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21., izvanredna, sjednica Hrvatskoga sabora
(29. prosinca 2010.)

Na zahtjev Vlade Republike Hrvatske, predsjednik Hrvatskoga

sabora Luka Bebić sazvao je 21., izvanrednu, sjednicu, 29. prosinca 2010.

godine. Sjednica je počela tog dana u 10,00 sati utvrđivanjem i prihvaćanjem

dnevnog reda.

Sadržaj prijedloga: ZAHTJEV_VLADE_RH.pdf

Videosnimka rasprave

- Petru Čobankoviću, ministru poljoprivrede, ribarstva i ruralnog

razvoja, i za obnašanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

Prijedlog: POVJERENJE_PETAR_COBANKOVIC.pdf

- Gordanu Jandrokoviću, ministru vanjskih poslova i europskih

integracija, i za obnašanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike

Hrvatske

Prijedlog: POVJERENJE_GORDAN_JANDROKOVIC

- Domagoju Miloševiću, za obnašanje dužnosti potpredsjednika Vlade

Republike Hrvatske

Prijedlog: POVJERENJE_DOMAGOJ_MILOSEVIC.pdf

 PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA PREDLOŽENIM

ČLANOVIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=17039
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4463
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=17038
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=17037
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=17036
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- mr. sc. Martini Dalić, za obnašanje dužnosti ministrice financija

Prijedlog: POVJERENJE_MARTINA_DALIC.pdf

- dr. sc. Davoru Božinoviću, za obnašanje dužnosti ministra obrane

Prijedlog: POVJERENJE_DAVOR_BOZINOVIC.pdf

- Branku Bačiću, za obnašanje dužnosti ministra okoliša, prostornog

uređenja i graditeljstva

Prijedlog: POVJERENJE_BRANKO_BACIC.pdf

- Jasenu Mesiću, za obnašanje dužnosti ministra kulture

Prijedlog: POVJERENJE_JASEN_MESIC.pdf

Predsjednica Vlade, Jadranka Kosor obrazložila je Prijedlog prije rasprave.

Premijerka je izjavila da predlaže Hrvatskome saboru iskazivanje povjerenja onima

koji će prema njenom, kao i uvjerenju vladajuće koalicije, dati dodatnu snagu Vladi u

ovoj godini kako bi uspješno obavila sve svoje zadaće, a među njima i one najvažnije,

završetak pregovora za članstvo RH u EU i dosljednu provedbu gospodarskog

oporavka. U kontekstu ovog Prijedloga je i provedba velikih investicijskih projekata

koje je Vlada Republike Hrvatske nedavno predstavila.

Istaknula je da je jedan od ciljeva zbog kojeg predlaže rekonstrukciju Vlade unošenje

nove energije i snage, a „činjenica da dolaze ljudi čiji je cijeli život obilježen predanim

radom i uspjesima, jamči da ćemo sve zacrtane ciljeve osvojiti“. Vladajućoj koaliciji

iznimno je važno da se realiziraju veliki investicijski projekti i usprkos tome što je

izborna godina, to ne smije značiti zaustavljanje reformi i ne postizanje rezultata,

istaknula je premijerka.

„Izborna godina mora biti godina u kojoj će Vlada raditi 24 sata dnevno i u kojoj

će imati uspjeha. Jedan od njih svakako će biti završetak pregovora i potpisivanje

pristupnog ugovora slijedeće godine, a drugi uspjeh bit će realizacija nekih od

investicijskih projekata, smanjivanje nezaposlenosti i rast gospodarstva“, naglasila je

premijerka. Ustvrdila je da Vlada ima stabilnu većinu u Hrvatskome saboru i da je

spremna odraditi sve zadaće koje su ugrađene u njen program predstavljen u

http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=17034
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=17035
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=17032
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=17033
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srpnju prošle godine. Pozvala je oporbu da se pridruži Vladi u realizaciji tri projekta

na kojima Vlada radi: programu gospodarskog oporavka, završetku pregovora i borbi

protiv korupcije.

Izvijestila je zastupnike da zastupnici Kluba zastupnika HDZ-a shodno

dogovoru neće naplatiti troškove putovanja za ovu sjednicu.

Pozvala je zastupnike da iskažu svoje povjerenje novopredloženim članovima

Vlade Republike Hrvatske.

RASPRAVA

Klub zastupnika SDP-a; u ime Kluba Zoran Milanović

Zastupnik je istaknuo da je rekonstrukciju Vlade najavila premijerka još prije

više od tri mjeseca, za vrijeme svog boravka u New Yorku i od tada „Hrvatska strepi

do kakvih će promjena doći“. Rekao je da takvo stanje zemlju dovodi do neizvjesnosti i

političkih kalkulacija što nije dobro. Napomenuo je da svaka stranka može imati svoje

unutarnje probleme, ali nije dobro kad ti problemi postanu opći problemi, što se

događa Hrvatskoj u zadnjih godinu i pol dana. Za Klub zastupnika SDP-a ova

rekonstrukcija Vlade je, ustvari, djelomična rekonstrukcija HDZ-a. Zastupnik je

istaknuo da premijerka predlaže ljude koji su u javnosti poznati, a „o njihovim

motivima da u ovom trenutku preuzmu nove dužnosti neću spekulirati“. Ipak, postavio

je pitanje zašto ćemo tek sada imati potpredsjednika Vlade zaduženog za investicije,

ali bez portfelja. Također, postavio je pitanje koji je smisao smjene ministra financija u

godini u kojoj je već predložen zadnji proračun prije izbora i kad se više ništa ne može

promijeniti, osim možda rebalansom. „Također upozoravam i na potrebu da se

predloženi potpredsjednik za investicije, koji je istaknuti poduzetnik, u obavljanju svog

posla mora prije svega držati isključivo javnim interesom“.

Klub zastupnika IDS-a; u ime Kluba Damir Kajin

Točno je da danas ništa ne počinje, ništa ne završava, no, činjenica je da mi iz

dana u dan tonemo sve dublje. Ovo je jedno mučenje, agonija, rekao je zastupnik

dodavši da nema ništa protiv predloženih članova Vlade, ali da je rekonstrukcija koju

zovemo osvježenje bacanje prašine u oči. Nakon što je HDZ zamrznuo zemlju u zadnjih

sedam godina sada bi nas na -7 i osvježio. To sada nema nikakvog smisla.
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Gospođa Kosor trebala bi podnijeti ostavku, trebalo bi raspisati izbore i reći da Vlada

nije uspjela, i to bi učinio odgovoran premijer/ka. Slaže se sa zastupnikom

Milanovićem da je ova rekonstrukcija zapravo spašavanje HDZ-a, a štetu koja je

učinjena ovoj zemlji bahatošću, krađama i rastrošnošću neće se moći ispraviti ni

narednih sedam godina.

Ova rekonstrukcija Vlade je doslovce kozmetika. To je stranačka Vlada, nitko

neće s Vama i ovo je više konstrukcija Mladena Bajića, nego premijerke Kosor, rekao

je dodavši da ne zna je li istinita tvrdnja da će 200-tinjak HDZ-ovih dužnosnika više

vremena provoditi u USKOK-u nego u svojim klupama u Saboru i HDZ-u. Pitao je bi li

ijedna vlada u Europi preživjela uhićenje bivšeg premijera i sudsku osudu dva

potpredsjednika. Nijedna vlada to ne bi preživjela, a vi ste toliko jaki, rekao je.

Podržava potpredsjednika za investicije.

Klub zastupnika HDSSB-a; u ime Kluba Dinko Burić

Zastupnik je izlaganje počeo citatima iz Evanđelja po Mateju rekavši da je

božićno vrijeme za to prikladno. Zatim je ustvrdio da je današnja Vlada premijerke

Kosor Vlada kontinuiteta Sanaderove Vlade. To je stablo koje je zasadio Ivo Sanader

još 2004. godine, a problem su njegovi plodovi,  od ploda prve grane, hobotnice

organiziranog kriminala i korupcije, preko plodova druge grane, većeg PDV-a i

donedavno harača, do plodova sedme grane stupnja razvijenosti demokracije koja je uz

rame afričkoj Bocvani.

Hrvatska se nalazi u teškoj  krizi,  ne samo gospodarskoj, već i psihološkoj.

Teška depresija, razočaranost, besperspektivnost i beznađe razara dušu naših ljudi i

to je opasnije od same gospodarske krize. Hrvatskoj treba hitno vratiti nadu i to je

prioritet nad prioritetima. Vladajuća stranka treba otići s vlasti (i podvrgnuti se

terapijskim mjerama ako želi preživjeti), rekao je. Podsjetio je na riječi premijerke

Kosor (o krumpir salati) u Saboru prilikom njenog stupanja na dužnost predsjednice

Vlade. Krumpir salatu ste skuhali, ali nažalost, mnogima je u Hrvatskoj od nje pozlilo,

i još im je danas mučno. A poznato je kakva je sudbina restorana koji otruju goste,

obično se zapečate i zatvore.

Hrvatskoj ne treba samo druga vlast, nego prije svega drugačija vlast. Ne može

joj pomoći rekonstrukcija HDZ-ove Vlade. Svaka rekonstrukcija HDZ-ove
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Vlade, a njoj i HDZ-u treba prije svega duhovna obnova, daljnja je destrukcija stanja u

državi, rekao je, među ostalim.

Klub neće podržati ovaj Prijedlog.

Klub zastupnika SDSS-a; u ime Kluba dr. sc. Milorad Pupovac

Klub će podržati rekonstrukciju i predložene članove Vlade. Rekao je kako nije

došao ni da bi kudio, ni da bi hvalio Prijedlog za iskazivanje povjerenja novim

članovima Vlade Republike Hrvatske. U predloženoj rekonstrukciji hrvatske Vlade ne

vidi tek promjenu da se stara lica zamijene novim, već vidi namjeru da se s novim

ljudima počne provoditi nova politika koja je Hrvatskoj potrebna. Najprije je potrebno

zaustaviti nelikvidnost koja posljednjih nekoliko godina raste zabrinjavajućom

brzinom i veličinom i dosegla je 35 milijardi kuna. Novi ministri bi trebali osigurati da

se taj trend rasta zaustavi, jer ukoliko do toga ne dođe neće biti moguće zaustaviti

gušenje privrednih aktivnosti i porast nezaposlenosti. Vladi je poručio kako očekuje

zaustavljanje rasta nezaposlenosti koja je u prvih osam mjeseci 2010. godine prešla

18%, djelomično zbog kriznih uvjeta oko nas, ali i zbog nedovoljne agilnosti i aktivnosti

nas samih. Kao bitno naveo je zaustavljanje pada proizvodnje, posebno industrijske te

pad investicija. U posljednje dvije godine investicije su se prepolovile i s 83 milijarde

kuna pale na oko 40 milijardi kuna. Vlada mora učiniti sve da taj pad zaustavi i da

domaće i strane investitore usmjeri prema investicijskim mogućnostima koje postoje u

Hrvatskoj. Konačno, vrijeme je da se pronađu mjere koje će bankovni kapital u

Hrvatskoj regulirati tako da on neće gušiti gospodarski rast, izvoz i ukupnu našu

konkurentnost. Klub ne očekuje od novih članova Vlade samo gašenje vatre, već brzu

primjenu mjera. To sada izgleda kao nemoguća misija, ali vi ste se toga prihvatili,

poručio je Pupovac. Naglašava da nema politike koja će izvesti zemlju iz krize ukoliko

se ne bude vodilo računa o regionalnoj razvijenosti i jednakosti u Hrvatskoj, jer su

nedopustive razlike koje postoje između Zagreba i Vukovara, Rijeke i Knina, Zadra i

Gline. A politika rasta neće se moći provesti bez sindikata i ukoliko se s njima ne

obnovi i razvija partnerstvo, napose bez poboljšanja položaja zaposlenih.

Klub zastupnika HNS/HSU-a; u ime Kluba dr. sc. Vesna Pusić (HNS)

Ova bi rekonstrukcija imala smisla da je mandat Vlade na početku.
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Upozorila je da Vlada ima malo vremena (osam mjeseci do početka predizborne

kampanje za parlamentarne izbore) te poručila kako treba završiti dvije zadaće koje je

započela – proces čišćenja korupcije u svojim redovima  i po mogućnosti što prije

završiti pregovore s EU. Bilo što drugo očekivati je, kaže, apsurdno. Iluzorno bi bilo

očekivati da će se u osam mjeseci rada Vlade napraviti ono što se nije uspjelo napraviti

u sedam godina. S funkcija u Vladi odlaze ljudi koji su krajnje nepopularni u javnosti i

za čija se imena vežu razne afere, te jedan ministar koji je direktno povezan s bivšim

premijerom. Primijetila je da ostaju neki ljudi za čija se imena u javnosti vežu velike

afere, ali očito uživaju povjerenje ili su prejaki unutar HDZ-a, pa zato zaključuje da je

funkcija novih ministara te potpredsjednika Vlade, odnosno smjena, da se osiguraju

prvi ljudi na listama HDZ-a na parlamentarnim izborima. U situaciji kada je bivši

premijer u zatvoru, jedan bivši potpredsjednik Vlade djelomično osuđen, a jedan

ministar nepravomoćno osuđen na četiri godine zatvora, i blagajnik HDZ-a u pritvoru

ispričao mnogo toga da se govori da će biti ispitana cijela Vlada, zašto vi ulazite u nju,

upitala je zastupnica predložene kandidate za članove Vlade? U svakoj normalnoj

zemlji za samo jednu od tih afera čitava bi Vlada dala ostavku. Pretpostavljam da ni vi

ne mislite da nešto možete napraviti u idućih osam mjeseci, osim ako ne ukinete

izbore, rekla je. A što vi radite? Spašavate HDZ, produžujete vlast HDZ-ove vlade, tu

Vladu nitko ne želi u ovoj zemlji, ona nema legitimitet i nije dobila izbore, a osoba koja

ih je dobila u pritvoru je u Austriji, ustvrdila je zastupnica Pusić i najavila da će Klub

glasovati protiv novih imenovanja.

Klub zastupnika HDZ-a; u ime Kluba dr.sc. Andrija Hebrang
Uvodno, Hebrang govori o „žučnoj raspravi“ koja se vodi između pozicije i

opozicije te dodaje da će konačnu ocjenu „dati birači“. Kaže da se radi o ozbiljnoj temi,
ali da je rekonstrukcija Vlade u ovom trenutku neophodna. Neophodna je jer se radi o
„strateškom trenutku“ koji zahtijeva drugačiji pristup i ljude te drugačiju političku
borbu za ciljeve koje je pred sebe stavila Vlada premijerke Kosor.

Podsjeća zastupnike da je premijerka preuzela „kormilo“ u trenutku kada je val
svjetske krize pogodio Hrvatsku i kada su svi gospodarski pokazatelji krenuli
„nizbrdo“. Vlada je stoga pokrenula mjere gospodarskog oporavka i po pokazateljima je
očito da je „dobro odradila posao“. Upravo se zato radi o „strateškom momentu“.
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Hebrang je zastupnicima rekao da na sastancima u Bruxellesu na kojima je
sudjelovao Hrvatska prima „komplimente“ za način na koji vodi gospodarsku politiku.
Među prvima smo donijeli proračun za 2011. godinu, planirani deficit nam je ispod 6%,
a što je rijedak primjer u Europi, a i javni dug nam je oko 47-48% BDP-a, što je
značajno manje nego u EU gdje se dug penje do 60%, negdje čak i 80, pa i 100% BDP-
a, rekao je. Sve to govori da Vlada premijerke Kosor ide u dobrom smjeru i da je naša
financijska disciplina „odlična“.

Što se standarda tiče, navodi dalje, prema Eurostatu, Hrvatska ima 65%
standarda EU, s čime naravno nismo zadovoljni, no u usporedbi sa zemljama u regiji
stojimo „znatno bolje“, a što isto valja pripisati dobrom radu Vlade.

Ljudi koji sada iz Vlade izlaze također su zaslužni za to, no pred nama su sada
novi zadaci koje moramo završiti u slijedećih nekoliko mjeseci. Moramo završiti
pretpristupne pregovore i gospodarski rast mora ići još bržom putanjom, rekao je.
Stoga sada u Vladu ulaze vrhunski stručnjaci, poput kolege Miloševića i gospođe
Martine Dalić, koji bi u ovoj završnoj fazi trebali unijeti novi dah i nove ideje, kaže
Hebrang. Sve to govori da je trenutak dobar, da će kolege koji će se vratiti u Sabor
popraviti kvalitetu našeg Kluba i Sabora sveukupno.

Završno, Hebrang ističe da je uvjeren da će „nova Vlada“ uspješno dovesti
Hrvatsku do završetka pregovora, izvesti je iz krize i da će pripremiti Hrvatsku za
slijedeće izbore i nastaviti je voditi u istome sastavu.

Klub nezavisnih zastupnika; u ime Kluba Đurđa Adlešič

Mi ćemo poduprijeti pravo premijerke da bira svoje suradnike, ali će se

sukladno tome dijeliti i odgovornost.  „Na kraju ovog mandata odgovornost će,

predsjednice, prije svega biti vaša, ali i sviju nas koji vas podupiremo. Nije tajna da

nas nekoliko iz Kluba smatra da je rekonstrukciju Vlade trebalo napraviti ranije, pa i

„zagrabiti“ nešto dublje, ali  bolje sada nego nikada. Onima koji govore da je godina

dana do izbora prekratak rok, poručujemo da i zadnju godinu mandata treba raditi

punom parom i jednako tako odgovorno, a ne gubiti vrijeme. Naime, u godinu dana

puno se toga promijeni u politici, u gospodarstvu, ali i u standardu građana. Uostalom,

ovakve pojave u svijetu nisu neka velika novost (primjerice, Francuska je također

provela rekonstrukciju Vlade godinu dana prije izbora).

Novim ministrima zastupnica je poželjela sreću u radu na oporavku
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gospodarstva, stvaranju povjerenja investitora u pravnu državu, u rušenju

administrativnih barijera i poboljšanju standarda građana. „Nemate puno vremena,

ali kako većinu vas poznajem, uvjerena sam da to možete realizirati“, zaključila je.

Završna riječ premijerke

Potaknuta zahtjevima iz redova oporbe za ostavkom Vlade Jadranka Kosor je

napomenula da je vladajuća koalicija stabilna i da će Vlada raditi u ovom sastavu dok

god  ima povjerenje zastupnika i zastupnica. „Mislim da smo od srpnja 2009. napravili

iznimno puno dobroga posla. Ako ništa drugo, uspjeli smo odblokirati pristupne

pregovore, tako da danas imamo sva poglavlja otvorena, a 28 zatvorenih. Voljela bih

da pojedinci iz oporbenih redova danas priznaju barem tu činjenicu, ali nažalost,

uskostranački interesi su kod nekih iznad strateškog cilja Hrvatske koji bi trebao biti

zajednički“. Žalosno je, također, da neki i u ovom Parlamentu ne podupiru Vladu RH u

borbi protiv korupcije, jer se očito boje da bi to dovelo i do njihovog praga, konstatirala

je Kosor. Pozvala je oporbene zastupnike da se pridruže vladajućoj koaliciji u toj borbi

do posljednjeg daha, bez obzira na to o kome se radilo i kojoj stranci pripadao.  U

nastavku je spočitnula dr.sc.Vesni Pusić što citira napise iz medija o tome da će

USKOK, odnosno Državno odvjetništvo ispitati sve članove Vlade, iako su te

institucije to demantirale. Nema sumnje da svatko od nas, bez obzira na to koju

dužnost obnaša, mora surađivati s institucijama hrvatske države, jer jedino tako

možemo biti uspješni u borbi protiv korupcije, napominje Kosor. „Bez obzira na

rezultate izbora, 2011.godina mora biti uspješna radi budućnosti Hrvatske i zato vas

molim da podržite nove ministrice, ministre i potpredsjednike Vlade. Sigurno je da taj

tim može donijeti novu energiju koja nam je itekako potrebna da bismo osnažili

hrvatsko gospodarstvo, završili pristupne pregovore i proveli referendum za ulazak u

Europsku uniju (a nakon toga ćemo se dogovoriti kada će biti izbori)“.

U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Krunoslav Markovinović (HDZ),

Boris Kunst (HDZ), Frano Matušić (HDZ), Dragutin Lesar (Hrvatski

laburisti), Daniel Srb (HSP) i Boro Grubišić (HDSSB).

Nakon ove rasprave uslijedilo je glasovanje.
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Hrvatski je sabor većinom glasova svih zastupnika 29. prosinca donio

odluke o iskazivanju povjerenja novopredloženim potpredsjednicima Vlade –

Petru Čobankoviću, ministru poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (81

„za“, 51 „protiv“ i 1 „suzdržan“); Gordanu Jandrokoviću, ministru vanjskih

poslova i europskih integracija (81 „za“, 55 „protiv“ i 1 „suzdržan“) te

gospodarstveniku Domagoju Miloševiću koji će biti zadužen za investicije (81

„za“, 55 „protiv“ i 1 „suzdržan“. Sa sličnim omjerom glasova zastupnici su

iskazali povjerenje i mr.sc. Martini Dalić, za obnašanje dužnosti ministrice

financija (81 „za“, 57 „protiv“ i 1 „suzdržan“); dr.sc. Davoru Božinoviću, za

obnašanje dužnosti ministra obrane (80 glasova „za“, 56 „protiv“ i 1

„suzdržan“); Branku Bačiću, za obnašanje dužnosti ministra zaštite okoliša,

prostornog uređenja i graditeljstva (82 „za“ i 56 „protiv“) te Jasenu Mesiću,

za obnašanje dužnosti ministra kulture (81 „za“, 51 „protiv“ i 1 „suzdržan“).

Nakon što su novi članovi Vlade položili svečanu prisegu predsjednik Sabora

Luka Bebić im je čestitao i poželio puno uspjeha u radu.

S.Š.; Đ.K.; J.Š.; V.G.; M.Ko.

Podnositelj: Mandatno-imunitetno povjerenstvo

Sadržaji izvješća:

IZVJEŠĆE_BIŠKUPIĆ_MIHALIĆ.pdf

IZVJEŠĆE_DROPULIĆ_ŠOLIĆ.pdf

IZVJEŠĆE_ŠUKER_ROKSANDIĆ.pdf

IZVJEŠĆE_VUKELIĆ_STRIKIĆ.pdf

IZVJEŠĆE_BAČIĆ_MATKOVIĆ.pdf

IZVJEŠĆE_KUNDIĆ_ROKSANDIĆ.pdf

Videosnimka rasprave

 IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA

http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4468
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Predsjednik Povjerenstva Damir Sesvečan obrazložio je 29. prosinca na 21.,

izvanrednoj, sjednici sljedeće prijedloge:

- Prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika mr. sc. Bože Biškupića, a

zamjenik zastupnika Anđelko Mihalić prestaje obnašati zastupničku dužnost.

Prijedlog je prihvaćen većinom glasova (sa 79 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“).

- Prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnice Marine Matulović Dropulić,

a zamjenica zastupnice Božica Šolić prestaje obnašati zastupničku dužnost.

Prijedlog je prihvaćen većinom glasova (sa 79 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“).

- Prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Ivana Šukera, a zamjenica

zastupnika Ivanka Roksandić prestaje obnašati zastupničku dužnost. Prijedlog je

prihvaćen jednoglasno (sa 78 glasova „za“).

- Prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Branka Vukelića, a

zamjenik zastupnika Nedjeljko Strikić prestaje obnašati zastupničku dužnost.

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno (sa 79 glasova „za“).

- Počinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Branka Bačića, a zamjenik

zastupnika Borislav Matković počinje obnašati zastupničku dužnost. Prijedlog je

prihvaćen jednoglasno (sa 79 glasova „za“).

- Prestaje zastupnički mandat zastupnika Stjepana Kundića, a zamjenica

zastupnika Ivanka Roksandić počinje obnašati zastupničku dužnost. Prijedlog je

prihvaćen jednoglasno (sa 79 glasova „za“).

Nove zastupnice i zastupnici potom su dali svečanu prisegu.

A. Favro
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