
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, 16. travnja 1992.

ZASTUPNICIMA SABORA 
REPUBLIKE HRVATSKE

PREDMET: Zapisnik 1. skupne sjednice svih vijeća Sabora Republike 
Hrvatske održane 9. i 10. travnja 1992. godine.

Skupna sjednica svih vijeća Sabora Republike Hrvatske zapoćela 
je s radom 9. travnja 1992. godine u 9,00 sati.

Sjednici je, zaključno sa petom točkom dnevnog reda, predsjedao 
dr. Žarko Domljan, predsjednik Sabora a nadalje predsjednici 
vijeća prema dogovoru.

Dr. Žarko Domljan pozdravio je goste nazoćne na sjednici i to: 
dr. Franju Gregurića, predsjednika Vlade i Članove Vlade, Antuna 
Vrdoljaka, direktora javnog poduzeća Hrvatska radio-te1evizija, 
Bogumila Cotu, generalnog direktora Službe društvenog 
knjigovodstva Hrvatske.

Zastupnici su minutom Šutnje odali poCast svim braniteljima palim 
za slobodu Hrvatske i nedužnim civilnim žrtvama rata.

Dr. Žarko Domljan govorio je o značenju koje za Republiku 
Hrvatsku ima odluka Sjedinjenih Američkih Država donijeta 7. 
travnja 1992. godine o priznanju Republike Hrvatske kao 
samostalne i suverene države.

Prije nego se pristupilo utvrđivanju dnevnog reda sjednice, 
predsjedatelj je podsjetio zastupnike da je novi Poslovnik Sabora 
Republike Hrvatske stupio na snagu te da će se na sjednici 
rasprava i odlučivanje provesti po odredbama tog Poslovnika. 
Predsjedatelj je također govorio o značajnim novinama u radu 
Sabora sukladno odredbama Poslovnika.

Predsjedatelj je izvjestio zastupnike da su izostanak sa sjednice
9. travnja 1992 ispričali zastupnici: Milan Bajto, Zvonimir
Hrgović, Sime KalCić, Edo Kosović, Anđelko KružiCević, Ivan 
Liker, Ivan Lacković, dr. Branko ProSić, Branko Puharić, dr. 
Josip PodbevSek, Ivan Radek, Boško Šiljeg, Filip Šalinović i 
dr. Vladimir Veselica.

Za sjednicu 10. travnja ispričali su se: Milan Bajto, Ciro
GrubiSić, Mijo Hlad, Zvonimir Hrgović, Sime KalCić, Milan KovaC, 
Branko KovaCić, Edo Kosović, Ante Krajina, Ivan Lacković, dr.
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Branko ProSić, Branko Puharić, dr, Josip Podbevšek, Ivan Radek,

Mladen Siketić, Ratimir Slavic, Boško Siljeg, Filip Salinović i 
dr. Vladimir Veselica.

Predsjedatelj je utvrdio da je sjednici nazočna većina zastupnika 
te se mogu donositi punovažne odluke.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsjedništvo Sabora zaključilo je da se 24. skupna sjednica 
svih vijeća Sabora smatra zaključenom a preostale točke dnevnog 
reda sa te sjednice uvrste u dnevni red 1. skupne sjednice svih 
vijeća Sabora.

Konačni prijedlog dnevnog reda podijeljen je zastupnicima na 
sjednici.

Zastupnici su, jednoglasno, odlučili da se o uvrštavanju točaka 
preostalih sa 24. skupne sjednice ne otvara rasprava.

Vlada Republike Hrvatske predložila je da se po hitnom postupku 
donesu:

1. Prijedlog za donošenje zakona o jadranskom registru brodova 
s Prijedlogom zakona

2. Prijedlog za donošenje zakona o izmjeni Zakona o morskom 
ribarstvu s Prijedlogom zakona

3. Prijedlog za donošenje odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 
u tvrd i van ju koef ici jenata za obračun osobnih dohodaka funkcionara 
koje bira ili imenuje Sabor Republike Hrvatske, Vlada Republike 
Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske i utvrđivanju 
osobnih dohodaka članova tijela koje imenuje Predsjednik 
Republike Hrvatske, s Prijedlogom odluke

Prijedlog ove odluke po hitnom postupku dostavila je i 
Administrativna komisija Sabora.

Zastupnici su, većinom glasova (3 "protiv"), prihvatili da se ovi 
akti donesu po hitnom postupku i uvrstili ih u dnevni red.

U raspravi o uvrštavanju u dnevni red Prijedloga za donošenje 
ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona za 
provedbu Ustava Republike Hrvatske sudjelovali su Stanko Kovač, 
izvjestitelj Odbora za pitanja političkog sustava, Ivić Pašalić 
(u svezi interpretacije stajališta Odbora) i Mato Arlović koji 
je iznio prijedlog Kluba zastupnika SDPH da se prijedlog 
navedenog akta ne uvrsti u dnevni red.

Vladimir Seks, predstavnik predlagatelja, očitovao se na 
prijedloge i primjedbe iznijete u raspravi.

Zastupnici nisu prihvatili prijedlog koji je iznio Mato
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Ar lović.(52 "za")

Za sjednicu je, većinom glasova (5 "protiv"), utvrdjen slijedeći

1. PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA SABORA 
REPUBLIKE HRVATSKE

2. PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU POTPREDSJEDNIKA SABORA 
REPUBLIKE HRVATSKE

3. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE USTAVNOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA 
USTAVNOG ZAKONA ZA PROVEDBU USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE;

4. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE;

5. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZBORIMA ZASTUPNIKA U SABOR REPUBLIKE 
HRVATSKE;

6. PRIJEDLOG ZAKONA O JAVNOM INFORMIRANJU;

7. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 STAMBENIM 
ODNOSIMA (Predlagatelji: zastupnici Vice Vukojević, Miroslav 
ModruSan, Davor Golić, Marijan Jurić i dr.)

8. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O SIGURNOSTI U ŽELJEZNIČKOM 
PROMETU;

9. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI I 
ZDRAVSTVENOM NADZORU NAD NAMIRNICAMA I PREDMETIMA OPĆE 
UPORABE;

10. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 ZAŠTITI SUDIONIKA I ŽRTAVA 
RATA;

11. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE 0 DONOŠENJU PROSTORNOG 
PLANA NACIONALNOG PARKA "KRKA";

12. INICIJATIVA ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZDAVANJU DOPLATNE 
POŠTANSKE MARKE ZA HRVATSKU LIGU PROTIV RAKA; (Predlagatelj: 
zastupnik dr. Zvonimir Marković)

13. INICIJATIVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZDAVANJU DOPLATNE 
POŠTANSKE MARKE ZA RATNI DOPRINOS; (Predlagatelj: 
zastupnik dr. Zvonimir Marković)

PROGRAM PROLJETNE SJETVE 1992. GODINE NA PODRUČJU REPUBLIKE 
HRVATSKE.

15. PRIJEDLOG ZAKONA O JADRANSKOM REGISTRU BRODOVA (hitni 
postupak)

D N E V N I R E D
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16. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, 
(hitni postupak)

17. PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZMJENI I DOPUNI ODLUKE 0 UTVRĐIVANJU 
KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN OSOBNIH DOHODAKA FUNKCIONARA KOJE 
BIRA ILI IMENUJE SABOR REPUBLIKE HRVATSKE, VLADA REPUBLIKE 
HRVATSKE I USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE I UTVRĐIVANJU 
OSOBNIH DOHODAKA ČLANOVA TIJELA KOJE IMENUJE PREDSJEDNIK 
REPUBLIKE HRVATSKE, (hitni postupak)

a) Predlagatelj: Administrativna komisija Sabora

b) Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske;

18. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 SPORTU SA NACRTOM ZAKONA;

19. IZVJEŠĆE 0 RADU UPRAVNOG ODBORA I POSLOVANJU HRVATSKE RADIO
TELEVIZIJE;

20. POTVRDA STATUTA SLUŽBE DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA

- Izvješće o radu Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske 
u 1991. godini,

- Program rada Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske za 
1992. godinu.

Prije prelaska na raspravu i odlučivanje prema utvrđenom dnevnom 
redu, sukladno odredbama članka 232. stavak 3. Poslovnika Sabora 
Republike Hrvatske, zastupnici su u vremenu od jednog sata 
postavljali usmena zastupnička pitanja .

ZASTUPNIČKA PITANJA

Zastupnik dr. Nedjeljko Mihanović zatražio je, u ime Odbora za 
obrazovanje, znanost i kulturu, obrazloženje od dr. Vladimira 
PavletiCa, ministra prosvjete, kulture i športa, glede 
konferencije za tisak Ministarstva prosvjete kulture i športa 
održane 30. ožujka 1992. godine o hrvatskim školskim udžbenicima 
i programima.

Odgovor je dao dr. Vlatko Pavletic te najavio dostavu Izvješća 
o radu Ministarstva prosvjete, kulture i športa za raspravu na 
slijedećoj sjednici Sabora.

Zastupnik dr. Nedjeljko Mihanović izjavio je da nije zadovoljan 
odgovorom.

Zastupnici Neven Jurica i Vice Vukojević iznijeli su prigovore 
na dio izlaganja dr. Vlatka Pavletića.

Zastupnik Joško KovaC postavio je pitanje o aktivnostima Vlade 
Republike Hrvatske glede suđenja Ivanu Milišiću, kapetanu bojnog 
broda u bivšoj JNA i zatražio pismeni odgovor.
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Zastupnik Stanko Kovač postavio je pitanje za koje je uredbe 
Predsjednika Republike donijete temeljem odredbi članka 101 
Ustava, Vlada Republike Hrvatske predložila ukidanje odnosno 
izmjene.

Odgovor je dao dr. Franjo Gregurić, predsjednik Vlade.

Zastupnik Ivo Jelić postavio je pitanje o aktivnostima Vlade 
Republike Hrvatske u međunarodnim kontaktima za spriječavanje 
potpunog uništenja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Odgovor je dao dr. Franjo Gregurič, predsjednik Vlade.

Zastupnik Vlado Ravlič postavio je pitanje u svezi statusa 
zastupnika koji su se priključili borbi protiv Republike Hrvatske 
te da li je protiv njih pokrenut krivični postupak.

Odgovor je, u dijelu koji se odnosi na pokretanje 
postupka najavio Bosiljko MiSetić, ministar pravosuđa

krivičnog 
i uprave.

Također, zastupnik Ravlič postavio je pitanje zaštite u procesu 
pretvorbe društvenog u druge oblike vlasništva.

Odgovor je dao mr. Jurica Pavelić, potpredsjednik Vlade Republike 
Hrvatske.

Zastupnica Delfina Arapović postavila je slijedeća pitanja:

- u svezi izdavanja međunarodno verificiranih dokumenata 
koji se odnose na osobni status građana.

Odgovor je dao Petar Sale, pomoćnik ministra pravosuđa i
uprave.

- u svezi objavljivanja posebnog sporazuma sa Italijom o 
nacionalnim manjinama.

Odgovor je dao dr. Zvonimir Separović, ministar inozemnih 
pos1 ova.

Zastupnik Ivan Kovač postavio je pitanje glede pružanja 
liječničke pomoći u privatnom i društvenom sektoru.

Odgovor je dao dr. Andrija Hebrang, ministar zdravstva.

Zastupnica Vedrana Garafu 1ić-Kukoč postavila je pitanje o 
provođenju Zakona o hrvatskom državljanstvu.

Odgovor je dao Smiljan Reljić, pomoćnik ministra unutarnjih 
pos1 ova.

Zastupnik Ante Gverić postavio je slijedeća pitanja:

- u svezi korištenja vojarni bivše JNA
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Odgovor je dao Ivan Milas, pomoćnik ministra obrane.

- u svezi povratka prognanika u Vrliku odnosno Knin.

Odgovor je dao dr. Milan Ramljak, potpredsjednik Vlade Republike 
Hrvatske.

Zastupnik Marko Vlašić-Ćiće postavio je pitanje o eventualnim 
promjenama u sastavu Vlade.

Odgovor je dao dr. Franjo Gregurić, predsjednik Vlade.

Zastupnik Marijan Jurić postavio je pitanje isplate invalidnine 
vojnim invalidima od dana kada su nastradali a ne od donošenja 
rješenja te pitanje statusa invalida dobrovoljaca.

Odgovor je dala Rozalija Gruber, pomoćnik ministra rada, 
socijalne skrbi i obitelji.

Zastupnik Borislav Zorić postavio je pitanje o uvozu rabljenih 
automobila.

Odgovor je dao Petar Kriste, ministar trgovine.

Zastupnik Borislav Zorić postavio je i pitanje unapređenja 
selekcije u stočarstvu.

Odgovor je dao Ivan Tarnaj, ministar poljoprivrede i Šumarstva.

Zastupnik Ivan Janes postavio je pitanje ućešća osnovnog školstva 
u Proraćunu Republike za 1992. godinu.

Odgovor je dao Jozo Martinović, ministar financija.

Zastupnik Petar Sale postavio je pitanje u svezi diobe dividendi 
banaka, posebice Zagrebačke banke, te pitanje o Uredbi kojom se 
regulira stara devizna Štednja.

Odgovore je dao mr. Jurica Pavelić, potpredsjednik Vlade. 

Zastupnik Nikola Visković postavio je slijedeća pitanja:

glede prakse u općinama u svezi stjecanja
državijanstva

Odgovor je dao Ivan Vekić, ministar unutarnjih poslova.

- da li su u Proračunu Republike predviđena sredstva 
za kupnju zrakoplova i uštedi koja je kupnjom postignuta.

Odgovor je dao Jozo Martinović, ministar financija.

Zastupnik Božidar VuCetić predložio je otvaranje rasprave o 
školstvu. Predsjednik je konstatirao da je taj prijedlog već
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prihvaćen za slijedeću sjednicu.

Zastupnik Zeljko Mažar postavio je slijedeća pitanja:

- o donošenja zakona o pučkom pravobranitelju 

Odgovor je dao Bosiljko Mišetić, ministar pravosuđa i uprave.

- o donošenju Hrvatske socijalne povelje.

Odgovor je dao Bernardo Jurlina, ministar rada, socijalne skrbi 
i obitelji.

Zastupnik Josip Pankretić postavio je pitanje odobrenja za uvoz 
krava iz Austrije.

Odobrenja za uvoz daje Hrvatska gospodarska komora te zastupnik 
nije dobio odgovor na pitanje.

Zastupnica Vera Stanić postavila je pitanje uloge Crvenog križa 
te centara za socijalni rad u ratnim uvjetima.

Odgovor je dao đr. Andrija Hebrang, ministar zdravstva.

TOČKA 1. - PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA SABORA 
REPUBLIKE HRVATSKE

Sukladno Članku 258. stavak 3. Poslovnika Sabora, Komisija za 
izbor i imenovanja dostavila je Prijedlog odluke o razrješenju 
potpredsjednika Sabora Republike Hrvatske, gospodina Vladimira 
Seksa zbog odlaska na drugu dužnost.

Prijedlog odluke zastupnici su dobili na sjednici.

Stanko Kovač, izvjestitelj Komisije obrazložio je prijedlog.

Zastupnica Vera Babić govorila je o značenju rada gospodina Seksa 
i poželjela mu uspjeh u obnašanju nove dužnosti.

Zastupnici su, većinom glasova (1 protiv) prihvatili

PRIJEDLOG

odluke o razrješenju potpredsjednika Sabora Republike Hrvatske

Dr. Žarko Domljan, u ime svih zastupnika, zahvalio je gospodinu 
Vladimiru Seksu na doprinosu koji je dao obnašajući visoku 
dužnost potpredsjednika Sabora Republike Hrvatske te mu zaželio 
uspjeh na novoj dužnosti.

Zastupnicima se obratio i gospođin Vladimir Seks zahvalivši se 
na suradnj i.
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TOČKA 2. - PRIJEDLOG ODLUKA 0 IZBORU POTPREDSJEDNIKA SABORA 
REPUBLIKE HRVATSKE

Sukladno Članku 258. stavak 1. Poslovnika Sabora, Komisija za 
izbor i imenovanja dostavila je Prijedlog odluke o izboru dva 
potpredsjednika Sabora Republike Hrvatske.

Prijedlog odluke zastupnici su dobili na sjednici.

Stanko KovaC, izvjestitelj Komisije obrazložio je prijedlog.

Zastupnici su jednoglasno prihvatili

PRIJEDLOG

odluke o izboru Ante Klarića za potpredsjednika Sabora 
Republike Hrvatske

Zastupnici su većinom glasova (8 protiv) prihvatili

PRIJEDLOG

odluke o izboru Miloša Petrovića za potpredsjednika Sabora 
Republike Hrvatske

Dr. Žarko Domljan čestitao je novoizabranim potpredsjednicima 
Sabora Republike Hrvatske.

TOČKA 3. - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE USTAVNOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I 
DOPUNAMA USTAVNOG ZAKONA ZA PROVEDBU USTAVA REPUBLIKE 
HRVATSKE;

Predlagatelj akta je Ustavna komisija.

Raspravu je proveo Odbor za pitanja političkog sustava.

Prijedlog za donošenje ustavnog zakona i izvješće Odbora 
zastupnici su dobili poštom.

Vlada Republike Hrvatske nema primjedbi na ovaj prijedlog.

Gordana Grbić, predsjednica Odbora za politički sustav, 
obrazložila je stajališta Odbora.

U raspravi su sudjelovali: Ivica Račan, dr.Nikola Visković, Ivan 
KovaC, Stanko KovaC, Jadranko Mijalić, dr. Sime Dodan i Antun 
Lovrić.

Vladimir Seks, predstavnik predlagatelja, očitovao se na 
prijedloge i primjedbe iznijete u raspravi.

Radi ispravke pogrešnog navoda u raspravi je sudjelovao mr. Mate 
Arlović.
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Zastupnici nisu prihvatili prijedlog Ivice Račana da se ne 
prihvati Prijedlog za donošenje ustavnog zakona o izmjenama i 
dopunama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske. 
(51 "za”)

Zastupnici su, već inom g1 asova, (130 "za"), prihvatili slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje Ustavnog zakona o izmjenama 
i dopunama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike 
Hrvatske sukladno prijedlogu Ustavne komisije (akt br.6301-91-1. 
klasa 711-01/91-04/01 od 17. ožujka 1992.)

2. Primjedbe i prijedlozi iznijeti u raspravi uputit će se 
predlagatelju da ih uzme u obzir kod izrade Prijedloga Ustavnoga 
zakona.

U raspravi o primjeni Poslovnika Sabora Republike Hrvatske

sudjelovali su: Vladimir Seks, Mato Arlović i Ivica Raćan.

TOČKA 4.- PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE 
HRVATSKE

Predlagatelj zakona je Zakonodavno-pravna komisija.

Prijedlog zakona zastupnici su dobili poštom.

Raspravu su proveli: Odbor za pitanja političkog sustava i Odbor 
za pravosuđe i upravu.

Vlada Republike Hrvatske nema primjedbi.

Stanko KovaC, izvjestitelj Odbora za pitanja političkog sustava 
obrazložio je stajališta Odbora.

U raspravu su sudjelovali: Marijan Ivanćan, 
(podnio u ime grupe zastupnika amandmane), i

Petar Bošnjaković 
Goran Biljan.

Vladimir Seks, predstavnik pređi agat elja, obrazložio je
stajalište predlagatelja glede podnijetih amandmana.
Mate Arlović sudjelovao je u raspravi radi ispravke krivog 
navoda.

O podnijetim amandmanima, koje predlagatelj ne prihvaća, 
zastupnici su se izjasnili kako slijedi:

- Grupa zastupnika (Petar Bošnjaković i dr.) podnijeli su 
amandman na članak 8. i to:
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Članak 8. mjenja se tako da glasi:
"Kandidati za predsjednika Republike Hrvatske su svi 
predloženi od jedne ili vise političkih stranaka, ili 
predloženi od birača teme1jem pravova1jano prikupljenih 
10.000 njihovih potpisa."

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (18 "za")

- Odbor za pravosudje i upravu,
- Odbor za pitanja političkog sustava,
- zastupnik Stanko KovaC,
- grupa zastupnika (Petar BoSnjaković i dr.) 
predložili su da se u Članku 9. stavak 2. briSe.

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (24 "za")

- Grupa zastupnika (Petar BoSnjaković i dr.) podnijeli su 
amandman na Članak 10. i to da se u stavku 1. u Četvrtom retku 
umjesto brojke "12" stavlja brojka "14".

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (17 "za")

- Odbor za pitanja političkog sustava,
- zastupnik Stanko KovaC,
podnijeli su amandman na članak 20. stavak 3. i 4. i to:

U Članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi:
"članovi izbornih komisija i njihovi zamjenici moraju biti suci. 

Stavak 4. ovoga Članka briSe se.

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (21 "za")

koji su 
koji su 
najmanje

- Odbor za pitanja političkog sustava,
- zastupnik Stanko KovaC,
podnijeli su amandman na Članak 21. stavak 1. i 2. i to:

U Članku 21. stavak 1. iza rijeci: "Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske" stavlja se toCka, a ostale rijeci brišu se.
U stavku 2. ovoga Članka iza rijeci: "iz reda sudaca" stavlja se 
toCka, a ostale rijeci brišu se.

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (23 "za")

- Odbor za pitanja političkog sustava,
- zastupnik Stanko KovaC,
podnijeli su amandman na Članak 24. stavak 4. i 5. i to: 

U Članku 24. stavak 4. i 5. brišu se.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
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"Članovi i zamjenici Članova biračkih odbora imenuju se na 
temelju prijedloga kojega sporazumno utvrdjuju registrirane 
političke stranke koje su predložile kandidate za izbor 
predsjednika Republike Hrvatske."

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (38 "za")

Zastupnici su, jednoglasno, prihvatili

PRIJEDLOG

zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske sukladno 
prijedlogu Zakonodavno-pravna komisija (akt br.6305-92-1. klasa 
013-01/92-01/03 od 24. oZujka 1992.)

TOČKA 5.- PRIJEDLOG 
REPUBLIKE

ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U SABOR 
HRVATSKE;

Predlagatelj zakona je Zakonodavno-pravna komisija.

Prijedlog zakona zastupnici su dobili postom.

Raspravu su proveli: Odbor za pitanja političkog sustava, Odbor 
za pravosuđe i upravu i Odbor za međunacionalne odnose.

Vlada Republike Hrvatske nema primjedbi.

U raspravi su sudjelovali: Josip Pankretić, Ivan 
grupe zastupnika podnio amandmane), Ivan Mati ja, 
(podnio amandmane), dr. Nikola Visković, Antun 
KovaC, Josip Kitanić, Petar TiCić, Ivan Babić i

Medarac, (u ime 
Zvonimir SpiSić 
Lovrić, Stanko 
Goran Bi 1jan.

Vladimir Seks, predstavnik predlagatelja, obrazložio je 
Stajališta predlagatelja glede podnijetih amandmana i primjedbi 
iznijetih u raspravi.

Tijekom rasprave, dr. Žarko Domljan obavjestio je zastupnike da 
se u dvorani nalazi delegacija Republike Slovenije na Ćelu sa 
ministrom inozemnih poslova, gospodinom Rupelom,. Predsjednik je, 
u ime zastupnika i u svoje ime, pozdravio Delegaciju i zaželio 
uspjeSan rad u razgovorima sa delegacijom Republike Hrvatske.

Zastupnici se nisu izjašnjavali o amandmanima koji su postali 
sastavni dio zakona jer ih je predlagatelj prihvatio i to: 
amandmanima Odbora za međunacionalne odnose na Članak 10. st.2., 
Članak 13,, Članak 19. st. 1. i 2., članak 22. st. 1., 23. st. 
1., 3. i 5., (sadržani u izvješću Komisije za zaštitu i
unapređivanje ravnopravnosti naroda i narodnosti - akt br. 6333- 
92-6. klasa 021-03/92-02/07. od 25. ožujka 1992.) te o amandmanu 
zastupnika Ivana Medarca i grupe zastupnika da se u Članku 8. 
točki 4. umjesto rijeci "Članku 6. ovoga Zakona" stavlja se riječ 
"zakonu".



0 amandmanima koje predlagatelj nije prihvatio zastupnici su se 
izjasnili kako slijedi:

- Zastupnik Ivan Medarac i grupa zastupnika podnijeli su amandman 
da se u Članku 5. stavak 3. briše.

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (25 "za")

- Zastupnik Josip KitaniC podnio je amandman na članak 6. stavak 
2. i to:

U Članku 6. stavak 2. mijenja s i glasi:
"Zastupnik ne može istodobno biti sudac Ustavnog suda Republike 
Hrvatske, sudac, javni tužitelj, predsjednik, potpredsjednik, 
ministar i drugi elan Vlade Republike Hrvatske, zamjenik ministra 
pomoćnik ministra, direktor republičkog zavoda i drugih 
republičkih organizacija, direktor organa u sastavu ministarstva, 
predstojnik ureda Vlade Republike Hrvatske, predsjednik općinske 
skupštine, Clan organa upravljanja javnih poduzeća na razini 
Republike Hrvatske, u Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske 
i u Narodnoj banci Hrvatske. Zakonom se može propisati da je 
zastupnička dužnost nespojiva i sa nekom drugom dužnošću. "

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (24 "za")

- Zastupnik Zvonimir Spišić podnio je amandman da se Članak 9. 
briše.

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (20 "za")

- Zastupnik Ivan Medarac i grupa zastupnika podnijeli su amandman 
da se u Članku 13. stavku 2. umjesto brojke "400" stavlja brojka 
"20 0".

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (24 "za")

- Odbor za pravosudje i upravu,
- zastupnik Stanko KovaC
podnijeli su amandman da se u Članku 14. stavak 2. briše. 

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (26 "za")

- Zastupnik Ivan Medarac i grupa zastupnika podnijeli su amandman 
na Članak 15. stavak 1, 2. i 3. i to:

U Članku 15. stavku 1. umjesto brojke "12" stavlja se brojka 
"20" .

U drugom stavku rijeC "nacionalnost" briše se.

U trećem stavku umjesto brojke "60" stavlja se brojka "150". U
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"utvrđuje" stavlja seistom stavku u drugoj redenici iza riječi 
riječ "broj i".

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (23 "za")

- Zastupnik Ivan Medarac i grupa zastupnika podnijeli su amandman 
na članak 21. stavak l.i 2. i to:

U članku 21. stavku 1. umjesto brojke "6" stavlja se brojka "3", 
a umjesto brojke "3" stavlja se brojka "2".

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Kandidat za zastupnika, čija je kandidatura pravovaljano 
predložena, i politička stranka, koja je pravovaljano predložila 
listu kandidata, imaju pravo nakon Sto je nadležna izborna 
komisija objavila listu kandidata,na naknadu troškova izborne 
promičbe u visini 50% naknade iz stavka 1. ovoga članka.

Stavak 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (25 "za”)

- Zastupnik Ivan Medarac i grupa zastupnika podnijeli su amandman 
da se u članku 23. stavku 1. umjesto brojke "122" stavi brojka 
"150" .

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (23 "za")

- Zastupnici Goran Biljan i Marjan Simunić podnijeli su amandman 
na članak 23. stavak 1. i to:

"U zastupnički dom 30 zastupnika bira se u izbornim jedinicama 
u kojima se u svakoj bira jedan zastupnik."

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (27 "za")

-Zastupnik Zvonimir Spisić podnio je amandman da se u članku 23. 
stavak 4. briše i upisuje novi tekst:
"Ako u 1. krugu ni jedan od kandidata ne dobije apsolutnu većinu, 
u drugi krug udu prva tri kandidata i pobjednik je onaj tko 
dobije vise glasova".

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (23 "za")

- Odbor za pitanja političkog sustava,
- zastupnik Stanko Kovač
podnijeli su amandman na članak 23. stavak 4. i to:

U članku 23. umjesto stavka 4. dodaju se stavci 4-8 koji glase: 
"Za zastupnika izabran je kandidat koji je dobio većinu svih 
glasova birača koji su glasovali.
Ako ni jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova utvrdjen
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u stavku 1. ovoga Članka, izbori se ponavljaju za 14 dana.
Ako je na izborima sudjelovalo više kandidata, na ponovljenim 
izborima sudjeluju 2 kandidata koji su u prvom glasovanju dobili 
najviše glasova.
Ako koji kandidat odustane, pravo da sudjeluje na ponovljenim 
izborima ima kandidat koji je slijedeći po broju dobivenih 
glasova.
Na ponovljenim izborima za zastupnika je izabran kandidat koji 
je dobio najveći broj glasova biraCa koji su glasovali. Ako na 
ponovljenim izborima kandidati dobiju isti broj glasova, izbori 
se joS jednom ponavljaju."

Stavak 5. postaje stavak 9.

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (31 "za")

- Zastupnik Ivan Medarac i grupa zastupnika podnijeli su amandman 
na Članak 24. stavak 1. , 2. i 3. i to:

U stavku 1. umjesto rijeci "60 zastupnika bira" stavljaju se 
rijeci "150 zastupnika biraju ".

U stavku 2. umjesto rijeci "1. do zaključno 60”stavljaju se 
rijeci ”1. do zaključno 150", a umjesto rijeci "60-ti rezultat" 
stavljaju se rijeci ”15 0 — t i rezultat".

U stavku 3. umjesto brojke "3%" stavlja se brojka "2%". 

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (23 "za")

- Zastupnici Goran Biljan i Marjan Šimunić podnijeli su amandman 
na članak 24. stavak 1. i to:

"U Zastupnički dom 92 zastupnika bira se tako da područje čitave 
Republike Hrvatske Čini jednu izbornu jedinicu i da svi biraCi 
koji pristupe glasovanju biraju temeljem državnih lista sve 
zastupnike."

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (28 "za")

-Zastupnik Zvonimir Špisić podnio je amandman da se Članak 26. 
mjenja i glasi:

"Predsjednik Republike raspisuje tokom četvorogodiSnjeg saziva 
Sabora dopunske izbore za zastupnička mjesta koja iz bilo kojega 
razloga nisu popunjena."

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (22 "za")

-Zastupnik Zvonimir Špisić podnio je amandman da se u Članku 27. 
rijeC"tri" zamjenjuje rječju "dva".
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Zastupnici nisu prihvatili amandman. (21 "za")

- Zastupnik Ivan Medarac i grupa zastupnika podnijeli su amandman 
da se Članak 27. mjenja i glasi:

"U Županijski dom Sabora Republike Hrvatske se biraju u svakoj 
Županiji tri zastupnika. Svaka Županija Čini jednu izbornu 
jedinicu.
Političke stranke predlažu kandidate za zastupnike kao na naCin 
utvrđen Člankom 12. ovog zakona.
Kada birači predlažu listu kandidata za pravovaljanost
kandidature potrebno je prikupiti najmanje 400 potpisa,"

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (27 "za")

- Zastupnik Ivan Medarac i grupa zastupnika podnijeli su amandman 
da se Članak 28. briše.

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (23 "za")

-Zastupnik Zvonimir Spišić podnio je amandman da se u Članku 28. 
stavak 2. mijenja i glasi:

"Ako u 1. krugu ni jedan od kandidata ne dobije apsolutnu većinu, 
u drugi krug idu prva tri kandidata i pobjednik je onaj tko 
dobije vise glasova."

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (24 "za")

- Odbor za pitanje političkog sustava,
- zastupnik Ivan Matija,
- zastupnik Stanko KovaC,
podnijeli su amandman na Članak 28. stavak 2. i to:

U Članku 28. umjesto stavka 2. dodaju se stavci 2-6 koji glase: 
"Za zastupnika izabran je kandidat koji je dobio većinu svih 
glasova biraća koji su glasovali.
Ako ni jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova utvrdjen 
u stavku 1. ovoga Članka, izbori se ponavljaju za 14 dana.
Ako je na izborima sudjelovalo vise kandidata, na ponovljenim 
izborima sudjeluju 2 kandidata koji su u prvom glasovanju dobili 
najviše glasova.
Ako koji kandidat odustane, pravo da sudjeluje na ponovljenim 
izborima ima kandidat koji je slijedeći po broju dobivenih 
g 1 asova.
Na ponovljenim izborima za zastupnika je izabran kandidat koji 
je dobio najveći broj glasova biraća koji su glasovali. Ako na 
ponovljenim izborima kandidati dobiju isti broj glasova, izbori 
se joS jednom ponavljaju."

Stavak 3. postaje stavak 7.
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Zastupnici nisu prihvatili amandman. (24 za")

- Zastupnik Ivan Medarac i grupa zastupnika podnijeli su amandman 
na Članak 29. stavak 1. i to:

U članku 29. u stavku 1. iza riječi "izborne komisije izbornih 
jedinica" stavljaju se riječi "izborne komisije županija”.

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (21 "za")

- Odbor za pitanja političkog sustava,
- zastupnik Stanko Kovač
podnijeli su amandman na članak 29. stavak 3. i 4. i to:

U članku 29. stavak 3. mijenja se i glasi:
"Članovi izbornih komisija i njihovi zamjenici moraju biti suci. 

Stavak 4. ovoga članka briše se.

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (16 "za")

- Odbor za pitanja političkog sustava,
- zastupnik Stanko Kovač
podnijeli su amandman na članak 30. stavak 1. i 2. i to:

U članku 30. stavak 1. iza riječi: "Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske" stavlja se točka, a ostale riječi brišu se.

U stavku 2. ovoga članka iza riječi: "iz reda sudaca" stavlja se 
točka, a ostale riječi brišu se.

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (19 "za")

- Zastupnik Ivan Medarac i grupa zastupnika podnijeli su amandman 
na č 1anak 31. i to:

U članku 31. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Izborna komisija Republike Hrvatske može određene poslove iz 
svog djelokruga povjeriti županijskim izbornim komisijama."

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (21 "za")

- Zastupnik Ivan Medarac i grupa zastupnika podnijeli su amandman 
na članak 32. i to:

U članku 32. ispred riječi "Izborna komisija izborne jedinice" 
stavljaju se riječi "Izborna komisija županije i".

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (19 "za")
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- Odbor za pitanja političkog sustava,
- zastupnik Stanko Kovač
podnijeli su amandman na Članak 33. stavak 4. i 5. i to:

U Članku 33. stavak 4. i 5. briSu se.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
"Članovi i zamjenici Članova biračkih odbora imenuju se na 
temelju prijedloga kojega sporazumno utvrdjuju registrirane 
političke stranke koje su predložile kandidate za izbore 
zastupnika u Sabor Republike Hrvatske."

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (28 "za")

- Zastupnik Zvonimir Spisić podnio je amandman da se u Članku 36. 
stavak 1. mijenja i glasi:

"Hrvatski državljani u stalnoj službi u unutarnjim poslovima i 
oružanim snagama ne glasuju."

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (2 "za")

- Zastupnik mr.Ivan Medarac i grupa zastupnika podnijeli su 
amandman da se u Članku 44. na kraju stavka 3. dodaje nova 
reCenica koja glasi:
"Potvrda se predaje biračkom odboru, koji će to zabilježiti u 
zapisniku o svom radu."

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (24 "za")

U raspravi o primjeni Poslovnika Sabora Republike Hrvatske 
sudjelovali su: Mato Arlović, Goran Biljan, Ivica RaCan,
Vladimir Seks i Ivan Babić. Radi ispravke krivog navoda za rijeC 
se javio Mato Arlović.

Zastupnici su, već inom g 1 asova (133 "za" 47 "protiv"), prihvatili

PRIJEDLOG

zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske sukladno 
prijedlogu predlagatelja (akt Zakonodavno-pravne komisije 
br. 6305-92-1. klasa 013-01/92-01/0 2 od 24. ožujka 1992.) i 
prihvaćenim amandmanima.

U nastavku sjednici je predsjedao Ivan Matija, predsjednik Vijeća 
udruženog rada.

TOČKA 6.- PRIJEDLOG ZAKONA 0 JAVNOM INFORMIRANJU;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
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Raspravu su proveli: Zakonodavno-pravna komisija, Odbor za
pitanja političkog sustava, Odbor za informatiku i Odbor za 
zaštitu ljudskih prava.

Izjašnjenje Vlade Republike Hrvatske o podnijetim amandmanima i 
izvješća radnih tijela zastupnici su primili poštom.
Na sjednici su primili dopunsko izjašnjenje Vlade na naknadno 
podnijete amandmane.

U raspravi su sudjelovali: mr. Ivan KovaC, Zvonimir Jurić (podnio 
amandman), Gordana Grbić i Bernard Grbić.

Zatim se prešlo na glasovanje o amandmanima.

Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj zakona, podnijela je 
amandmane na glavu I te Članke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 
17, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 33 st.l.t.5, 33 st.l.t.6, 33 st.2.
Cl.41, 46, 47, 51, 53, 54, 55, 55a, 67, koji su sastavni dio 
Prijedloga zakona i o njima se zastupnici nisu izjašnjavali. 
Također, zastupnici se nisu izjašnjavali o amandmanaima Odbora 
za pitanja političkog sustava, Odbora za zaštitu ljudskih prava 
i Grupe zastupnika na Cl. 6, Odbora za pitanja političkog sustava 
na Cl. 22, Odbora za informatiku na Cl.25, Grupe zastupnika na 
Cl.30 koje je Vlada prihvatila.

0 ostalim amandmanima, koje predlagatelj nije prihvatio, 
zastupnici su se izjasnili kako slijedi:

Prijedlog zakona zastupnici su dobili poštom.

- Grupa zastupnika podnijela je amandman na C 1 . 1 i to da se
Clanak 1. briše.

Zastupnici nisu prihvatili amandman (23"za").

- Odbor za informatiku podnio je amandman na Članak 3. i to:

U stavku 2. iza rijeci "istraživanja" dodaje se riječ 
"obiikovanja”.

Zastupnici nisu prihvatili amandman (17 "za").

- Grupa zastupnika podnijela je amandman na Cl. 3. da se u stavku
2. rijeC "osnivanja zamjenjuje riječju "obavljanja" a rijeci 
"poduzeća i ustanove" brišu.

Zastupnici nisu prihvatili amandman (33 "za").

- Grupa zastupnika podnijela je amandman na Članak 9. i to članak 
9. mijenja se i glasi:

"Radio-difuznom i filmsko-informativnom djelatnošću mogu se
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baviti pravne osobe u skladu sa zakonom o gospodarskim 
djelatnostima.
Novinsko-nakladnickom djelatnošću mogu se baviti pravne i fizičke 
osobe."

Zastupnici nisu prihvatili amandman (23 "za").

- Zastupnik Branimir 
i to:

Janković podnio je amandman na Članak 23.

Članak 23 u cjelosti se briše, a novi članak 23. glasi: 
"Zabranjeno je tiskanje, uvoz, prodaja te reklmiranje tiskovina 
pornografskog sadržaja.
Tiskovine pornografskog sadržaja koje se unatoč zabrani zateknu 
u prodaji, oduzet će se bez naknade na temelju riješenja 
Ministarstva pravosuđa i uprave.
Rješenje iz stavka 2. ovoga Članka ministarstvo pravosuđa i 
uprave dostavit će Ministarstvu unutarnjih poslova s nalogom da 
oduzme sve primjerke tiskovina pornografskog sadržaja, koje su 
zatečene u prodaji.
Zabranjena je proizvodnja, uvoz, prodaja i reklamiranje filmova, 
videovrpci te videodiskova sa pornografskim sadržajem.
Na TV mrežama zabranjeno je prikazivanje filmova, drama i ostalog 
slikovnog materijala pornografskog sadržaja.
Kod "titlanja" filmova i sličnih materijala zabranjeno je rabiti 
nedolične izraze i psovke.
Pornografski materijal iz stavka 4. koji se unatoč zabrani 
zatekne u prodaji, oduzeti će se bez naknade na temelju rješenja 
Ministarstva pravosuđa i uprave.
Rješenje iz stavka 7. ovoga Članka Ministarstvo pravosuđa i 
uprave dostavit će Ministarstvu unutarnjih poslova s nalogom da 
oduzme sve primjerke pornografskih materijala iz stavka 4. 
Protiv prekršitelja odrednica iz stavka 1, 4, 
će se kaznene odredbeiz Članka 63. stavak 3."

5 i 6 primjeniti

Zastupnici nisu prihvatili amandman (6 "za").

- Zastupnik Zvonimir Jurić podnio je amandman da se iza Članka 
23. doda novi Članak koji glasi:

" Nije dopušteno objavljivanje optužnog akta u sredstvima javnog 
priopćavanja .
Informacije o postojanju Činjenica koje ukazuju na postojanje 
osnovane sumnje da je izvršeno krivično djelo, novinari mogu 
prikupljati od ovlaštenih osoba Ministarstva unutarnjih poslova 
i istražnih odnosno sudskih organa uz navođenje imena ovlaštene 
osobe od koje su informacije primili.

Zastupnici nisu prihvatili amandman (6 "za").

- Zastupnica Gordana Grbić podnijela je slijedeći amandman: 

Glava IV (članci 24. do 29.) briše se.
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Zastupnici nisu prihvatili amandman (33 "za").

- Odbor za zaštitu ljudskih prava,
- Grupa zastupnika
podnijeli su amandman na Članak 25. i to da se stavak 1. mjenja 
i glasi:

"Vijeće Čini 9 Članova. Četiri Člana imenuje 
Hrvatsko novinarsko društvo (dva predstavnika tiska 
i dva predstavnika audiovizualnih medija), dva elana 
imenuje sindikat novinara Hrvatske, a po jednog Člana 
imenuje Društvo hrvatskih književnika, Matica hrvatska 
i Hrvatska gospodarska komora.
Vijeće bira svoga predsjednika iz reda svojih Članova.
Mandat predsjednika i Članova vijeća traje Četiri godine."

Zastupnici nisu prihvatili amandman (31 "za").

- Odbor za pitanja političkog sustava,
- Grupa zastupnika
podnijeli su amandman na Članak 29. i to da se mjenja i glasi:

"Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se u Proračunu 
Republike Hrvatske:"

Zastupnici nisu prihvati i amandman (38 "za").

- Grupa zastupnika podnijela je amandman na Članak 31. i to da 
se rijeci "Nakladnik koji" zamjenjuju rjeCju "Tko"

Zastupnici nisu prihvatili amandman (32 "za").

- Grupa zastupnika podnijela je amandman na Članak 32. i to da 
se u stavku 1. rijeci "Nakladnik koji" zamjenjuju rjeCju "Tko"

Zastupnici nisu prihvatili amandman (31 "za").

- Zakonodavno-pravna komisija podnijela je amandman na Članak 33. 
i to da se u stavku l.toCka 4. briSe.

Zastupnici su prihvatili amandman. (135 "za").

- Grupa zastupnika podnijela je amandman na Članak 33. i to da 
se u stavku 2. rijeC "nakladnik" zamjenjuje riječima "pravna 
osoba koja je objavila informaciju."

Zastupnici nisu prihvatili amandman (34 "za").
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- Zastupnica Gordana Grbić podnijela je slijedeći amandman:

U Članku 37. stavku 1. umjesto rijeci "nakladnik ima pravo od 
novinske agencije zahtijevati naknadu isplaćena iznosa " 
stavljaju se rijeci "za Štetu tada odgovara novinska agencija"

Stavak 2. briSe se.

Zastupnici nisu prihvatili amandman (34 "za").

- Grupa zastupnika podnijela je amandman na Članak 38, i to da 
se u stavku 1. riječ "nakladnik" zamjenjuje riječima "pravna 
osoba koja je objavila informaciju."

Zastupnici nisu prihvatili amandman (29 "za").

- Grupa zastupnika podnijela je amandman na Članak 39. i to da 
se mijenja i glasi:

"Pravna osoba kojoj je izrećena pravomoćna presuda kojom je 
osuđena na naknadu Štete, duZna je u prvome slijedećem broju 
novina ili druge povremene tiskovine, koju izdaje, odnosno u 
prvoj emisiji radija ili televizije objaviti tu presudu u 
cjelosti bez komentara.
U sluCaju kad je pravna osoba prestala postojati pravomoćna 
presuda objavljuje se po nalogu suda u jednom od sredstava javnog 
inf ormi ranj a ."

Zastupnici nisu prihvatili amandman (32 "za").

- Grupa zastupnika podnijela je amandman da se naziv glave VII 
mjenja i glasi:

"VII. Obavljanje djelatnosti javnog informiranja"

Zastupnici nisu prihvatili amandman (31 "za").

- Grupa zastupnika podnijela je amandman da se Članak 57. briše. 

Zastupnici nisu prihvatili amandman (31 "za").

- Grupa zastupnika podnijela je amandman na Članak 59. i to da 
se mijenja i glasi:

"Pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javnog 
informiranja dužna je prije početka obavljanja djelatnosti 
dostaviti nadležnom tijelu državne uprave slijedeće podatke:

1. naziv i sjedište pravne osobe;
2. naziv djelatnosti (nov insko-nak1adnicka, radio- 

difuzna ili filmsko-informativna);
3. sadržajnu posebnost djelatnosti (politika,
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gospodarstvo, kultura, sport i drugo; vrijeme i dužinu emitiranja 
programa);

4. jezik i pismo, te Cestoću izdavanja odnosno 
emi t iranja;

5. planiranu prosječnu nakladu odnosno vrijeme 
emitiranja;

6. ime, prezime i prebivalište glavnog urednika. 
Državno tijelo iz oblasti informiranja odnosno prometa

iveza izdat će novinskome nakladniku potvrdu o prijavi novina 
ili pak druge periodične tiskovine, odnosno o prijavi radijske 
ili televizijske stanice."

Zastupnici nisu prihvatili amandman (31 "za").

- Grupa zastupnika podnijela je amandman kojim se iza članka 62. 
dodaje novi članak 62a koji glasi:

"Organ nadležan za telekomunikacije i veze pod jednakim uvjetima 
dodjeljuje na korištenje frekvencije pravnim osobama koje su 
registrirsne za obavljanje djelatnosti prijenosa, emitiranja i 
odašiljanja radijskih i televizijskih programa.
Vlada Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana stupanja na 
snagu ovog zakona propisat če uvjete za davanje na korištenje 
frekvencije pravnim osobama koje su registrirsne za obavljanje 
djelatnosti prijenosa, emitiranja i odašiljanja radi j skog i 
televizijskog programa."

Zastupnici nisu prihvatili amandman (32 "za").

- Grupa zastupnika podnijela je amandman kojim se briSe stavak 
2. članka 65.

Zastupnici nisu prihvatili amandman (29 "za").

- Grupa zastupnika podnijela je amandman kojim se briše članak 
66.

Zastupnici nisu prihvatili amandman (29 "za").

Zastupnici su, većinom glasova (157 "za", 16 "protiv") prihvatili

PRIJEDLOG

zakona o javnom informiranju sukladno prijedlogu Vlade Republike 
Hrvatske (akt br.5030104-92-1, k 1 asa 008-02/92-01/01 od 6.ožujka 
1992. akt br.5030104-92-3 od 25. ožujka 1992. te akt Ministarstva 
informiranja br. 523-021/92-82/10 od 10. travnja 1992.) zajedno 
sa prihvaćenim amandmanom u raspravi.

U raspravi o prijedlogu zaključka Odbora za pitanja političkog 
sustava (sadržan u izvješću Odbora od 25. ožujka 1992 br. 6324- 
92-4/4-22, klasa 008-02/92-01/01) sudjelovali su: Ivan Mudrinić,
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Zastupnici nisu prihvatili predloženi zaključak. (26 "za")

pomoćnik ministra prometa i veza i Mato Ariović.

TOČKA 7.- PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O SIGURNOSTI U
Že l j e z n i č k o m p r o m e t u ;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog zakona zastupnici su dobili postom.

Raspravu su proveli: Zakonodavno-pravna komisija i Odbor za
promet i veze.

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili poštom.

U raspravi su sudjelovali: Josip Kitanić, Branimir Janković i
Josip Pankretić.

Zastupnici su, jednoglasno, prihvatili slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o sigurnosti u 
že1j ezn ičkom prometu sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske 
(akt br. 5030116-92-2. klasa 341-06/92-01/01. od 18. veljače 
1992.)

2. Sve primjedbe i prijedlozi uputit će se predlagatelju da ih 
uzme u obzir kod izrade Prijedloga zakona.

TOČKA 8. - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ
ISPRAVNOSTI I ZDRAVSTVENOM NADZORU NAD NAMIRNICAMA I 
PREDMETIMA OPĆE UPORABE

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.

Raspravu su proveli: Zakonodavno-pravna komisija i. Odbor za
socijalnu politiku I zdravstvo.

Izvješća radnih tijela zastupnici su primili poštom.

U raspravi su sudjelovali: Borislav Zorić i Branimir Janković. 

Zastupnici su, jednoglasno, prihvatili slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog za donoSenje zakona o zdravstvenoj 
ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i 
predmetima opće uporabe sukladno prijedlogu Vlade Republike
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Hrvatske (akt br. 5030104-92-1. klasa 541-01/92-01/02 od 
18.ve1j aCe 1992.).

2. Sve primjedbe i prijedlozi uputit će se predlagatelju da ih 
uzme u obzir kod izrade Prijedloga zakona.

TOČKA 9.- PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O ZAŠTITI SUDIONIKA I 
ŽRTAVA RATA

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog zakona zastupnici su dobili postom.

Raspravu su proveli: Zakonodavno-pravna komisija, Odbor za
socijalnu politiku i zdravstvo i Odbor za proračun i financije.

U raspravi su sudjelovali: dr.Rudolf Brijaćak, Branko PoZnjak, 
Sergio Negovetić, Igor Meštrović, Božo Erlić, Vjekoslav Studen, 
Darko čargonja, Ivan Hranjec, Vera Stanić, Vedrana Garafulić- 
Kukoć, Ivan Penić, Zvonimir SpiSić i Petar Tićić.

Zastupnici su, jednoglasno, prihvatili slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o zaštiti sudionika 
i žrtava rata sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt 
br. 5030104-92-2. klasa 563-01/92-01/03.

2. Sve primjedbe i prijedlozi uputit će se predlagatelju da ih 
uzme u obzir kod izrade Prijedloga zakona.

Prvi dan skupne sjednice svih vijeća završen je 9. travnja 1992. 
u 20,10 sati.

--------* ---------

10. travnja 1992 skupna sjednica svih vijeća počela je u 9,30 
sati.

Na poćetku zasjedanja dr. Mato Granić, potpredsjednik Vlade, 
izvjestio je zastupnike o organiziranju prihvata i pompći 
izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine.

TOČKA 10.- PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O DONOŠENJU 
PROSTORNOG PLANA NACIONALNOG PARKA "KRKA";

Predlagatelji odluke su zastupnici: Josip Juras, Božo Erlić i
Zdravko Stančić.

Prijedlog odluke zastupnici su dobili postom.

Raspravu su proveli: Zakonodavno-pravna komisija i Odbor za 
prostorno uređenje.
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Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje kojim predlaže 
izmjenu u toCki 4. podtoćki 39. stavak 3.

Prijedlog Vlade prihvatili su predlagatelji i Odbor za prostorno 
uređenje a Zakonodavno-pravna komisija podnijela je istovjetan 
amandman.

Zastupnici su, jednoglasno, prihvatili

PRIJEDLOG ODLUKE

o izmjeni Odluke o donošenju prostornog plana nacionalnog parka 
"Krka" sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt 
br.5030116-92-2, klasa 351-01/92-01/03)

TOČKA 11.- INICIJATIVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZDAVANJU DOPLATNE 
POŠTANSKE MARKE ZA HRVATSKU LIGU PROTIV RAKA;

Predlagatelj Inicijative je zastupnik dr. Zvonimir Marković.

Raspravu su prove 1 i: V 1 ada Repub1 ike Hrvatske, Zakonodavno-pravna 
komisija i Odbor za socijalnu politiku i zdravstvo.

Zastupnici su, jednoglasno, donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Inicijativa za donošenje zakona o izdavanju 
doplatne poštanske marke za Hrvatsku ligu protiv raka koju je 
podnio zastupnik dr. Zvonimir Marković.

2. Vlada Republike Hrvatske predložiti će zakon kojim će se 
regulirati izdavanje doplatne marke za Hrvatsku ligu protiv raka.

TOČKA 12.- INICIJATIVA ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZDAVANJU DOPLATNE 
POŠTANSKE MARKE ZA RATNI DOPRINOS;

Predlagatelj Inicijative je zastupnik dr. Zvonimir Marković.

Raspravu su prove 1 i: VIada Repub1ike Hrvatske, Zakonodavno-pravna 
komisija i Odbor za socijalnu politiku i zdravstvo.

Vlada Republike Hrvatske i radna tijela predlažu da se 
Inicijativa ne prihvati.

Pred lagatelj Inicijative suglasio se sa tim stajalištem. 

Zastupnici su, jednoglasno, donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK

l.Ne prihvaća se Inicijativa za donošenje zakona o izdavanju 
doplatne poštanske marke za ratni doprinos sukladno mišljenju 
Vlade Republike Hrvatske (akt br.5 030 116-91-2, klasa 344-01/91-
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01/16 od 2.prosinca 1991.)

TOČKA 13.- PROGRAM PROLJETNE SJETVE 1992. GODINE NA PODRUČJU 
REPUBLIKE HRVATSKE.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je, prema dogovoru sa 
prethodne sjednice Program proljetne sjetve 1992.

Materijal su zastupnici primili postom.

Raspravu su proveli: Odbor za poljodjelstvo, selo i seljaštvo, 
Odbor za proračun i financije i Odbor za gospodarsku politiku i 
razvoj.

Vlada je dostavila Program proljetne sjetve za područje zapadne 
S1avonije-posebni dio koji je podijeljen na klupe.

U raspravi su sudjelovali: Stjepan Sulimanac, Josip Pankretić,
Antun Lovrić, Vlado Katančić, Josip RuSec, Ivan Penić, Zvonko 
Erak, Josip Balja, Milan Pezić, Josip Sirjan, Jadranko Mijalič, 
Marko VlaSič-Ćiće, Veljko Turković, Josip Kitanič, Ivan Babić, 
Borislav Zorič, Branimir Janković, Ivan Medarac, Stjepan Zetović, 
dr.Zdenko Knežević i Bolta JalSovec. Tijekom rasprave za repliku 
na izlaganje zastupnika Sirjana javili su se Antun Lovrić i Josip 
Pankret ić.

O prijedlozima i primjedbama iznijetim u raspravi govorio je Ivan 
Tarnaj, ministar poljoprivrede i Šumarstva.

Zastupnici su, jednoglasno, donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Podržava se Program proljetne sjetve 1992. godine na području 
Republike Hrvatske i Program proljetne sjetve za područje zapadne 
Slavonije-posebni dio.

2. Primjedbe i prijedlozi izneseni u raspravi uputit će se 
predlagatelju da ih uzme u obzir pri operacionalizaciji Programa.

3. Obvezuje se Narodna banka Hrvatske, da kao emisiona i 
centralna banka predloži modele za efikasnu realizaciju 
zaključaka koje je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici 
održanoj 2. ožujka 1992. godine u povodu prihvaćanja Programa 
proljetne sjetve 1992. godine na području Republike Hrvatske.

--------* ---------

Dr.Zvonimir Marković, izvjestitelj Zajedničke komis i je za 
usuglašavanje teksta Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o povlasticama slijepih osoba, osoba oboljelih od 
distrofije i srodnih mišićnih i neuromiSićnih bolesti, kao i 
osoba oboljelih od multiple skleroze i njihovih pratilaca u 
unutarnjem putničkom prometu, izvjestio je zastupnike o 
usuglašenom tekstu Prijedloga zakona.
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Ivan Matija, predsjedatelj sjednice izvjestio je zastupnike o 
stajalištu Vlade.

Zastupnici su, većinom glasova (119 "za", 15 "protiv"), odobrili 
Izvješće zajedničke komisije koji se prilaže Zapisniku i njegov 
je sastavni dio.

---------* ---------

Sjednici je za toćku 14. predsjedao Luka Bebić, predsjednik 
Vijeća općina.

TOČKA 14.- PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
STAMBENIM ODNOSIMA

Predlagatelji zakona su zastupnici Vice Vukojević, Miroslav 
ModruSan, Davor Golić, Marijan Jurić i dr.

Prijedlog akta dostavljen je zastupnicima postom.

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane na Prijedlog 
zakona.

Predlagatelji zakona prihvatili su amandmane Vlade, povukli 
raniji tekst zakona i dostavili novi Prijedlog zakona koji je 
podijeljen na klupe.

Raspravu je provela Zakonodavno-pravna komisija i Odbor za 
socijalnu politiku i zdravstvo. Izvješća radn ih tijela 
podijeljena su na klupe.

Vice Vukojević, predstavnik predlagatelja, podnio je amandman na 
novi tekst Prijedloga zakona sukladno primjedbi Zakonođavno- 
pravne komisije.

U raspravi su sudjelovali: Nikola Kancijan, Ivan Kovać, Mladen 
Sutalo, Nikola Visković, Vladimir Seks, Goran Bi 1jan,Goradana 
Turić i Marin Mileta.

Tijekom rasprave dr. Bosiljko MiSetić, ministar pravosuđa i 
uprave i dr. Ivan Cifrić, ministar zaštite okoliša, prostornog 
uređenja i stambeno komunalne djelatnosti iznijeli su 
pojašnjenja o stajalištu Vlade glede predloženog zakona te 
odgovorili na pitanja koja su u raspravi postavljena.

Zastupnici su, većinom glasova (191 "za", 2 "protiv) prihvatili

PRIJEDLOG

zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenim odnosima 
sukladno prijedlogu i amandmanu predlagatelja.

Zastupnici su, jednoglasno, donijeli i slijedeći
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ZAKLJUČAK

Obvezuje se predsjednik Vlade Republike Hrvatske, da se, 
najkasnije do konca zasjedanja Sabora Republike Hrvatske sazvanog 
za dane 9. 10. i 11. travnja 1992. godine pismeno očituje da li 
je radnjama Tajništva Vlade Republike Hrvatske zakonito 
izmjenjena Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova 
na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine" broj 8/92.)

Ukoliko je takova izmjena (ispravka) kirvotvorina, zadužuje se 
predsjednik Valde Republike Hrvatske da poduzme radnje kojima če 
se:
- eventualna krivotvorina poništiti;
- preispitati i poduzeti mjere za poništenje eventualno 

proizišlih nezakonitih poslijedica;
- utvrditi osobnu odgovornost odgovornih osoba;
- o poduzetim mjerama izvjestiti Sabor Republike Hrvatske.

U nastavku sjednici je predsjedao Vice Vukojević, predsjednik 
DruStveno-po1 itičkog vijeća.

TOČKA 15.- PRIJEDLOG ZAKONA 0 JADRANSKOM REGISTRU BRODOVA (hitni 
postupak)

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta podijeljen je zastupnicima na sjednici.

Raspravu su proveli: Zakonodavno-pravna komisija i Radna grupa 
Odbora za pomorstvo. Izvješća radnih tijela podijeljena su na 
klupe.

Amandmane na Prijedlog zakona podnijela je grupa zastupnika 
Odbora za pomorstvo i zastupnik Antun Katunar.
Vlada nije prihvatila amandman.

U raspravi su sudjelovali: dr.Hrvoje Kačič, Joško Kovač i Davor 
Aras .

Zastupnici se nisu izjašnjavali o amandmanu zastupnika Antuna 
Katunara da se briSe članak 12. jer ga je predlagatelj prihvatio 
i postao je sastavni dio Prijedloga zakona.

Zastupnici su se o amandmanima koje predlagatelj nije prihvatio 
izjasnili kako slijedi:

- Grupa zastupnika Odbora za pomorstvo podnijela je amandman:

"U nazivu zakona riječ "Jadranskom" zamjenjuje se rječju 
"Hrvatskom", te u svim člancima zakona gdje se pojavljuje naziv 
registra potrebno je izvršiti promjenu naziva."
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Zastupnici su, većinom glasova, (12 "protiv") prihvatili 
amandman.

- Zastupnik Antun Katunar podnio je amandman da se u Članku 4. 
stavak 3. prva reCenica briše.

Zastupnici nisu prihvatili amandman (1 "za")

Zastupnici su, jednoglasno, prihvatili

PRIJEDLOG

zakona o Jadranskom registru brodova sukladno prijedlogu Vlade 
(akt 50300116-92-2, klasa 342-01/92-02/03 od 8.travnja 1992.) 
amandmanima koji su sastavni dio prijedloga te amandmanima 
prihvaćenim u raspravi.

TOČKA 16.- PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA 0 MORSKOM RIBARSTVU, 
(hitni postupak)

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta podijeljen je zastupnicima na sjednici.

Raspravu su proveli: Zakonodavno-pravna komisija i Radna grupa 
Odbora za pomorstvo. Izvješća radnih tijela podijeljena su na 
klupe.

Zastupnici su, većinom glasova (2 "protiv”) prihvatili

PRIJEDLOG

zakona o izmjeni Zakona o morskom ribarstvu, sukladno prijedlogu 
Vlade (akt br.50301 16-92-11 , klasa 324-03/91-01/02 od 8.travnja 
1992.)

TOČKA 17.- PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O
UTVRĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN OSOBNIH DOHODAKA 
FUNKCIONARA KOJE BIRA ILI IMENUJE SABOR REPUBLIKE 
HRVATSKE, VLADA REPUBLIKE HRVATSKE I USTAVNI SUD 
REPUBLIKE HRVATSKE I UTVRĐIVANJU OSOBNIH DOHODAKA 
ČLANOVA TIJELA KOJE IMENUJE PREDSJEDNIK REPUBLIKE 
HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM ODLUKE (hitni postupak)

a) Predlagatelj: Administrativna komisija Sabora

Prijedlog odluke podijeljen je na klupe.

Raspravu je proveo Odbor za proračun i financije.

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na Prijedlog
odluke koji je predlagatelj prihvatio.

b) Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske;

29



Prijedlog odluke podijeljen je na klupe.

Raspravu je proveo Odbor za proračun i financije. 0 stajalištima 
Odbora zastupnike je izvjestio Vlado Ravlić, izvjestitelj 
Odbora.

Zastupnik Ivan Milas podnio je amandman da se u točki 1. stavku
1. na kraju briše točka i dodaju riječi:
"u rednom broju 5. brojka 5,5 zamjenjuje se brojkom 6,0 a u 
rednom broju 11. brojka 5,0 zamjenjuje se brojkom 6,0."

Zastupnici nisu prihvatili amandman. (52"za")

Zastupnici su, većinom glasova (12 "protiv") prihvatili

PRIJEDLOG

odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za 
obračun osobnih dohodaka funkcionara koje bira ili imenuje Sabor 
Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske I Ustavni sud 
Republike Hrvatske I utvrđivanju osobnih dohodaka članova tijela 
koje imenuje Predsjednik Republike Hrvatske sukladno prijedlogu 
Administrativne komisije Sabora (akt br. 6317-92-0004. klasa 120- 
03/92-01/05. od 26. ožujka 1992.) prihvaćenom amandmanu i 
prijedlogu Vlade Republike Hrvatske (akt br. 50300115-92-9. klasa 
120-02/92-01/08. od 8. travnja 1992.)

Sukladno članku 171. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske a na 
prijedlog Odbora za proračun i financije donijet je, većinom 
glasova (12"protiv") i slijedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se da je povratno djelovanje odredaba točke I 
predloženih odluka u općem interesu.

Zastupnici su, na prijedlog Odbora za proračun i financije, 
većinom glasova (12"protiv") donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK

Istovremeno s racionalizacijom koju treba provesti u upravi i kod 
svih subjekata koji se financiraju iz Proračuna Republike 
Hrvatske, obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da preispita 
postojeće odnose u ljestvici koeficijenata funkcionara, koji su 
utvrđeni spomenutom Odlukom, te da Saboru Republike Hrvatske 
predloži odgovarajuće izmjene, temeljem kojih bi se ti odnosi 
uskladili ovisno o zadacima, značaju i odgovornosti pojedinih 
funkcionara.

TOČKA 18.- PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 SPORTU SA NACRTOM 
ZAKONA;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
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Raspravu su proveli: Zakonodavno-
obrazovanje, znanost i kulturu.

Prijedlog akta i izvješća radnih 
postom a materijali su podijeljeni

U raspravi su sudjelovali: Nino
Vladimir Findak, pomoćnik ministra

pravna komisija i Odbor za

tijela zastupnici su dobi 1 i
i na klupe.

Vedriš , Branko Čep te dr.
prosvjete, kulture i športa.

Zastupnici su, jednoglasno, prihvatili slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o Sportu, što ga je 
Saboru Republike Hrvatske uputila Vlada Republike Hrvatske (akt 
br.5030104-92-3, klasa 620-01/92-01/01 od 8. travnja 1992.)

2. Primjedbe i prijedlozi, koji su izneseni u prethodnoj raspravi 
na sjednicama radnih tijela Sabora, kao i na skupnoj sjednici 
uputit će se Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom 
pripreme Prijedloga ovoga zakona.

TOČKA 19.- IZVJEŠĆE 0 RADU UPRAVNOG ODBORA I POSLOVANJU HRVATSKE 
RADIO-TELEVIZI JE;

Izvješće Upravnog odbora Hrvatske radio-te1evizije zastupnici su 
primili poštom.

Raspravu je proveo Odbor za pitanja političkog sustava. Izvješće 
Odbora podijeljeno je na klupe.

Na klupe je podijeljena i ispravka stranice 5. teksta Izvješća 
Upravnog odbora.

U raspravi su sudjelovali: Bernard Grbić, Stanko Kovač, Gordana 
Grbić, Josip Pankretić, dr. Nikola Visković, Ivan Hranjec, Goran 
Biljan i Tomislav Sutalo.

Antun Vrdoljak, predsjednik Upravnog odbora Hrvatske radio
televizije, govorio je o radu Upravnog odbora te se osvrnuo na 
pitanja i prijedloge iznijete u raspravi.

Zastupnica Gordana Grbić predložila je da u zaključcima 
priloženim uz Izvješće stoji "Upravni odbor Hrvatske radio
televizije" umjesto "Hrvatska radio-te1evizija" Sto je gospodin 
Antun Vrdoljak prihvatio te se o tome zastupnici nisu 
izjašnjavali.

Zastupnici su donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se IzvjeSće o radu Upravnog odbora i poslovanju Hrvatske
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radio-televizije Sto ga je, sukladno Članku 23a. Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radio-te1eviziji (Narodne 
novine br. 35/91) Saboru Republike Hrvatske podnio Upravni odbor 
(akt 147/TJ/JP od 25.03.1992.) time da se i zakljuCci predloženi 
u ovom Izvješću odnose na rad Upravnog odbora a ne Hrvatske 
radio-te1evizije u cjelini.

TOČKA 20.- POTVRDA STATUTA SLUŽBE DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA

- Izvješće o radu Službe društvenog knjigovodstva 
Hrvatske u 1991. godini,

- Program rada Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske 
za 1992. godinu.

Sukladno članku 4. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva, 
Služba društvenog knjigovodstva podnijela je Saboru na potvrdu 
Statut a na temelju članka 11. Izvješće o radu u 1991. godini i 
Program rada za 1992. godinu.

Raspravu su proveli: Zakonodavno-pravna komisija i Odbor za
proračun i financije.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje.

U raspravi su sudjelovali: Goran Biljan, Damir Bilić, Bernard
Grbić, dr. Ivo Valent, Vedran Konjevod i Vjekoslav Jazbec.

O primjedbama iznijetim u raspravi izjasnio se mr.Bogomil Cota, 
generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske, time 
da je konkretne primjedbe na Statut prihvatio i o njima se 
zastupnici nisu izjašnjavali.

Zastupnici su, jednoglasno, donijeli

ODLUKU
o potvrđivanju Statuta službe društvenog knjigovodstva Hrvatske 

S tim u svezi donijet je i slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Obvezuje se Upravni odbor Službe društvenog knjigovodstva 
Hrvatske da u tekstu Statuta Službe koji je donesen na IX 
sjednici toga Odbora od 19. ožujka 1992. izvrši izmjene i dopune, 
utvrđene kao primjedbe Sabora i to:

1) U članku 9. stavak 2. treba izmjeniti tako da glasi: 
"Javnost obavješćuju generalni direktor i ostali

radnici po ovlasti generalnog direktora."
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2) U Članku 22. stavak 2. treba brisati.

3) U članku 44. u stavku 2. iza rijeci "Službe" stavlja 
se točka a preostali dio teksta briše.

Stavak 3. treba izmjeniti tako da glasi:
"NaCin rada komisije iz prethodnog stavka uredit će 

upravni odbor Službe".

4) U Članku 61. stavak 1. treba brisati.

0 izvršenim izmjenama u Statutu, sukladno iznesenim primjedbama, 

Upravni Ce odbor Službe izvjestiti Sabor Republike Hrvatske.

2. Prihvaća se Izvješće o radu Službe društvenog knjigovodstva 
Hrvatske u 1991. godini, koji je Upravni odbor utvrdio na 
sjednici 27.2.1992. godine.

3. Podržava se Program rada Službe za 1992. godinu koji je 
Upravni odbor donio na sjednici 19. 2. 1992.

Sjednica je završena u 18,50 sati.
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