
S A B O R
REPUBLIKE HRVATSKE

ZASTUPNICIMA U SABORU REPUBLIKE HRVATSKE

PREDMET: Zapisnik 2. Skupne sjednice svih vijeća Sabora
Republike Hrvatske, održane 7. i 8. svibnja 1992.
godine

Sjednicu svih vijeća Sabora Republike Hrvat
ske otvorio je 7. svibnja 1992. godine u 9,30 sati predsjed ̂\nik Sabora dr. Žarko Domljan.

Predsjednik je pozdravio predsjednika i čla
nove Vlade Republike Hrvatske, a zatim je pozvao nazočne 
zastupnike i goste na sjednici da minutom šutnje odaju po
čast svim hrvatskim braniteljima, palim za slobodu domovi
ne .

Nakon toga predsjednik je izvijestio zastupni 
ke o prijemu Republike Hrvatske u Parlamentarnu skupštinu 
Europskoga vijeća u svojstvu specijalnoga gosta, o značaju 
ove najstarije europske institucije te o sastavu naše dele
gacije koju čine zastupnici: dr Hrvoje Kačić, kao predsjed
nik i članovi: Ivica Percan, Miljenko Cvjetko i Božidar Pe- 
trač (uz napomenu da će se još jedan član te delegacije nak 
nadno imenovati).

*)Sjednicom je, zaključno sa 7. točkom dnevnog reda, pred
sjedavao dr Žarko Domljan, a drugim dijelom predsjednik 
Vijeća općina Sabora Luka Bebić. Prvoga dana sjednica je 
trajala do 21 sat.
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Predsjednik je izvijestio da su se za ovu 
sjednicu ispričali: Milan Kovač i dr. Nikola Visković, zas
tupnici u Društveno-političkom vijeću, Petar Bralić i Eranko 
Stamać, zastupnici u Vijeću općina te Artur Gedike , Ćiro Gru- 
bišić, Franjo Fofonjka i Vlado Katančić, zastupnici u Vijeću 
udruženog rada.

Predsjednik je, zatim, izvijestio da je sjed
nici nazočno 275 zastupnika i utvrdio da je to dovoljan broj

*)za pravovaljano odlučivanje na ovoj sjednici.

Zastupnici su, bez primjedaba, usvojili zapis
nike 24. Skupne sjednice svih vijeća Sabora, održane 25. i
28. ožujka 1992. godine i 1. Skupne sjednice, održane prema 
novom Poslovniku Sabora 9. i 10. travnja 1992. godine.

Zatim se pristupilo utvrdjivanju dnevnog reda
sjednice.

I - Predsjednik je podsjetio da je u pozivu 
za ovu sjednicu predložen dnevni red od ukupno 17 točaka, 
od kojih je za četiri akta predloženo donošenje po hitnom 
postupku i to za:

1. Prijedlog ustavnog zakona o izmjenama i do
punama Ustavnog zakona oljudskim pravima i slobodama i o 
pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Re
publici Hrvatskoj,

*)
Drugog dana sjednice (koja je započela u 10,40 a završila 
u 18,40 sati) nakon prozivanja predsjedavajući je utvrdio 
nazočnost 275 zastupnika.
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2. Prijedlog ustavnog zakona o izmjenama i 
dopunama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske,

*k \3. Prijedlog zakona o izbornim jedinicama
4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o sudskim taksama.
Predsjednik je izvjestio da je u pripremi ove 

sjednice odlučeno da se akt pod točkom 2. raspravi u redovnom 
postupku, dakle kao PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE USTAVNOG ZAKONA 
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA USTAVNOG ZAKONA 0 USTAVNOM SUDU RE
PUBLIKE HRVATSKE.

Zastupnik Vinko Buljan predložio je da se u 
redovnom postupku donesu i izmjene i dopune USTAVNOG ZAKONA 
0 LJUDSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA I O PRAVIMA ETNIČKIH I NA
CIONALNIH ZAJEDNICA ILI MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ.

Ovaj prijedlog nije prihvaćen (za njega je 
glasovalo 90 zastupnika) međjutim, ni prijedlog da se akt 
donese po hitnom postupku nije dobio dovoljno glasova (za

■ k k  \primjenu hitnog postupka glasovalo je 115 zastupnika)

*)Vlada Republike Hrvatske pripremila je ovaj akt pod nazi
vom Prijedlog za donošenje zakona o izbornim jedinicama 
za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske za donošenje 
po redovnom postupku, međjutim, na sjednici je predlože
no njegovo donošenje po hitnom postupku.

Drugog dana zasjedanja predsjedavajući je izvijestio da 
je izmedju klubova zastupnika postignut dogovor o ponov
nom glasovanju za prijedlog primjene hitnog postupka u 
donošenju ovog Ustavnog zakona, a nakon glasovanja za 
ovaj se prijedlog izjasnilo 210 zastupnika (14 zastupni
ka očitovalo se protiv tog prijedloga).
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U raspravi o prijedlogu da se po hitnom pos
tupku donese ZAKON 0 IZBORNIM JEDINICAMA ZA ZASTUPNIČKI DOM 
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE sudjelovali su zastupnici: dr.Ni
kola Jakšić, Joško Kovač, Sergio Negovetić, Luka Bebiđ, mr. 
Mato Arloviđ i Ante Klariđ te podpredsjednik Vlade Republi
ke Hrvatske dr. Zdravko Tomac i Bosiljko Mišetiđ, ministar 
pravosudja i uprave. Tijekom ove rasprave predsjednik Vlade 
dr. Franjo Greguric povukao je prijedlog da se ovaj akt do
nese po hitnom postupku.

Za prijedlog da se ZAKON 0 IZMJENAMA I DOPUNA
MA ZAKONA 0 SUDSKIM TAKSAMA donese po hitnom postupku glaso
vala su 174 zastupnika.

Predsjednik je podsjetio da je Vlada Republi
ke Hrvatske zatražila odgodu rasprave o IZVJEŠĆU 0 NASTAVNIM 
PLANOVIMA I PROGRAMIMA ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE S 
POSEBNIM OSVRTOM NA SADRŽAJ UDŽBENIKA, što đe biti predmet 
rasprave na narednom zasjedanju Sabora.

II - Nadalje, predsjednik je izvjestio da je, 
nakon sazivanja ove sjednice, Vlada Republike Hrvatske
predložila da se po hitnom postupku donesu:

1. ZAKON 0 PRESTANKU VAŽENJA UREDBE 0 UVJETIMA 
I NAČINU UTVRDJIVANJA EVIDENCIJSKE DEVIZNE POZICIJE ZA OD
RED JENE ZAJEDNIČKE POTREBE,

2. ZAKON 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 PRO
DAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO,
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3. ZAKON O KORIŠTENJU SREDSTAVA AMORTIZACIJE 
STANOVA I STAMBENIH ZGRADA i

4. ZAKON 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 
SISTEMU DRUŠTVENE KONTROLE CIJENA.

Zastupnici Vera Stanić i mr. Mato Arlović, kao 
izvjestitelj Odbora za pravosuđje i upravu, predložili su da 
se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na 
kojima postoji stanarsko pravo donese u redovnom postupku, a 
razloge radi kojih je predloženo njegovo donošenje po hitnom 
postupku iznio je dr. Ivan Cifrić, ministar zaštite okoliša, 
prostornog uređjenja i stambeno-komunalne djelatnosti. Za 
prijedlog da se zakon donese u redovnom postupku glasovalo je 
113 zastupnika.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik je ut
vrdio da je prihvaćen hitni postupak u donošenju:

1. Zakona o prestanku važenja Uredbe o uvjeti
ma i načinu utvrdjivanja evidencijske devizne pozicije za 
odredjene zajedničke potrebe (za prijedlog se izjasnila ve
ćina zastupnika) i

2. Zakonao izmjenama i dopunama Zakona o siste
mu društvene kontrole cijena (za koji je glasovalo 237 zastup 
nika).

Nije prihvaćen hitni postupak u donošenju:
1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pro

daji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i
2. Zakona o korištenju sredstava amortizacije 

stanova i stambenih zgrada (za hitnost su se izjasnila 144 
zastupnika).

III - 1. Zastupnica Vera Stanić, predlagatelj 
donošenja izmjena i dopuna CARINSKOG ZAKONA po hitnom pos
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tupku, obrazložila je sadržaj predloženog akta i potrebu nje
govog hitnog donošenja.

Prijedlog za primjenu hitnog postupka nij,e 
prihvaćen (za taj je prijedlog glasovao 91 zastupnik).

2. Zastupnik Vlado Ravlić predložio je da se 
po hitnom postupku donesu izmjene i dopune ZAKONA 0 POREZU 
NA PROMET PROIZVODA I USLUGA.. Ovaj je prijedlog i usmeno ob
razložio .

Stajalište Vlade Republike Hrvatske glede ovo
ga zakonskog prijedloga iznio je na sjednici Jozo Martino- 
viđ, ministar financija.

Tijekom rasprave zastupnik je odustao od pri
jedloga da se zakon donese po hitnom postupku, osim u dijelu 
koji se odnosi na izmjenu članka 4. Zakona o porezu na pro
met proizvoda i usluga.

IV - Predsjednik je,zatim, izvjestio da je Ko
misija za izbor i imenovanja naknadno predložila da se u 
dnevni red uvrsti PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI 
PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA NADZOR RADA SLUŽBE ZA ZAŠTITU US
TAVNOG PORETKA, a Administrativna komisija PRIJEDLOG ODLUKE 
0 IZMJENAMA ODLUKE 0 UTVRDJIVANJU KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN 
OSOBNIH DOHODAKA FUNKCIONARA KOJE BIRA ILI IMENUJE SABOR RE
PUBLIKE HRVATSKE, VLADA REPUBLIKE HRVATSKE I USTAVNI SUD 
HRVATSKE I UTVRDJIVANJU OSOBNIH DOHODAKA ČLANOVA TIJELA KOJE 
IMENUJE PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE.

Na prijedlog zastupnika Antuna Banica, da se 
u dnevni red uvrsti i rasprava o tijeku proljetne sjetve i 
ostvarenim rezultatima, zaključeno je da se obveze Vlada 
Republike Hrvatske da pripremi izvješće na temelju kojega
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bi se, na narednom zasjedanju Sabora, provela takva rasprava.

Nakon toga jednoglasno je utvrdjen slijedeđi

D N E V N I  R E D :
1. PREDSTAVLJANJE I GLASOVANJE 0 POVJERENJU NOVIM ČLANOVIMA 

VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
2. IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 0 PROGRAMU POVRATKA 

PROGNANIKA I IZBJEGLICA
3. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA 

USTAVNE KOMISIJE SABORA
4. PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA 

ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE SABORA
5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKACDBORA SABORA 

ZA PITANJA LOKALNE SAMOUPRAVE
6. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA 

KOMISIJE ZA NADZOR RADA SLUŽBE ZA ZAŠTITU USTAVNOG PO
RETKA

7. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE USTAVNOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I 
DOPUNAMA USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE 
HRVATSKE
(predlagatelj: skupina zastupnika)

8. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 DENACIONALIZACIJI
9. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZBORNIM JEDINICAMA 

ZA ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
10. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA 

NA CESTAMA
11. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 ORUŽJU
12. PRIJEDLOG USTAVNOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA 

USTAVNOG ZAKONA ZA PROVEDBU USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE 
(predlagatelj: Ustavna komisija Sabora)

13. PRIJEDLOG USTAVNOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA US
TAVNOG ZAKONA O LJUDSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA I O PRA
VIMA ETNIČKIH I NACIONALNIH ZAJEDNICA ILI MANJINA U 
REPUBLICI HRVATSKOJ
(predlagatelj: Zakonodavno-pravna komisija Sabora)
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14. PRIJEDLOG ZAKONA 0 DOPUNAMA ZAKONA 0 SUDSKIM TAKSAMA
15. PRIJEDLOG ZAKONA 0 PRESTANKU VAŽENJA UREDBE 0 UVJETIMA 

I NAČINU UTVRDJIVANJA EVIDENCIJSKE DEVIZNE POZICIJE
ZA ODREDJENE ZAJEDNIČKE POTREBE

16. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 SISTE
MU DRUŠTVENE KONTROLE CIJENA

17. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO 
PRAVO

18. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 KORIŠTENJU SREDSTAVA 
AMORTIZACIJE STANOVA I STAMBENIH ZGRADA

19. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA 
CARINSKOG ZAKONA
(predlagatelj: Vera Stanić, zastupnica u Vijeću općina 

Sabora)
20. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA 0 POREZU 

NA PROMET PROIZVODA I USLUGA
(predlagatelj: Vlado Ravlić, zastupnik u Vijeću općina 
Sabora)

21. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 POLJO
PRIVREDNOM SJEMENU I POLJOPRIVREDNOM SADNOM MATERIJALU,

22. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA 0 ŠUMSKOM SJEMENU I 
ŠUMSKOM SADNOM MATERIJALU.

23. PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZMJENAMA ODLUKE 0 UTVRDJIVANJU 
KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN OSOBNIH DOHODAKA FUNKCIONARA 
KOJE BIRA ILI IMENUJE SABOR REPUBLIKE HRVATSKE, VLADA 
REPUBLIKE HRVATSKE I USTAVNI SUD HRVATSKE I UTVRDJIVA
NJU OSOBNIH DOHODAKA ČLANOVA TIJELA KOJE IMENUJE 
PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

24. IZVJEŠĆE KOMISIJE SABORA ZA PRAĆENJE PRETVORBE DRUTŠVE- 
NE IMOVINE 0 PROVEDBI ZAKONA 0 PRETVORBI DRUŠTVENIH 
PODUZEĆA
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Nakon usvajanja dnevnog reda prešlo se na po
stupak u svezi sa zastupničkim pitanjima.*)

1. Zastupnik MARIJAN JURIĆ postavio je tri zastup
nička pitanja, i to: u svezi s dodjelom na korištenje garaže 
Branku Puhariđu; glede omogućavanja otkupa stana Andriji Rašeti 
i sudjelovanja hrvatskih državljana srpske nacionalnosti u
postrojbama Hrvatske vojske.

Na prvo pitanje djelomično je odgovorio đr.Ivan 
Cifrić, ministar zaštite okoliša, prostornog uredjenja i stam- 
beno-koraunalne djelatnosti, a odgovori na ostala pitanja za
tražit će se pismeno, kao i cjelovit odgovor na prvo pitanje. 
Zastupnik Branko Puhafić u svojoj je replici ukazao na neisti
nitost podataka iznesenih. u pitanju koje se odnosi na iznajmlji
vanje garaže., koja mu je dana na ! koriš ten je.

2. Zastupnik DRAGO KRPINA postavio je pitanje o 
razlozima radi kojih Vlada Republike Hrvatske nije izvršila 
raniji zaključak Sabora u svezi s preispitivanjem sadržaja 
udžbenika za osnovne i srednje škole i povlačenjem iz uporabe 
onih za koje se utvrdi da su neprimjerenoga sadržaja.

Na pitanje je odgovorio potpredsjednik Vlade 
đr.Mato Granić, a Vesna Girarđi-Jurkiđ, ministar prosvjete, 
kulture i šporsta najavila je raspravu o ovim pitanjima na na
rednoj sjednici.

3. Zastupnik MARIJAN IVANČAN postavio je zastupni
čka pitanja u svezi s otvaranjem Jadranskog naftovoda kao i o 
razlozima radi kojih je prekinuta opskrba Hrvatske vojske 
cigaretama.

Dr.Franjo Kajfež, ministar energetike odgovorio je 
na pitanje glede Jadranskog naftovoda. Odgovor na drugo zastup
ničko pitanje pismeno đe se zatražiti od ministre obrane.

Predsjednik je izvijestio da će se postupak u svezi s odgovori
ma na ranije postavljena zastupnička pitanja provesti na kraju 
sjednice.
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4. Zastupnik BOŽIDAR BUDANKO postavio je pitanje
o visinama naknada, koje primaju članovi upravnih odbora društve
nih i javnih poduzeća.

Ministar u Vladi Republike Hrvatske Ivica Cinić 
izvijestio je da će odgovor na ovo pitanje biti pripremljen za 
narednu sjednicu Sabora.

5. Zastupnik ANTUN KATUNAR postavio je pitanje 
glede povrata preplaćenih sredstava u 1990. godini fondovima 
mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Odgovor na ovo pitanje zatražit će se pismeno.
6. Zastupnik ANDRO KRSTULOVIĆ postavio je pitanje

u svezi s prijemom Republike Hrvatske u Konferenciju nesvrstanih 
to o izradi jedinstvenog programa obnove ratom razrušenih spo
menika kulture.

Odgovore su zastupniku dali podpredsjednik Vlade 
dr.Zdravko Tomac i Vesna Girardi-Jurkić, ministar prosvjete, 
kulture i športa.

7. Zastupnik VICE VUKOJEVIĆ postavio je tri zastup
nička pitanja, i to: o Pravilniku o organizaciji Narodne banke 
Hrvatske, u kojem je sadržana obveza suradnje s istim institu
cijama u republikama i pokrajinama bivše SFRJ; o upotrebi obra
zaca u Zagrebačkoj banci u kojima se iznosi iskazuju u jugosla
venskim dinarima te o povlačenju iz uporabe udžbenika "Moja 
domovina".

Ministar financija Jozo Martinović odgovorio je 
zastupniku na prva dva pitanja,a Vesna Girardi-Jurkić izvije
stila je da su 24. travnja ove godine, temeljem naredbe mini
stra prosvjete, kulture i športa,pored navedenoga, povučeni iz
uporabe i drugi udžbenici.

8. Zastupnik JOŠKO KOVAČ postavio je pitanje
u svezi s plaćanjem dijela stanarine za stanove u etažnom vlas
ništvu .
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Na ovo je pitanje odgovorio dr Ivan Cifriđ, mini
star zaštite okoliša,prostornog uredjenja i stambeno-komunal- 
ne djelatnosti obrazloživši da se ta naknada plača za održa
vanje zgrada u kojima su stanovi u vlasništvu gradjana.

9. Zastupnik IVAN MEDARAC postavio je Vladi Repu
blike Hrvatske pitanje u svezi s osnivanjem mirovnih vijeća
i ureda za medjunacionalne odnose.

Ministar u Vladi Republike Hrvatske Živko Juzbašiđ 
dao je odgovor zastupniku.

10. Zastupnik IVAN MATIJA postavio je pitanje tuma
čenja odredaba izbornih zakona glede mogućnosti kandidiranja iste 
osobe na državnoj listi i, istovremeno, samostalno na izbornoj 
listi u izbornoj jedinici.

Ministar pravosuđja i uprave Bosiljko Mišetić iznio 
je stajalište da izborni zakoni izrijekom ne isključuju takvu 
mogućnost, no, tim je povodom uputio na traženje autentičnog 
tumačenja propisa ili stajališta Republičke izborne komisije.

11. Zastupnik IVAN MUSTAČ, postavio je pitanje 
Vladi Republike Hrvatske u svezi s mjerama koje se poduzimaju 
glede uočenih grešaka u nekim dokumentima UNPROFOR-a u kojima 
se područje Dubrovnika locira u Republiku Bosnu i Hercegovinu.

Na ovo je pitanje odgovorio podpredsjednik Vlade 
dr Zdravko Tomac.

12. Zastupnik BOŠKO ŠILJEG postavio je pitanje mini
stru informiranja u svezi s nekim dezinformacijama koje su objav
ljene u programima Hrvatske radio-televizije, a odnose se na 
navodno raketiranje luke Ploče i prikazivanje područja Metkovića 
kao bosansko-hercegovačkog ratišta.

O mjerama koje je s tim u svezi poduzimalo Mini
starstvo informiranja, zastupnika je izvijestio Milovan Baletić, 
pomoćnik ministra informiranja.

Na pitanje upućeno predsjedniku Sabora u svezi s 
postupkom donošenja Zakona o odvjetništvu, zastupnik će primiti 
pismeni odgovor.
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13. Zastupnik MATEJ JANKOVIĆ postavio je pitanje 
glede statusa i zaštite ergele lipicanaca u Đakovu.

U odgovoru na ovo pitanje Ivan Tarnaj, ministar 
poljoprivrede, šumarstva i Vodoprivrede, izvijestio je o načinu 
na koji đe Vlada Republike Hrvatske riješiti zaštitu ovoga 
nacionalnog bogatstva.

14. Zastupnik PETAR TIČIĆ postavio je pitanje u 
svezi s poboljšanjem discipline pripadnika Hrvatske vojske na 
ratištu i izvan njega.

Odgovor na ovo pitanje dao je Gojko šušak, ministar 
obrane, a predsjedavajući sjednicom upozorio je zastupnike da ne 
postavljaju pitanja koja se odnose na pojedinačne slučajeve nedi
scipline.

15. Zastupnik JOSIP BURŠIĆ zatražio je pismeni od
govor na pitanje o načinu formiranja cijena komunalnih usluga.

16. Zastupnik MARKO VLAŠIĆ-ČIČE postavio je pitanje 
kvalitetnog rješenja povezanosti naših otoka s kopnom.

Predsjednik Vlade dr.Franjo Greguriđ u odgovoru na 
pitanje iznio je podatke o mjerama koje poduzima Vlada Republike 
Hrvatske u cilju razrješenja spomenutog pitanja.

17. Zastupnik JOSIP PANKRETIĆ postavio je zastup
ničko pitanje u svezi s disparitetom otkupne cijene pšenice i
prodajne cijene kruha odnosno otkupne i prodajne cijene 
mlijeka.

Odgovor na postavljena pitanja dao je ministar
Ivan Tarnaj.

18. Zastupnik IVAN MEZGA, postavio je pitanje 
subvencioniran ja nabavke školskih udžbenika za osnovno obrazovanje.

Podpredsjednik Vlade dr.Mate Graniđ odgovorio je 
zastupniku, upoznavši ga s mjerama koje u tom pravcu poduzima 
Vlada Republike Hrvatske.

19. Zastupnik VLADO JAKŠIĆ postavio je pitanja
u svezi s otkazima koje radne organizacije daju svojim radnicima, 
mobiliziranima u Hrvatsku vojsku i zaštiti vojaka u takvim sluča
jevima te o razlozima radi kojih se, za razliku od pripadnika 
Ministarstva unutarnjih poslova,ne povećavaju plače pripadnicima



Hrvatske vojske.
U odgovoru na prvo pitanje, Josip Juras, ministar 

rada, socijalne skrbi i obitelji, izvijestio je da u razrješa
vanju ovih problema to Ministarstvo daje punu podršku.

20. Zastupnica MANON GIRON postavila je pitanje 
titulara stanova koji su bili u vlasništvu bivše JA.

Odgovor na ovo pitanje tj. da je vlasnik ovih sta
nova Republika Hrvatska, dao je Bosiljko Mišetić, ministar 
pravosudja i uprave.

21. Zastupnik dr. IVAN VALENT postavio je zastup
ničko pitanje o nastavku izgradnje auto-ceste Zagreb - Krapina
- Mace! j.

Na pitanje je odgovorio dr Josip Božičeviđ, 
ministar prometa i veza ističući da, unatoč dosadašnjim pre
govorima, slovenske vlasti još nisu dale svoju suglasnost za 
financiranje dijela dionice kroz Republiku Sloveniju.

22. Zastupnik STJEPAN ZETOVIĆ postavio je pita
nja o mogućnosti obnove Podravske magistrale i o mjerama koje 
poduzima Vlada Republike Hrvatske kako bi se omogućili kontak
ti invalida iz Vlapova i Osijeka, smještenih u Madjarskoj, s
članovima njhovih obitelji.

Ministar dr Josip Božičević dao je odgovor na
pitanje obnove magistralne ceste kroz Podravinu, a Josip 
Juras, ministar rada, socijalne skrbi i obitelji, izvije
stio je o postignutim dogovorima, na temelju kojih bi se ovi 
kontakti omogućili.

23. Zastupnik GORAN BILJAN postavio je pitanja 
o razlozima radi kojih kasni ukapčanje telefonskih priključa
ka na području općine Sv.Ivan Zelina te pitanje u svezi
s promjenom kadrovske politike u zapošljavanju u našim predstav

-  13 *
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ništvima u inozemstvu.

Ministar dr.Josip Božičeviđ odgovorio je da 
đe požuriti rješenje pitanja telefonskih pretplatnika, a 
odgovor na drugo pitanje zastupnika zatražit đe se pis
meno.

24. Zastupnik BERNARD GRBIĆ postavio je pita
nje što đe se učiniti kako bi hrvatski gradjani jednostavnije 
i u kradem roku mogli riješiti pitanje domovnica, odnosno, 
što đe se poduzeti da ovi gradjani ne ostanu bez posla,
s obzirom da do kraja ovoga mjeseca moraju u svoja poduze
ća podnijeti dokaze o hrvatskom državljanstvu.

Na pitanje je odgovorio Bosiljko Mišetiđ objas
nivši da gradjani neće imati štete, što, odgovornošću držav
nih organa, nisu ishodili domovnice te da će se predložiti 
izmjena u zakonu za to odredjenoga roka.

25. Zastupnik ĐOŽIDAR VUČETIĆ postavio je pita
nje donošenja propisa po kojima bi se ranjenicima i invali
dima domovinskog rata osigurale povlastice u javnom prije
vozu .

Ministar Josip Juras, odgovarajući na ovo pitanje, 
izjavio je da je takav propis u pripremi.



26. Zastupnik ZDENKO KNEŽEVIĆ postavio 'je 
pitanje što će se poduzeti kako bi se maturantima prometnog 
smjera iz Slavonskog Broda omogućilo polaganje vozačkog ispi
ta, kojega, s obzirom na ratne okolnosti, u mjestu školovanja 
ne mogu polagati.

Zastupnik je obaviješten da će Ministarstvo 
prosvjete, kulture i športa uskoro riješiti to pitanje.

27. Zastupnik IVAN JUROŠ postavio je pitanje 
što Vlada Republike Hrvatske i nadležna tijela čine kako bi 
se osigurala pravna zaštita osobama koje su uhitile, zarobile 
ili na drugi način zatočile srpske i parajugoslavenske forma
cije ili organi.

Od Vlade đe se zatražiti pismeni odgovor na
ovo pitanje.

* * * * * * * *

S obzirom na Poslovnikom Sabora ograničeno 
vrijeme za postavljanje usmenih pitanja, tijekom sjednice 
u pismenoj su formi postavljena slijedeća zastupnička pitanja:

1. Zastupnica MARIJA BAJT postavila je pita
nje kada đe Vlada Republike Hrvatske Saboru dostaviti prijedlog 
za donošenje zakona kojim će se urediti pitanja položaja vjer
skih zajednica u Republici Hrvatskoj?

2. Zastupnici JOSIP BURŠIĆ, ALCEO FRANK, DRA
GOLJUB KRALJEVIĆ, DELFINA ARAPOVIĆ, MARKO MARTINČIĆ i LIVIO 
MATOŠEVIĆ postavili su. pitanje kada će se na Učki. postaviti 
repetitor, koji bi pripadnicima talijanske manjine na područ
ju Istre i otoka omogućio praćenje programa TV-Kopar?

3. Zastupnik ZLA.TKO SKLEDAR pofetavio je pita
nja u svezi s carinjenjem robe na graničnom prijelazu Dobova
i da li Vlada Republike Hrvatske može poduzeti, mjere u pravcu 
povrata sredstava koja su građjani uplatili slovenskoj firmi
Trend"?
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4. Zastupnik ZVONKO SALAMOM postavio je 
pitanje o mjerama koje će se poduzeti radi zaštite naših pri
jevoznika .

5. Zastupnik ANTE ROJE postavio je pitanje 
u svezi s postupkom dobivanja hrvatskog državljanstva.

6. Zastupnik ANTE ROJE postavio je i pitanje o 
tome što se poduzima u cilju rješenja problema nastalih u sve
zi s isplatama mirovina stečenih u drugim državama bivše Jugo
slavije?

7. Zastupnik IVO LENIĆ postavio je pitanje o 
načinu obračunavanja plaće radnicima koji su radili na Uskrsni 
blagdan.

8. Zastupnik IVAN KOLAK postavio je pitanje u 
svezi s nekim pojavama napuštanja bez odobrenja nekih postrojbi 
Hrvatske vojske.

9. Zastupnik ANTE GVERIĆ postavio je pitanje 
glede korištenja prava Fonda 2a zapošljavanje od strane osoba 
mobiliziranih u pričuvni sastav Hrvatske vojske.

10. Zastupnik ANTE GVERIĆ postavio je i pitanje
0 mogućnostima prošitenja čujnosti Hrvatskog radija-Radio Sinja.

11. Zastupnica VEDRANA GARAFULIĆ-KUKOČ postavila 
je pitanje o reorganizaciji Instituta za medicinska istraživanja
1 medicinu rada u Zagrebu.

12. Zastupnik ZVONKO ERAK postavio je pitanje
o pripremama za izgradnju auto-ceste. Mohač-Beli Manastir-Osijek- 
-Bosanski Samac.

13. Zastupnik IVAN DUJMOVIĆ postavio je zastup
ničko pitanje da li postoji reciprocitet s Republikom Sloveni
jom glede plaćanja granične pristojbe na vozila.

14. Zastupnik BRANKO ČEP postavio je pitanje 
zašto kasne radovi na izgradnji auto-ceste Zagreb-Varaždin-Go- 
ri čan?

15. Zastupnik BRANKO ČEP postavio je i pitanje 
što poduzima Vlada Republike Hrvatske u pravcu naplate ratne 
štete od agresora na Republiku Hrvatsku.



16. Zastupnik IVAN MEZGA postavio je pitanje 
što će učiniti nadležna tijela kako bi se normalizirao promet 
i kontrola prelaska granice u Murskom Središđu?

* * * * * * * *

Nakon što je proveden postupak u svezi sa 
zastupničkim pitanjima, prešlo se na rad prema utvrdjenom 
dnevnom redu sjednice.

1. točka - PREDSTAVLJANJE I GLASOVANJE 0 POVJERENJU NOVIM 
ČLANOVIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE S OSVRTOM MA 
AKTUALNU POLITIČKU SITUACIJU U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na prijedlog predsjednika Vlade Republike 
Hrvatske, predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman 
razriješio je šest ministara u Vladi Republike Hrvatske i, 
istovremeno, imenovao devet novih ministara.

O ovim razrješenjima i imenovanjima zastup
nici su ranije, poštom primili izvješća predsjednika Vlade 
dr. Franje Greguriđa, s prijedlogom da Sabor Republike Hrvat
ske iskaže povjerenje novoimenovanim ministrima.

Na poziv predsjedatelja, predsjednik Vlade,
dr.Franjo Gr eg u. riđ , predstavio je nove članove Vlade te izvjes-

(*)tio zastupnike o aktualnoj političkoj situaciji. xi Republici.
Nakon toga, predsjedatelj je otvorio raspravu 

o davanju povjerenja novoimenovanim ministrima, a kako nitko 
od zastupnika nije zatražio riječ, pristupilo se glasovanju 
pojedinačno za svakog ministra.

Zastupnici su jednoglasno iskazali povjerenje 
mr. JOSIPU JURASU, ministru rada, socijalne skrbi i obitelji, 
IVANU JARNJAKU, ministru unutarnjih poslova i dr JURI RADIĆU,

(*} Zastupnici su prihvatili prijedlog predsjedatelja da se 
rasprava o izlaganju predsjednika Vlade provede u okviru
2. točke dnevnog reda sjednice.
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ministru znanosti, tehnologije i informatike.
Veđinom glasova (uz 1 glas "protiv") iskazano 

je povjerenje mr BRANKU MIKšI, ministru trgovine, IVICI CRNIĆU, 
ministru bez portfelja i DARKU ČARGONJI, takođjer ministru bez 
portfelja.

Zastupnici su veđinom glasova iskazali povje
renje dr FRANJI KAJFEŽU, ministru energetike i industrije, mr 
VESNI GIRARDI-JURKIĆ, ministru prosvjete, kulture i športa i 
mr MLADENU VEDRIŠU, ministru bez portfelja u Vladi Republike 
Hrvatske.

Dr. žarko Domljan čestitao je novoizabranim 
članovima Vlade, a ministar Josip Juras zahvalio je zastupni
cima na iskazanom povjerenju.

* * * * * * *

2.točka - IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 0 PROGRAMU 
POVRATKA PROGNANIKA I IZBJEGLICA

Uvodna izlaganja podnijeli su dr Mato Graniđ, 
pođpređsjddmik Vlade i Slavko Đegoricija, ministar obnove.

Prije rasprave zastupnici su (uz jedan glas 
"protiv") prihvatili prijedlog predsjedatelja i u komisiju 
za pripremu prijedloga zaključaka odredili zastupnike: Boltu 
Jalšovca, Antu Klariđa, Ivana Kovača, dr Vladimira Veselicu i 
Đuru Viđmaroviđa.

U raspravi su, zatim, sudjelovali u j.me klu
bova zastupnika: Ivan Kovač (Hrvatska demokratska stranka), 
Stanko Kovač (Hrvatska narodna stranka), Antun Lovriđ (Hrvat
ska seljačka stranka), Petar Bošnjakoviđ (Stranka demokratskih 
promjena Hrvatske), Goran Biljan (Hrvatska kršćanska demokrat
ska stranka) i Joško Kovač (Hrvatska demokratska zajednica) te 
zastupnici Ante Klariđ, Bozo Erliđ, Marko Vlašiđ-čice, Ante 
Gveriđ, Drago Eraš, Mijo Laid, Drago Krpina, Andro Krstuloviđ, 
Berislav Zor id i Ivan Kolak.
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Zastupnici su jednoglasno donijeli 

Z A K L J U Č K E (*) **

3. točka - PRIJEDLOG KOMISIJE 0 RAZRJEŠENJU I IZBORU 
PREDSJEDNIKA USTAVNE KOMISIJE SABORA

Prijedlog odluke zastupnici su primili na 
sjednici, a izvjestitelj Komisije za izbor i imenovanja Ma
rijan Šimuniđ i usmeno je obrazložio prijedlog te Komisije.

Zastupnici su, bez rasprave, jednoglasno prihva
tili prijedlog odluke te VLADIMIRA ŠEKSA razriješili dužnosti 
predsjednika Ustavne komisije Sabora, a na tu dužnost izabrali 
VICU VUKOJEVIĆA, predsjednika Društveno-politiČkog vijeđa Sabora.

4. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU I IZBORU 
PREDSJEDNIKA ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE 
SABORA

I Prijedlog ove odluke zastupnici su primili 
na sjednici, a prijedlog Komisije za izbor i imenovanja usme
no je obrazložio Marijan Šimuniđ, izvjestitelj Komisije.

Zastupnici su jednoglasno prihvatili Prijedlog 
odluke i VLADIMIRA ŠEKSA razriješili dužnosti predsjednika 
Zakonodavno-pravne komisije Sabora, a na tu dužnost izabrali 
ANTU KLARIĆA, pođpređsjeđnika Sabora.

(*) Zaključci su doneseni na kraju drugog dana Skupne sjednice.
Ovi se ZAKLJUČCI prilažu zapisniku i čine njegov sastavni 
dio.
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5. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA 
SABORA ZA PITANJA LOKALNE SAMOUPRAVE'

Komisija za izbor i imenovanja predložila 
je da se za predsjednika ovog Odbora izabere Mijo Hlad, 
zastupnik u Vijedu opđina Sabora.

Prijedlog odluke zastupnici su primili pa 
sjednici, a usmeno obrazloženje prijedloga dao je Marijan 
Šimunid, izvjestitelj Komisije za izbor i imenovanja,

Zastupnici su, zatim, bez rasprave;jednogla 
sno prihvatili prijedlog Komisije te MIJU HLADA izabrali za 
predsjednika Odbora za pitanja lokalne samouprave.
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6. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJED
NIKA KOMISIJE ZA NADZOR ZAKONITOSTI RADA SLUŽBE 
ZA ZAŠTITU USTAVNOG PORETKA

Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se 
Đuro Perica, na njegov zahtjev, razriješi ove dužnosti.

Zastupnici su i ovaj prijedlog Komisije jednoglas
no prihvatili i ĐURU PERICU, radi odlaska na novu dužnost, 
razriješili dužnosti predsjednika Komisije Sabora za nadzor 
zakonitosti rada Službe za zaštitu ustavnog poretka.

Nakon donošenja odluka o razrješenju dužnosti pred
sjednika radnih tijela Sabora, predsjedatelj dr. žarko Dom- 
ljan zahvalio je gospodi Vladimiru Seksu i Đuri Perici na us
pješnom obnašanju njihovih dosadašnjih dužnosti.

7. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE USTAVNOG ZAKONA 0 IZMJENAMA 
I DOPUNAMA USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU REPUB
LIKE HRVATSKE

Prijedlog za donošenje ovog Ustavnoga zakona zas
tupnicima je ranije dostavljen, a predlagatelj je skupina za
stupnika (Klub zastupnika Stranke demokratskih promjena Hrvat
ske) .

Zastupnici su na sjednici primili izvješće Odbora 
za pitanja političkog sustava i mišljenje Vlade Republike Hr
vatske .

Nakon rasprave,u kojoj su sudjelovali zastupnici 
Đuro Panj an, Boško Šiljeg i, u ime predlagatelja mr, Mato 
Arloviđ i Ivan Matija, jednoglasno je donesen slijedeći
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Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje ustavnog zako
na o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Re
publike Hrvatske, kojeg je predložila grupa zastupnika Stran
ke demokratskih promjena, aktom od 3. prosinca 1991. godine.

2. Temeljem članka 167. stavak 2. Poslovnika Sabo
ra Republike Hrvatske, ođređjuje se Vlada Republike Hrvatske 
da pripremi cjelovit Prijedlog ustavnog zakona o Ustavnom su
du Republike Hrvatske.

3. Sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi iz raspra
ve upućuju se Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir pri
likom izrade Prijedloga ustavnog zakona o Ustavnom sudu Repub
like Hrvatske.

8. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 DENACIONALIZACIJI 
NEKRETNINA

Prijedlog za donošenje ovoga zakona, kojega je pred
lagatelj Vlada Republike Hrvatske, zastupnici su primili na 
sjednici, zajedno s izvješćima radnih tijela i to:

- Zakonodavno-pravne komisije
- Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo
- Odbora za pravosuđje i upravu
- Odbora za turizam
- Odbora za prostorno uredjenje
- Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo i

Nakon rasprave, u kojoj su sudjelovali zastupnici dr. 
Milan, Tapaloviđ, Joško Kovač, Božiđar Buđanko, Marin Mileta, 
Branko Jankoviđ, Stjepan Sulimanac, Anton Katunar, Josip 
Pankretiđ, Ivan Milas, Vedrana Garafulić-KukoS, Jure Šonje, 
dr. žarko Domljan, Marijan Ivančan, Kazimir Sviben, đr.
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Vladimir Veselica, Nikola. Bulat, Anton Lovrić, Drago Krpina, 
Josip Andrić, Josip Rušec, Ivan Hren, Miloš Petroviđ, Zvonko 
Erak, Manija. Bajt i Ivan Medarac, te, u ime predlagatelja Bo- 
siljko Mišetić, ministar pravosudja i uprave, . većinom glaso
va zastupnika (uz 3 glasa "protiv") donesen je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o 
denacionalizaciji nekretnina.

2. Sve primjedbe i prijedlozi iz prethodne raspra
ve, kao i primjedbe iznesene na ovoj sjednici,uputit će se 
Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom pripre
me Prijedloga ovoga zakona.

9. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZBORNIM JEDINICA
MA ZA ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Prijedlog za donošenje zakona zastupnicima je ot
premljen poštom, a predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske.

Zastupnici su na sjednici primili izvješća Odbora 
za pitanja političkog sustava i Zakonodavno-pravne komisije.

Nakon rasprave o ovom zakonskom prijedlogu, u ko
joj su sudjelovali zastupnici: Ivan Hranjec, Marin Mileta, 
Ivica Roguljić, Borislav Zoriđ, Petar Tičiđ, Neđjeijko Višnić, 
Sergio Negovetić, Joško Kovač, Gordana Grbić, Zvonimir Hrgo- 
vić, Marko Vlašiđ-čiče, Ratko Ličina, Kazimir Sviben, Veljko 
Turković i Marijan Milinović (a zastupnik Branimir Janković 
svoje primjedbe je pismeno priložio)većinom glasova (s jednim 
glasom "protiv") donesen je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o
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izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvat' 
ske.

2. Primjedbe -i prijedlozi iz prethodne rasprave na 
sjednicama radnih tijela, kao i primjedbe iznesene na skupnoj
sjednici vijeća Sabora,.' uputit đe se Vladi Republike Hrvatske 
da ih uzme u obzir prilikom pripreme Prijedloga ovoga zakona.

10. točka - PRIJEDLOG SA DONOŠENJE ZAKONA 0 SIGURNOSTI PROME
TA NA CESTAMA

Prijedlog za donošenje ovoga zakona zastupnicima je
otpremljen ranije, a predlagatelj je. Vlada Republike Hrvats
ke.

Zastupnici su na sjednici primili .izvješća Odbora 
za promet i veze, Zakonođavno-pravne komisije i Odbora za 
unutarnju politiku i narodnu obranu.

Nakon rasprave, u kojoj su sudjelovali zastupnici 
dr. Rudolf Brijačak, Bernardo Grbić, Ivan Mezga, dr. Branko 
Prošić, Đuro Panjan, Sergio Negovetić, Borislav Zorić i Zelj- 
ko Tomljenović, zamjenik ministra unutarnjih poslova, zastup
nici su, jednoglasno, prihvatili slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o si
gurnosti prometa na cestama.

2. Sve primjedbe i prijedlozi iz prethodne raspra
ve, kao i primjedbe iznesene na ovoj sjednici, uputit će se 
Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom pripre
me Prijedloga ovog zakona.

11. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0. ORUŽJU

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za đonoše-
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nje ovoga zakona, kojega je predlagatelj Vlada Republike Hrvat 
ske, a na sjednici su primili izvješća. Odbora za unutarnju po
litiku i narodnu obranu i Zakonođavno-pravne komisije.

U raspravi o Prijedlogu za donošenje ovoga zakona 
sudjelovali su zastupnici đr. Iviđ Pašalić, Josip Rušec i 
dr. Rudolf Brijačak.

Nakon provedene rasprave zastupnici su većinom gla
sova (uz 2 glasa "protiv") donijeli slijedeći

Z A K L J U Č A K

ž ju.
1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje Zakona o oru-

2. Primjedbe i prijedlozi izneseni, u prethodnoj ras
pravi na sjednicama radnih tijela, kao i primjedbe iznesene 
na ovoj sjednici vijeća Sabora, uputit će se Vladi Republike 
Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom pripreme Prijedloga ovo
ga zakona.

12. točka - PRIJEDLOG USTAVNOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA 
USTAVNOG ZAKONA ZA PROVEDBU USTAVA REPUBLIKE HR
VATSKE

Predlagatelj izmjena i dopuna ovog Ustavnog zakona 
je Ustavna komisija Sabora, a zastupnici su Prijedlog ustav
nog zakona primili ranije.

Na sjednici su zastupnici primili i. izvješće Odbo
ra za pitanja političkog sustava i mišljenje Vlade Republike 
Hrvatske.

U raspravi su sudjelovali zastupnici Stanko Kovač,
Ivan Kovač, Ivica Račan, Tomislav Sutalo, Josip Anđrić i Vice 
Vuko jević.

Zastupnici nisu prihvatili amandman Stanka Kovača 
i Ivana Kovača da se Članak 3. briše (za amandman je glaso-
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valo 69 zastupnika).
Zastupnici su, zatim, usvojili PRIJEDLOG USTAVNOG 

ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA USTAVNOG ZAKONA ZA PROVEDBU US
TAVA REPUBLIKE HRVATSKE u tekstu kako ga je predložila Ustav
na komisija Sabora ("za" Prijedlog su glasovala 172 zastupni
ka, a 65 zastupnika glasovalo je "protiv").

Nakon toga zastupnici su sa 177 glasova "za" i 26 
glasova "protiv" usvojili ODLUKU o proglašenju i stupanju na 
snagu Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona 
za provedbu Ustava Republike Hrvatske.

13. točka - PRIJEDLOG USTAVNOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNA
MA USTAVNOG ZAKONA O LJUDSKIM PRAVIMA I SLOBODA
MA I 0 PRAVIMA ETNIČKIH I NACIONALNIH ZAJEDNICA 
ILI MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zastupnici su Prijedlog za donošenje ovog Ustav
nog zakona s Prijedlogom Ustavnog zakona primili poštom, a 
predlagatelj je Zakonodavno-pravna komisija Sabora.

Na sjednici su primili izvješća Odbora za zaštitu 
ljudskih prava i Odbora za medjunacionalne odnose, te mišlje
nje Vlade Republike Hrvatske, amandman Vlade, i amandman za
stupnika Smiljana Reljiđa.

Uvodno je sadržaj predloženog akta obrazložio 
Ante Klariđ, predsjednik Zakonodavno-pravne komisije.

U raspravi su, zatim, sudjelovali zastupnici Bozo 
Erliđ, Goran Biljan, Zvonimir špišiđ, Vera Babiđ, Josip Pan- 
kretic, Marijan Juriđ, đr. Anton Ka.tunar, Drago Krpi na,
Neđjeljko Višnjiđ, Ivan Vekid i Vladimir seks.
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Tijekom rasprave glasovalo se o podnesenim amand
manima. Tim povodom predsjedavajući sjednicom, utvrdio je da 
predlagatelj akta i Vlada Republike Hrvatske prihvaćaju ama
ndman na članak 2. (da se u članku 15. dodaju stavci 4. i 
5.), te se o ovom amandmanu nije glasovalo već je on postao 
sastavni dio Prijedloga Ustavnog zakona.

Zastupnici su jednoglasno prihvatili amandman 
Smiljana Reljića na članak 28. (da se u članku 42. stavku
3. riječi: "kontrole i zaštite graničnih prijelaza" zamije
ne riječima: "osiguranja i kontrole prelaženja državne gra
nice . "

Amandman zastupnika Bože Erlića na članak 5. (da 
se doda novi stavak, koji glasi: "Granice općina iz pretho
dnog stavka mogu se mijenjati u postupku koji će biti ut- 
vrđjen posebnim zakonom") nije prihvaćen ("za" amandman su 
glasovala 4 zastupnika).

Zastupnici su, zatim, usvojili PRIJEDLOG USTAVNOG 
ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA USTAVNOG ZAKONA 0 LJUDSKIM PRA
VIMA I SLOBODAMA I 0 PRAVIMA ETNIČKIH I NACIONALNIH ZAJEDNI
CA ILI MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ ("za" Prijedlog je gla
sovalo 218 zastupnika, 13 zastupnika izjasnilo se "protiv").

Nakon toga zastupnici su (uz tri glasa "protiv") 
usvojili ODLUKU o proglašavanju i stupanju na snagu ovog 
Ustavnog zakona.
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14 . točka. - PRIJEDLOG ZAKONA 0 DOPUNAMA ZAKONA. 0 SUPKIM TAKSAMA

Prijedlog za donošenje ovoga zakona, s Prijedlogom 
zakona zastupnici su primili poštom, a kod utvrdjrvanja dnevnog 
reda sjednice odlučeno je o raspravi po hitnom postupku.

Zastupnici su na sjednici primili izvješća Odbora 
za pravosuđje i upravu i Zakonodavno-pravne komisije te amandman 
zastupnika Božidara Vučetiđa.

U raspravi su sudjelovali zastupnici Josip Pankretiđ 
Marijan Ivančan, Božiđar Vučetiđ, Manon Giron, Ante Klarić i Matej 
Jankoviđ te Jurica Malčiđ, zamjenik ministra za pravosuđje i upra
vu i Jozo Martinoviđ, ministar financija.

Tijekom rasprave prihvaćeni su amandmani zastupnika 
Božidara Vučetiđa na članak 1. i 2, (kojima, se na 10% smanjuje ta
ksa na podneske za upis uknjižbe ili predbilježbe u zemljišne knji 
ge) .

Nije se glasovalo o amandmanu Odbora za pravosuđje 
i upravu na članak 1. (kojim se stavak 1, ovoga članka predlaže 
dopuniti novom točkom 7.) a nisu prihvaćeni amandmani na članak
3. (da se na prijepise i fotokopije akata koje je na zahtjev stra
nke izvršio sud - ne plaća taksa); amandman da se članak 4. briše 
te amandmani podneseni na tekst Zakona o sudskim taksama (da se u 
članku 8. riječ "područne" zamijeni riječima "jedinice likalne", 
a iza točke 3. doda nova točka 4,, koja glasi: "4, Radnici u ra
dnim sporovima").

Zastupnici su većinom glasova usvojili PRIJEDLOG 
ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 SUDSKIM TAKSAMA, kako ga 
je predložila Vlada Republike Hrvatske, zajedno s prihvaćenim 
amandmanima.
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15. točka. - PRIJEDLOG ZAKONA. 0 PRESTANKU VAŽENJA UREDBE 0 UVJETIMA
I NAČINU UTVRDJIVANJA EVIDENCIJSKE DEVIZNE POZICIJE ZA 
ODREPJENE ZAJEDNIČKE POTREBE

Zastupnici su za raspravu poštom primili Prijedlog 
za donošenje ovoga zakona, s Prijedlogom zakona, a na sjednici 
izvješća Odbora za proračun i financije i Zakonodavno-pravne ko
misije te amandman zastupnika dr. Ivana Valenta.

U raspravi o podnesenom amandmanu sudjelovao je 
Jozo Martinoviđ, ministar financija.

Zastupnici nisu prihvatili amandman dr. Ivana Vale
nta (kojim bi se za potrebe zdravstva osiguravalo 5% ostvarenog 
deviznog priliva). Za amandman je glasovalo 7 zastupnika.

Nakon toga, zastupnici su (uz 1 glas "protiv") usvo
jili PRIJEDLOG ZAKONA 0 PRESTANKU VAŽENJA UREDBE 0 UVJETIMA I 
NAČINU UTVRDJIVANJA EVIDENCIJSKE DEVIZNE POZICIJE ZA ODREDJENE 
ZAJEDNIČKE POTREBE, u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Repu
blike Hrvatske.

16. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
SISTEMU DRUŠTVENE KONTROLE CIJENA

Prijedlog za donošenje ovog Zakona, s Prijedlogom 
zakona zastupnici su primili na sjednici, zajedno s izvješćem. 
Odbora za gospodarsku politiku i razvoj i Zakonodavno-pravne 
komisije.

Predsjedavajući je utvrdio da je Vlada Republike 
Hrvatske suglasna s amandmanima koje je podnijela Zakonodavno- 
-pravna komisija te da o njima nije potrebno glasovati.

Zastupnici su, uz 2 glasa "protiv", usvojili 
PRIJEDLOG ovoga zakona, kako ga je predložila Vlada Republike 
Hrvatske, zajedno s..amandmanima Zakonodavno-pravne komisije.*

* Prihvaćanjem amandmana Zakonodavno-pravne komisije promijenjen 
jc naziv ovoga zakona, tako da glasi: "ZAKON 0 IZMJENAMA I DOPU
NAMA ZAKONA 0 PREUZIMANJU ZAKONA IZ PODRUČJA TRGOVINE, TRŽIŠTA 
I CIJENA KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI
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17. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA. 0 IZMJENAMA, I DOPUNAMA 
ZAKONA 0 PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO 
PRAVO

Pređlagač ovog akta, je Vlada Republike Hrvatske, 
a zastupnici su prijedlog za njegovo donošenje primili poštom.

Zastupnici su na sjednici primili izvješća radnih
tijela, i to:

- Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo
- Odbora za gospodarsku politiku i razvoj
- Odbora za pravosudje i upravu.
- Odbora za prostorno uredjenje i
- Zakonodavno-pravne komisije.

Nakon rasprave, u kojoj su sudjelovali zastupnici 
Ante Klariđ, Vera Staniđ, Branko Poznjak, Marijan šimunid, Ivan 
Hranjec, Zlatko Lenac, Jozo Topid, Ivo Lenid, Sređko Peneziđ, 
Stjepan Cakor, Ivan Peniđ, Boško Šiljeg, Đjuro Panjan, Josip 
Kitanid, dr Ivan Mesid, Veljko Turkoviđ i Tomislav šutalo, zastu 
pnici su jednoglasno donijeli slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji 
stanarsko pravo, što ga je uputila Vlada Republike Hrvatske, 
aktom broj 5030105-91-32 od 30. travnja 1992. godine.

2. Primjedbe i prijedlozi izneseni na sjednicama 
radnih tijela Sabora, kao i na Skupnoj sjednici svih vijeća Sabo 
ra, uputit će se Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir pri
likom izrade Prijedloga ovoga zakona.



31

18. točka " PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 KORIŠTENJU SREDSTA
VA AMORTIZACIJE STANOVA I STAMBENIH ZGRADA

Prijedlog za donošenje i ovoga zakona zastupnici 
su primili ranije, a na sjednici izvješća: Odbora za gospodarsku 
politiku i razvoj, Odbora za socijalnu politiku i razvoj i Zako- 
nodavno-pravne komisije.

Zastupnici su bez rasprave (pismeni prilog raspravi 
uputila je zastupnica Gordana Grbić) donijeli slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o 
korištenju sredstava amortizacije stanova i stambenih zgrada, 
što ga je predložila Vlada Republike Hrvatske, aktom broj 
5030116-92-1 od 30. travnja 1992. godine.

2. Sve primjedbe i prijedloge iz rasprave na sje
dnicama radnih tijela Sabora i rasprave na sjednici vijeća Sabo
ra, uputit će se Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir pri
likom izrade Prijedloga ovoga zakona,

19. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA. I DOPUNAMA
CARINSKOG ZAKONA

Zastupnici su Prijedlog za donošenje ovoga zakona 
primili poštom.

Predlagatelj akta je zastupnica Vera Stanić.
U raspravi o ovom zakonskom prijedlogu sudjelovali 

su zastupnici Stjepan čakor, Vera Stanić i dr. Rudolf Brijačak 
te Jozo Martinoviđ, ministar financija.

Nakon rasprave zastupnici su većinom glasova (uz 
7 glasova "protiv") donijeli slijedeći
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Z A K L J U Č A K

1, Prihvaća se Prijedlog’ za donošenje zakona o 
izmjenama i dopunama Carinskog zakona, što ga je Saboru Repu-' 
blike Hrvatske podnijela Vera Staniđ, zastupnica u Vijedu općina 
Sabora.

2. Primjedbe i prijedlozi, koji su izneseni na 
sjednicama radnih tijela Sabora, kao i primjedbe iz rasprave na 
2. skupnoj sjednici, uputit đe se predlagatelju da ih uzme u 
obzir prilikom izrade Prijedloga ovoga zakona,

20. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA 0 
POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA.

Zastupnicima je Prijedlog za donošenje zakona 
upućen poštom,a na sjednici su primili izvješća;

- Odbora za gospodarsku politiku i razvoj.
- Odbora za proračun i financije
- Odbora za turizam,
- Zakonodavno-pravne komisije i
- mišljenje Vlade Republike Hrvatske.

Predlagatelj ovoga zakona, zastupnik Vlado Ravliđ, 
usmeno je obrazložio sadržaj predloženog akta te se, temeljem 
članka 167. stavak 2. Poslovnika Sabora, suglasio da Vlada Repu
blike Hrvatske izradi Prijedlog ovoga zakona,

U raspravi su, zatim,sudjelovali zastupnici Milivoj 
Franić i Marko Vlašiđ-čiče.

Zastupnici su jednoglasno donijeli slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvađa se Prijedlog za donošenje zakona o 
izmjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga u dijelu 
koji se odnosi na izmjenu članka 4. ovoga Zakona, a kojega je
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predlagatelj Vlado Ravliđ, zastupnik u, Vijedu općina Sabora.
2. Obvezuje se. Vlada Republike Hrvatske, da sukla

dno stajalištu koje je na 2, Skupnoj sjednici u svezi s Prije
dlogom za donošenje ovoga zakona iznio predstavnik Vlade, izra
di Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na promet proizvo
da i usluga.

21. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA. ZAKONA 0 
POLJOPRIVREDNOM SJEMENU I POLJOPRIVREDNOM SADNOM
MATERIJALU

Zastupnici su Prijedlog zakona primili ranije, a na 
sjednici su primili izvješđa Odbora za poljodjelstvo, selo i se
ljaštvo i Zakonodavno-pravne komisije.

Na sjednici je, kao sastavni dio Prijedloga zakona, 
utvrdjen amandman, kojega je, povodom amandmana Odbora za poljo
djelstvo, selo i seljaštvo, predložio Ivan Tarnaj, ministar po
ljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i to u slijedećem tekstu:

Iza članka 4. dodaje se novi članak 5. koji glasi:

"Članak 5.
U Članku 52. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
Norme kakvoće poljoprivrednog sadnog materijala 

propisuje ministar poljoprivrede, Šumarstva i vodoprivrede po
sebnim pravilnikom.

Dosadašnji članci 15. i 16. postaju članci 16. i
17."

Zastupnici su, zatim, jednoglasno usvojili PRIJE
DLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 POLJOPRIVREDNOM SJE
MENU I POLJOPRIVREDNOM SADNOM MATERIJALU, kako ga je predložila 
Vlada Republike Hrvatske 1 tim. su povodom donijeli slijedeći



-  34  -

Z A K L J U A K

Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da pripremi 
cjeloviti tekst Prijedloga za, donošenje zakona o poljoprivrednom 
sjemenu i poljoprivrednom sađnom materijalu i uputi ga Saboru 
Republike Hrvatske na raspravu, i donošenje za sjednicu u rujnu 
1992. godine.

22. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA 0 ŠUMSKOM SJEMENU
I ŠUMSKOM SAĐNOM MATERIJALU

Prijedlog zakona zastupnicima je ranije upućen, a na 
sjednici su primili izvješća Odbora sa poljodjelstvo, selo i se
ljaštvo i Zakonodavno-pravne komisije.

Zastupnici su, bez rasprave, jednoglasno usvojili 
PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA 0 ŠUMSKOM SJEMENU I ŠUMSKOM 
SAĐNOM MATERIJALU u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike 
Hrvatske.

23. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZMJENI ODLUKE 0 UTVRDJIVANJU
KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN OSOBNIH DOHODAKA FUNKCIONE- 
RA KOJE BIRA ILI IMENUJE SABOR REPUBLIKE HRVATSKE, 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE I USTAVNI SUD REPUBLIKE 
HRVATSKE I UTVRDJIVANJU OSOBNIH DOHODAKA ČLANOVA 
TIJELA KOJE IMENUJE PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

sjednici.
Prijedlog ove odluke zastupnici su primili na

Zastupnici su većinom glasova (uz 2 glasa "protiv") 
usvojili PRIJEDLOG.ODLUKE 0 IZMJENAMA ODLUKE 0 UTVRDJIVANJU KOE
FICIJENATA ZA OBRAČUN OSOBNIH DOHODAKA FUNKCIONARA KOJE BIRA ILI 
IMENUJE SABOR REPUBLIKE HRVATSKE, VLADA REPUBLIKE HRVATSKE I 
USTAVNI SUD HRVATSKE I UTVRDJIVANJU OSOBNIH DOHODAKA ČLANOVA 
TIJELA KOJE IMENUJE PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE, u tekstu kako 
ga je predložila Administrativna komisija Sabora.
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24, točka, - IZVJEŠĆE KOMISIJE SABORA, ZA PRAĆENJE PRETVORBE 
DRUŠTVENE IMOVINE 0 PROVEDBI ZAKONA 0 PRETVORBI 
DRUŠTVENIH PODUZEĆA.

Izvješće Komisije za praćenje pretvorbe društvene 
imovine zastupnici su primili na sjednici,

Sadržaj Izvješća usmeno je obrazložio Ivan Hren, 
predsjednik ove Komisije, a nakon toga u raspravi su suđjelo- 
vali zastupnici Branko Požnjak, Milivoj Franić, Joško Kovač, 
Jadranko Mijalić, Branko Čep, Ivan Kodak, Zvonko Erak, Miro
slav Ćiček, Luka Bebiđ, Stanko Kovač i Mato Arlović.

Nakon provedene rasprave zastupnici su većinom 
glasova (uz 2 glasa "protiv") donijeli slijedeći

Z A K L J U Č A K

Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da kompleksno 
razmotri tekuću problematiku koja se odnosi na pretvorbu dru
štvene imovine, te da predloži donošenje sveobuhvatnog paketa 
zakonskih propisa koji će omogućiti uspješan razvoj pretvorbe 
i privatizacije u Republici Hrvatskoj.
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Prije prelaska na postupak u svezi s odgovorima na 
zastupnička pitanja, zastupnik mr. IVAN MATIJA (u ime Kluba za
stupnika SDP-a) podsjetio je nazočne na sutrašnji dan - 9. svi
bnja, koji se obilježava kao Dan Europe, izražava!juđi želju 
da Republike Hrvatska postane dio te nove demokratske zajednice, 
a zastupnik DRAGO KRPINA izvjestio je da će se delegacija Sabora 
9. svibnja pridružiti obilježavanju godišnjice stradanja hrvat
skih žrtava, polaganjem vijenca u Bleiburgu.

Na kraju zasjedanja predsjedavajući je, temeljem 
članka 202. stavka 3. Poslovnika Sabora, izvjestio o odgovorima 
na zastupnička pitanja i to:

1. Ministarstvo zdravstva dostavilo je odgovor na 
pitanje Nikole Kancijana u svezi stanja u KBC Rebro.

2. Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji do
stavilo je odgovor na zastupničko pitanje Anđelka Potrebice u 
svezi ostvarivanja prava na poljoprivrednu mirovinu s osnova 
invaliditeta,

3. Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgovor na
zastupničko pitanje Anđelka Potrebice o cijeni diesel go
riva D-2 namjenjenog za pogon traktora i poljoprivrednih stro
jeva .

4. SDK Hrvatske-Centrala Zagreb dostavila je odgovor 
na zastupničko pitanje Anđelka Potrebice u svezi kontrole izda
vanja sredstava sukladno članku 11. Zakona o rudarstvu.

5. Ministar rada, socijalne skrbi i obitelji dostavio 
je odgovor na zastupničko pitanje Manon Giron u svezi isplate 
mirovine iz Poljske.
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6. Ministar energetike i industrije dostavio je od- 
govro na zastupničko pitanje Stjepana Zetoviđa u svezi plaćanja 
goriva čekovima Privredne banke Zagreb na području Valpova, Na
šica i Donjeg Miholjca.

7. Ministarstvo prosvjete, kulture i športa dostavi
lo je odgovor na zastupničko pitanje Ivana Rađeka u svezi pošti
vanja propisa o kalkulativnim elementima za obračun plaća u pro
svjeti, kulturi i športu.

8. Ministarstvo pravosuđa i uprave dostavilo je od
govor na zastupničko pitanje Ivana Lenića u svezi raspodjele 
imovine bivše Zajednice Općina Zagreb.

9. Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgovor na 
zastupničko pitanje Branka Požnjaka u svezi puštanja na slobodu 
Željka Ražnjatovića Arkana i Gorana Hađžiđa.

10. Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgovor na 
ponovno postavljeno pitanje zastupnika Nine Vedriša glede osni
vanja Ureda za hrvatski književni jezik.

11. Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgovor na 
pitanje Damira Mejovšeka u svezi zamjene stanova iz Srbije za 
Hrvatsku.

12. Ministarstvo obrane dostavilo je odgovor na za
stupničko pitanje Josipa Rušeca u svezi vozila gradjana preu
zetih za potrebe obrane.

13. Ministarstvo pravosudja i uprave dostavilo je 
odgovr na zastupničko pitanje Ivana Babiđa u svezi rada pravo
sudnih organa.

14. Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgovor na 
pismeno zastupničko pitanje Jađranka Markova u svezi prava bi
vših vlasnika nacionaliziranog, ekspropriiranog, konfisciranog
i otetog zemljišta na kome su podignuti, objekti koji na osnovi 
Zakona o pretvorbi poduzeća mijenjaju vlasnika.
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15. Ministarstvo pravosuđja i uprave dostavilo je od
govor na zastupničko pitanje Marka Martinčiđa, Ivana Šorića,
Drage Kraljevića i Petra Braliđa u svezi tiskanja dvojezičnih 
obrazaca domovnica i osobnih iskaznica.

16. Ministarstvo rađa, socijalne skrbi i obitelji 
dostavilo je odgovor na zastupničko pitanje Žarka Miljana u 
svezi mjera populacijske politike.

17. Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgovor
na zastupničko pitanje Vladimira Seksa glede razrješenja problema 
stare devizne štednje državljana Republike Hrvatske u Ljublja
nskoj banci i Jugobanci.

18. Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgovor
na zastupničko pitanje dr. Ivana Lučeva u svezi dijeljenja viško
va plaća u ministarstvima usprkos Uredbi Vlade o zamrzavanju 
plaća.

19. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopri
vrede dostavilo je odgovor na zastupničko pitanje dr, Ivana 
Valenta glede izdvajanja nešumarskih djelatnosti iz Javnog podu
zeća "Hrvatske šume".

20. Ministarstvo unutarnjih poslova dostavilo je od
govor na zastupničko pitanje Ante Klarića u svezi pokretanja ka
znenog postupka protiv osoba koje su potpisale izjavu o osniva
nju tzv. "SAO Krajine",

21. Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgovor na 
zastupničko pitanje Ivana Malogorskog o iraovinsko-pravnim pita
njima glede poslovnih prostorija bivše Zajednice općina Zagreb.

22. Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgovor 
na zastupničko pitanje dr. Andrije Buljevića o primjeni Zakon 
o pretvorbi društvenih poduzeća i Zakona o Agenciji Republike 
Hrvatske za restruktuiranje i razvoj u ođredjenim slučajevima.
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23. Ministarstvo financija dostavilo je odgovor na 
zastupničko pitanje Zvonka Eraka u svezi sredstava dodijeljenih 
općini Našice, radi suše.

24. Ministarstvo prosvjete, kulture i športa dosta
vilo je odgovor na zastupničko pitanje Ivana Mezge glede ispi
tnih komisija za polaganje ispita u auto-školama.

25. Vlada Repbulike Hrvatske dostavila je odgovor 
na zastupničko pitanje Marka Martinčiđa i Ivana Šorića glede 
statusa slovenskih odmarališta na području Republike Hrvatske.

26. Ministarstvo iseljeništva dostavilo je odgovor 
na pitanje Đure Viđmarovića glede ostvarivanja financiranja 
suradnje s hrvatskih manjinama u drugim državama.

27. Ministarstvo pravosudja i uprave dostavilo je 
odgovor na zastupničko pitanje Vlade Ravliđa glede pokretanja 
postupka protiv zastupnika koji su se priključili neprijatelju.

28. Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgovor 
na zastupničko pitanje Antuna Lovriđa u svezi zamjene ili oslo- 
bodjenja boraca zatočenih diljem Srbije.

29. Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgovor 
na zastupničko pitanje Marice Pervan u svezi mogućnosti osloba
đanja plaćanja takse za uknjižbu prava zaloge.

30. Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgovor 
na zastupničko pitanje ZvonirairaHrgovića o pitanju granica iz- 
medju općina Solin i Split.

31. Ministarstvo rada, socijalne srkbi i obitelji 
dostavilo je odgovor na zastupničko pitanje dr. Andrije Bulje- 
vida o reguliranju prava državljana Republike Hrvatske koji su 
imali zasnovan radni odnos na teritoriju bivše Jugoslavije.
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32. Ministarstvo prometa i veza dostavilo je odgovor na 
zastupničko pitanje Žarka Miljana u svezi prometnice Lupinjak- 
Hum na Sutli.

Time je dovršen rad prema utvrdjenom dnevnom redu 
sjednice, a sjednica je zaključena 9. svibnja u 18.40 sati.

TAJNIK SABORA PREDSJEDNIK SABORA

Anđelko Sikirić Dr. žarko Domljan
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Sabor Republike Hrvatske na skupnoj sjednici svih 
vijeća, Sabora, održanoj 7. i 8. svibnja 1992. godine, u po
vodu podnijetogauvodnog izlaganja predsjednika Vlade Repub
like Hrvatske o aktualnoj političkoj situaciji u Republici 
Hrvatskoj, izvješća potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske 
o Programu povratka prognanika i izbjeglica, te rasprave, 
d o n o s i

Z A K L J U Č K E

1) Sabor Republike Hrvatske prihvaća ocjenu Vlade 
Republike Hrvatske da jača i da je u usponu medjunarodni po
ložaj Republike Hrvatske i da se unutarnje stanje pogoršava 
pojačanom agresijom Republike Srbije i Crne Gore, bivše ju
goslavenske armije, neregularnih srpsko-crnogorskih jedini
ca čije su posljedice razaranje hrvatskih gradova i sela, 
ubijanje i stradanje civilnog pučanstva, čime je dostignuta 
krajnja granica izdržljivosti.

2) Sabor Republike Hrvatske utvrđjuje da najveći 
teret rata u Republici Hrvatskoj snose hrvatski branitelji 
i stanovništvo koje živi, i radi u okupiranim, neposredno 
ugroženim područjima, te ranjenici, zatočenici, prognanici 
i izbjeglice.

Sabor Republike Hrvatske ocjenjuje da posljedice 
svirepe agresije na Republiku Hrvatsku snosi cijela Hrvats
ka i njeno pučanstvo.

3) U hrvatskom domovinskom ratu od strane agreso
ra manifestirana je nezapamćena brutalnost, iracionalna mr
žnja i bezumno razaranje što i pored katastrofalnih poslje
dica nije udaljilo hrvatsku politiku predsjednika Republike, 
Sabor Republike Hrvatske, Vladu Republike Hrvatske i ostale 
političke čimbenike od njihovih temeljnih načela za nezavi
snu i cjelovitu Hrvatsku, a u okviru europskih i svjetskih



standarda, posebice dokumenata KESS-a i Pariške povelje.
Takvo opredjeljenje hrvatske politike pokazalo se 

ispravnim idjelotvornlm jer Hrvatska postaje subjekt značaj
nih europskih i svjetskih političkih institucija i subjekt 
medjunarodnogadržavnog prava.

Slijedom toga Sabor Republike Hrvatske podržava na
pore Predsjednika Republike i Vlade Republike Hrvatske što su 
Hrvatsku približili skorom prijemu u Ujedinjene narode.

4) Sabor Republike Hrvatske utvrđjuje da velikosr
pska imperijalna opcija, posebice njen memorandumski dio u 
kombinaciji okrutnosti sile, uz prepoznatljivu bizantsku pre
vrtljivost i manevriranje novom umjetnom tvorevinom,Saveznom 
Republikom Jugos lavi join ,dož iv 1 jav a svoj neuspjeh i izolira 
agresivnu Srbiju i Crnu Goru i njihovu armiju, odnosno solda
tesku, u Europi i svijetu.

Imperijalne osobine velikosrpske politike stravič
no se manifestiraju u praksi, a posebice u dijelu stvaranja 
čistih etničkih područja, njihovoj okupaciji i otimačini ma
terijalnih i inih dobara te progonu, i uništavanju nesrpskog 
pučanstva.

Pokazana je neviđjena drskost glede plasiranja 
krivotvorenih stranih sredstava plaćanja s ciljem uništenja 
novouspostav1jenoga hrvatskog monetarnog sustava. U najnovi
je vrijeme intenzivnije se manifesti rn ju pojave terorizma i 
drugih oblika nasilja s nakanom da se uznemiri, cjelokupno 
hrvatsko područje, stvori panika i tako poveća val izbjegli
ca i prognanika.

5) Prepoznatljiva je politika agresora s nakanom 
da Republiku Hrvatsku uvuče u direktnu vojnu konfrontaciju 
i u opći sukob i tako iznad je argument o za jednaku krivicu 
agresora i žrtve agresije. Hrvatska politika se ne smije na
sukati na tu hrid.

6) Sabor Republike Hrvatske podržava sve inicija
tive za sazivanje hitne sjednice Vijeća sigurnosti i donose-
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nje potrebnih odluka o utvrdj Ivanju agresora Republike Srbije, 
Crne Gore i bivše jugoslavenske armije i donošenje efikasnih 
mjera na temelju Glave VII. Povelje Ujedinjenih naroda zbog 
rata protiv Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

U tom kontekstu Sabor Republike Hrvatske izražava 
zabrinutost u svezi s dosadašnjom provedbom preuzetih obveza 
UNPROFGR-a a vezanih na odluke Vijeća sigurnosti radi obusta
ve agresije na Republiku Hrvatsku i provedbe mirovnog plana.

7} Sabor Republike Hrvatske podržava prijedloge is
ključenja bivše Jugoslavije iz svih modjunarođnih instituci
ja kao i postavljanje ultimatuma Srbiji i Crnoj Gori, njiho
voj zločinačkoj vojsci, od strane Europske zajednice i KESS-a, 
da đe poduzeti efikasne mjere protiv njih ako ne prestanu s 
razaranjima gradova i sela, ubijanjem djece, žena i staraca. 
Posebice treba iznaći mehanizme i instrumente za stavljanje 
vojske bivše Jugoslavije pod međjunarođnu kontrolu, kao i žu
rno donošenje odluke o slanju mirovnih snaga Ujedinjenih na
roda u Bosnu i Hercegovinu.

Sabor Republike Hrvatske posebice podržava saziva
nje medjunarođne konferencije o povratku prognanika i izbje
glica i davanja efikasne pomoći za njihovo zbrinjavanje i po
vratak.

Sabor Republike Hrvatske zahtijeva osnivanje med ju
na rodnog suda za ratne zločine na teritoriju Republike Hrvat
ske i Republike Herceg-Bosne.

8) Sabor Republike Hrvatske svesrdno podržava ini
cijative na zasjedanju KESS-a i Ujedinjenih naroda za punu 
političku i gospodarsku izolaciju agresora uključujući i vo
jnu intervene i. ju u slučaju nastanka agresije.

9 } Saboi; Repub i .i 1;e 11 rvatske daje punu podršku te
meljnim ciljevima operacije UUPROFOR-a, a posebice vezanim 
za zaštitu hrvatskih granica, povratak prognanika i izbjeg
lica, uspostavu hrvatskoga pravnog poretka, povlačenju agre
sora, razoružanju četničkih i drugih naoružanih terorističkih
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formacija na okupiranim područjima.
10) Utvrdjuje sc činjenica da je za vrijeme prve 

faze dolaska UNPROFOR-a došlo do više pojačanih neprijatelj
skih provokacija na teritoriju Hrvatske što izaziva zabrinu
tost i ogorčenje hrvatske javnosti.

11) Sabor Republike Hrvatske podržava poduzete ak
tivnosti od strane predsjednika Republike, predsjednika Vla
de Republike Hrvatske, te daljnje intenziviranje potrebnih 
aktivnosti da UNPROFOR izvrši svoju punu zadađu,da ne đodje 
do štetnih političkih i inih posljedica. U protivnom će Hr
vatska koristiti sva raspoloživa sredstva da oslobodi okupi
rana područja i uspostavi hrvatski pravni poredak na svom cje
lokupnom području.

12) Sabor Republike Hrvatske podržava Program pov
ratka prognanika i izbjeglica kao polazni temelj, koncep
ciju i osnove za donošenje sveobuhvatnog programa obnove i 
povratka prognanika i izbjeglica.

13) Sabor Republike Hrvatske podržava izražene zahtje
ve da sveobuhvatnu obnovu Republike Hrvatske solidarno
snosi cijela hrvatska država i hrvatsko pučanstvo.

14) Sabor Republike Hrvatske obvezuje Vladu Repub
like Hrvatske da do slijedeće sjednice Sabora donese naciona
lni program povratka prognanika i izbjeglica koji će obveza
tno sadržavati vremenski okvir i redoslijed provedbe mjera i 
etapa p ro g r; nm a .

15) Sabor Republike Hrvatske preporuča Vladi Repub
like ilrvatske da ,u okviru izrade nacionalnog programa povrat
nika, preispita poticajne mjere a posebice:

- uvjete kreditiranja obnove porušenih stambenih 
objekata, odnosno bespovratno dodjeljivanje f inanci jsko-ma
teri jalnih sredstava za tu namjenu,

- moguće produživan je vremenskog trajanja novčanih 
naknada na temelju prava prognanika nakon njihova povratka.
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16) Sabor Republike Hrvatske obvezuje Vladu Repub
like Hrvatske da usporedo s izradom Programa pripremi sve po
trebne zakone i prateće pođzakonske akte za njegovu provedbu.

17) Sabor Republike Hrvatske obvezuje Vladu Republi 
ke Hrvatske da još jače utječe na prijateljske zemlje u cilju 
zaustavljanja daljnje agresije Srbije, Crne Gore i tzv. JNA 
protiv Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine.

18) Sabor Republike Hrvatske izražava nezadovoljst
vo dosadašnjim tijekom preuzimanja obveza Mirovnih snaga Uje
dinjenih naroda (UNPROFOR) sukladno s planom C. Vancea i Vi
jeća sigurnosti, jer to onemogućava provedbu programa povrat
ka prognanika i izbjeglica.

19) Sabor Republike Hrvatske izražava veliku zahval 
nost Hrvatima u domovini i diljem svi jota, te svim pojedincima, 
organizacijama i ustariovama,koji su pomagali i pomažu Repub
lici Hrvatskoj u zbrinjavanju prognanika i izbjeglica i u 
obrani hrvatske domovine.

Klasa: 010-04/92-01/09 
Zagreb, 8. svibnja 1992.
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