovanja o prijedlozima iz rasprave, utvrđen 
je broj nazočnih zastupnika. Brojanjem je utvrđeno da je u 

dvorani 205 zastupnika, što je dostatan kvorum za odlučivanje.

Nakon toga, sa 143 glasa "za" usvojen je prijedlog da 
se dvjema posebnim deklaracijama Sabora razdvoje slučajevi 
kardinala Dr. Alojzija Stepinca i Andrije Hebranga.

Drugoga dana rada zajedničke sjednice, 14. veljače 
1992. godine, predsjednik Sabora je, prije razmatranja prijedloga 

tekstova ovih deklaracija, pročitao brzojav kojega je Saboru 
uputio nećak kardinala Dr. Alojzija Stepinca gospodin Boris 
St epi nac.

U ime skupine zastupnika, prijedlog Deklaracije o osudi 
političkog procesa i presude kardinalu Dr. Alojziju Stepincu 
pročitao je potpredsjednik Sabora Ivica Percan.

Iza toga, u ime skupine zastupnika, prijedlog Deklara
cije o osudi uhićenja i umorstva Andrije Hebranga pročitao je 
potpredsjednik Sabora Vladimir Seks.

Čitanje obje Deklaracije popraćeno je pljeskom.
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Sabor Republike Hrvatske usvojio je, jednoglasno, slijedeće 
dekiaracij e :

1 .

DEKLARACIJA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE 0 OSUDI 
POLITIČKOG PROCESA I PRESUDE KARDINALU 

DR. ALOJZIJU STEPINCU

1. Nakon devet stoljeća uporne borbe za opstanak i 

ponovno stjecanje državnosti, hrvatski narod ostvaruje svoju 
vjekovnu težnju za slobodom i neovisnošću.

2. Upravo ovom sazivu hrvatskog Sabora pripala je 
Cast proglasiti samostalnost, suverenitet i neovisnost Republike 
Hrvatske.

3. Medu tisućama i tisućama hrvatskih ljudi, koji 
su svojim životom i djelovanjem hrabro svjedočili o vjekovnim 
težnjama hrvatskog naroda, hrvatski Sabor posebno ističe i 

izražava zahvalnost uzoritom kardinalu Dr. Alojziju Stepincu, 
koji je nepravedno suđen, čime je nanesena nepravda i uvreda 
hrvatskom narodu.

Na montiranom političkom sudskom procesu nevino 
je osuđen stoga što je odbio po nalogu komunističkih vlastodrž
aca, provesti crkveni raskol i odvojiti Katoličku crkvu Hrvata 

od Rima i Vatikana, sa dalekosežnim ciljem uništenja Katoličke 
crkve kao vjekovnog čuvara i zaštitnika očuvanja identiteta i 
slobode hrvatskog naroda.

Osuđen je stoga što je djelovao protiv nasilja 
i zločina komunističke vlasti, isto kao što je djelovao u vihoru
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i okrutnostima drugog svjetskog rata, u zaštitu progonjenih, 

neovisno o njihovom narodnosnom podrijetlu, ili vjerskom 
svjetonazoru.

Iako hrvatski narod i Katolička crkva nikada nisu 

priznali osudu nadbiskupu Stepincu - hrvatski Sabor kao najviše 
predstavničko tijelo Hrvatske izricanjem jasnog stava prema 

nepravednoj osudi kardinala Stepinca ispravlja jednu povijesnu 
nepravdu i uvredu hrvatskom narodu.

4. Osudom montiranog procesa i osude nadbiskupu 
Stepincu, hrvatski Sabor istodobno osuđuje političke procese 
brojnim nevino suđenim svećenicima, redovnicima i vjernicima, 

osuđujući na taj način i protunarodni komunistički režim.

2 .

DEKLARACIJA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE O OSUDI UHIĆENJA 
I UMORSTVA ANDRIJE HEBRANGA

1. Nakon devet stoljeća uporne borbe za opstanak 
i ponovno stjecanje državnosti, hrvatski narod ostvaruje svoju 
vjekovnu težnju za slobodom i neovisnošću.

2. Međunarodnim priznanjem Republike Hrvatske 
zastupnici hrvatskog Sabora, kao predstavnici cjelokupnog 
hrvatskog naroda i svih građana Hrvatske prisjećaju se svih onih 
hrvatskih velikama i mučenika koji su se posvetili ostvarenju 

toga svetog cilja podnoseći za njega najveće žrtve.

3. Hrvatski Sabor posebno priznanje i zahvalnost 

izražava svim hrvatskim muževima i ženama koji su svoje zauzim



14

anje za slobodnu demokratsku i socijalnu pravednu hrvatsku državu 

plaćali gubitkom slobode i života u tisućama montiranih suđenja 
i raznih oblika progona u komunističkoj i omrznutoj Jugoslaviji.

4, U cilju slamanja težnji hrvatskog naroda za 

svojom državnošću, velikosrpske i jugounitarističke snage - u 

vođenju protuhrvatske politike - uhitile su i okrutno umorile 

dosljednog borca za hrvatsko državno pravo, Andriju Hebranga, 

osudivši pri tome u montiranim političkim procesima nevine, 
suprugu mu Olgu Hebrang i suradnika Vladimira Frajtića, na 
dugogodišnje kazne robije.

Hrvatski Sabor ovom Deklaracijom odbacuje te 
protuhrvatske progone i osuđuje njihove idejne začetnike i 
izvršitelje.

AD. 3 - POTVĐIVANJE UREDBI SA ZAKONSKOM SNAGOM KOJE JE DONIO 

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Republike Hrvatske donio je i Saboru 

dostavio na potvrdu Uredbu sa zakonskom snagom o odličjima za 
ratne zasluge Republike Hrvatske,

Ovaj prijedlog Predsjednika Republike zastupnici su 
dobi 1 i na sjednici.

U raspravi je sudjelovao Dr. Nikola Visković.
Nakon toga, većinom glasova (130 "za") usvojena je

slij edeća

O D L U K A

Potvrđuje se Uredba sa zakonskom snagom Predsjednika 

Republike Hrvatske o odličjima za ratne zasluge Republike
Hrvat ske
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AD. 4 - IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O UREDBAMA 

KOJE JE VLADA DONIJELA NAKON 28. PROSINCA 
1992. NA OSNOVI ZAKONA O OVLAŠTENJU VLADE 

REPUBLIKE HRVATSKE ZA DONOŠENJE UREDBI KOJIMA 

ĆE UREĐIVATI POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA 

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Podnositelj Izvješća je Vlada Republike Hrvatske, a 
Izvješće Vlade zastupnici su dobili na sjednici.

VI ada Republike Hrvatske izvijestila je Sabor Republike 
Hrvatske da je, na osnovi zakonskog ovlaštenja, donijela 
slij edeće uredbe:

1. Uredba o prestanku važenja Odluke o naćinu i 
uvjetima korištenja primarne emisije i osiguranja likvidnosti 

banaka (donesena na sjednici Vlade održanoj 4. siječnja 1992. 
godine, objavljena u "Narodnim novinama", broj 1/92);

2. Uredba o dopuni Uredbe o administrativnim taksama 
(donesena na sjednici Vlade održanoj 8. siječnja 1992. godine, 
objavljena u "Narodnim novinama", broj 2/S2);

3. Uredba o iskazivanju sredstava, potraživanja, obveza 
i šteta u ratnim uvjetima (donesena na sjednici Vlade održanoj 

13. siječnja 1992. godine, objavljena u "Narodnim novinama", broj 
2/92);

4. Uredba o iskazivanju i procjenjivanju protupravno 

oduzetih sredstava u drugim republikama i pokrajinama bivše SFRJ 
(donesena na sjednici Vlade održanoj 13. siječnja 1992. godine, 

objavljena u "Narodnim novinama", broj 2/92);



5. Uredba o osnivanju Brodarskog instituta (donesena 
na sjednici Vlade održanoj 13. siječnja 1992. godine, objavljena 
u "Narodnim novinama", broj 2/92);

6. Uredba o korištenju doplatnih poštanskih maraka u 

poštanskom prometu kao redovnih poštanskih maraka (donesena na 
sjednici Vlade održanoj 21. siječnja 1992. godine, objavljena u 
"Narodnim novinama", broj 3/92);

7. Uredba o osnivanju Poduzeća “Plovput" Split 

(donesena na sjednici Vlade održanoj 21. siječnja 1992. godine, 
objavljena u "Narodnim novinama", broj 3/92);

8. Uredba o izmjeni Uredbe o javnom poduzeću "Brijuni" 
(donesena na sjednici Vlade održanoj 21. siječnja 1992. godine, 
objavljena u "Narodnim novinama", broj 3/92);

9. Uredba o dopuni Uredbe o izdavanju obveznica 
Republike Hrvatske (donesena na sjednici Vlade održanoj 31. 
siječnja 1992. godine, nije još objavljena u "Narodnim novinam- 

a");

10. Uredba o izmjeni Uredbe o pretvaranju deviznih 

depozita građana kod banaka u javni dug Republike Hrvatske 
(donesena na sjednici Vlade održanoj 21. siječnja 1992. godine, 
objavljena u "Narodnim novinama", broj 3/92);

11. Uredba o izmjenama i dopunanama Zakona o prodaji 

stanova na kojima postoji stanarsko pravo (donesena na sjednici 
Vlade održanoj 6. veljače 1992. godine, nije još objavljena u 

"Narodnim novinama");
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12, Uredba o obveznom prebijanju obveza i potraživanja 
pravnih osoba u Republici Hrvatskoj s pravnim osobama u Republici 

Makedoniji (donesena na sjednici Vlade održanoj 6. veljače 1992. 

godine, nije još objavljena u "Narodnim novinama");

13. Uredba o dodjeljivanju stalne novčane nadoknade 
(donesena na sjednici Vlade održanoj 6. veljače 1992, godine, 
nije još objavljena u "Narodnim novinama").

U raspravi su sudjelovali redom po dobivanju riječi: 

VICE VUKOJEVIĆ, VLADIMIR SEKS, GORDANA TURIC, B02IDAR BUDANKO, 
MARIJAN JURIĆ (tri puta), JOŠKO KOVAČ (dva puta), BRANKO CEP, 

MATO ARLOVIC (dva puta), JOSIP JURAS, IVO LENIĆ, MARIJAN IVANČAN, 
ANTE LASIĆ, IVAN MILAS, JOSIP ANDRIC i IVAN MATI JA.

Na pitanja postavljena u raspravi odgovorili su 
potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Jurica Pavelič i ministri 
Bosiljko Mišetić i Dr. Ivan Cifrić.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Dr. Milan 
Ramljak govorio je o potrebi i razlozima donošenja uredbi Vlade.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Dr. Franjo 
Gregurić govorio je o pitanjima iz rasprave, a posebice o 
pitanju denacionalizacije.

Naknadno je zatražio riječ i potpredsjednik Vlade Dr. 

Mato Granić.

Ministar financija u Vladi Republike Hrvatske Josip 
Martinović odgovorio je na pitanja u svezi sa financijama.

Riječ je zatražio i dobio zastupnik Ivica Račan koji 

se osvrnuo na izlaganje zastupnika Vice Vukojevića u raspravi o 
prvoj točki dnevnoga reda.
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Nakon izlaganja zastupnika Ivice Račana riječ je zat
ražio i dobio zastupnik Vice Vukojević.

Iza toga zatražio je i dobio riječ potpredsjednik Vlade 
Republike Hrvatske Dr. Zdravko Tomac.

Nakon toga, predsjednik Sabora utvrdio je da je Sabor 
Republike Hrvatske primio na znanje navedene uredbe Vlade 
Republike Hrvatske a sva rasprava po ovoj točki dnevnoga reda 
stavlja se na uvid Vladi.

Drugoga dana rada zajedničke sjednice, 14. veljače 
1992. godine, razmatrano je Dopunsko Izvješće Vlade Republike 
Hrvatske o uredbama koje je Vlada donijela nakon 28. prosinca
1991. godine na osnovi Zakona o ovlaštenju Vlade Republike 
Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja 

iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske koje je zastupnicima 
podijeljeno na sjednici.

Vlada Republike Hrvatske izvijestila je zastupnike u 
svom dopunskom Izvješću da je, na temelju zakonskog ovlaštenja, 
donijela slijedeće uredbe:

1. Uredba o obveznom prebijanju obveza i potraživanja 

pravnih osoba u Republici Hrvatskoj s pravnim osobama u SR Bosni 
i Hercegovini (donesena na sjednici Vlade održanoj 14. veljače
1992. godine, nije još objavljena u "Narodnim novinama");

2. Uredba o produžetku mandata delegatima u radničkom 
savjetu (donesena na sjednici Vlade održanoj 14. veljače 1992. 

godine, nije još objavljena u "Narodnim novinama");
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3. Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji 
stanova na kojima postoji stanarsko pravo (donesena na sjednici 
Vlade održanoj 14. veljače 1992. godine, nije još objavljena u 
"Narodnim novinama").

Sabor Republike Hrvatske zatim je, bez rasprave, primio 
ovo Dopunsko Izvješće Vlade Republike Hrvatske na znanje.

AD. 5. - PREDSTAVLJANJE I GLASOVANJE 0 POVJERENJU NOVOM 

ČLANU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Prijedlog predsjednika Vlade Republike Hrvatske o 
predstavljanju i glasovanju o povjerenju novom članu Vlade 

Republike Hrvatske i ministru obnove Slavku Degoriciji zastupnici 
su dobi 1 i poštom.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Dr. Franjo 
Gregurić predstavio je zatim Saboru novoga člana Vlade i ministra 
obnove Slavka Degoriciju.

Sabor Republike Hrvatske zatim je, bez rasprave i s 
jednim glasom protiv, izrazio povjerenje novom članu Vlade i 
ministru obnove Slavku Degoriciji.

Predsjednik Sabora čestitao je, u ime zastupnika i 
svoje osobno, Slavku Degoriciji i zaželio mu uspjeha u radu.
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AD. 6. - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE POSLOVNIKA SABORA 

REPUBLIKE HRVATSKE

Prijedlog Poslovnika Sabora zastupnicima je dostavljen 

poštom, a predlagatelj je skupina zastupnika - članova Predsjed
ništva Sabora.

Kod utvrđivanja dnevnoga reda Sabor je odlučio da 

razmatra Prijedlog za donošenje Poslovnika Sabora.

Uvodne napomene u svezi sa Prijedlogom za donošenje 

Poslovnika Sabora Republike Hrvatske dao je potpredsjednik Sabora 
VIadimi r Seks.

Zastupnicima su pođi jeljena izvješća radnih tijela koja 
su provela raspravu o ovom prijedlogu.

U raspravi su sudjelovali, redom po dobivanju riječi: 
BOLTA JALšOVEC, FRANJO VRUĆINA, IVAN MATI JA, 2ELJK0 MAŽAR, ANTE 
ROJE, STANKO KOVAČ, IVICA ROGULJIĆ, MARIN MILETA, JOSIP KITANIC 
i MATO ARLOVIC.

Nakon toga, Sabor Republike Hrvatske usvojio je 
jednoglasno slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Pri jedlog za donošenje Poslovnika Sabora 
Republike Hrvatske;

2. Sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi iz rasprave 

upućuju se predlagatelju da ih ima u vidu prilikom izrade 

Prijedloga Poslovnika.
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Zajednička sjednica svih vijeća Sabora Republike 

Hrvatske 13. veljače 1992. godine završila je radom u 20,00 sati.

Zajednička sjednica svih vijeća Sabora Republike 
Hrvatske 14. veljače 1992. godine započela je u 17,30 a završila 

u 18,15 sat i .


