SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
DRUŠTVENO-POLITIČKO VIJEĆE

ZASTUPNICIMA DRUŠTVENO-POLITIČKOG VIJEĆA
SABORA

Predmet:

Zapisnik 10, sjednice ĐruštvenoT-poli’tičkog vijeća Sabora, održane 21, i 22,
ožujka 1991. godine

Sjednicu Vijeća otvorio je 21. ožujka 1991. godine
u 13,00 sati predsjednik Vijeća Ivan Vekić, koji je dba dana
sjednici i predsjedavao.*
Predsjednik je obavijestio Vijeće da su izostanak
sa oba dana zasjedanja ispričali zastupnici: dr žarko Domljan,
Ivica Gaži, Božidar Eetrač, dr Igor Štoković i Djuro Vidmarović,
te dr šime Djodan (naknadno ispričan) za 21. ožujka zastupnici:
Ivan Bobetko, dr Zvonimir Marković i Martin Sagner, a za 22.
ožujka Sebastijan Đragčevič i Petar šale.
Vijeće je primilo na znanje obavijest zastupnika
o njihovoj spriječenosti da prisustvuju sjednici.
O razlozima spriječenosti da prisustvuju sjednici
Vijeća, prema evidenciji koja se vodi u Tajništvu Vijeća,
nisu obavijestili zastupnici: Stevan Cupač, Jovo Opačić,
Boško šiljeg^,
Janko Vasiljević
i mr. Miljenko žagar za
obadva dana zasjedanja,- a dr Ivan Lučev za 22. ožujka 1991.
godine.
Predsjednik je utvrdio da sjednici obadva dana
prisustvuje većina članova Vijeća te da Vijeće može donositi
pravovaljane odluke.

•k
Drugog dana zasjedanja sjednica je započela u 9,00 sati.
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I ODGOVORI NA ZASTUPNIČKA PITANJA
1. Ministarstvo financija odgovorilo je na zastupni
čka pitanje dr IVANA VALENTA o mjerama za zaštitu interesa
bankovnih šteddlša na teritoriju Republike Hrvatske.
Zastupnik je bio zadovoljan dobivenim odgovorom.
2. Ministarstvo unutarnjih poslova dostavilo je
odgovor na zastupničko pitanje zastupnika DRAGE KRPINE glede
mjera
koje se poduzimaju za provodjenje istrage protiv Sime
Dubajića, s kojim je zastupnik u načelu bio zadovoljan.
Zastupnik je izvjestio Vijeće da će s tim u svezi
postaviti zastupničko pitanje i u saveznoj skupštini.
3. Vlada Republike Hrvatske odgovorila je na
zastupničko pitanje gospodje MARIJE BAJT glede odgode primjene
saveznog poreza na knjige s kojim je zastupnica bila zadovo
ljna.
4. Vlada Republike Hrvatske dostavila jei i odgovor
zastupniku IVANU MEZGI na njegovo zastupničko pitanje o
primjeni članka 26. stavka 2. Zakona o neposrednim porezima,
s kojim je zastupnik bio zadovoljan.
5. Đr DARKO VRTARIĆ primio je odgovor na svoje za
stupničko pitanje glede aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u
svezi s odlukom Savezne vlade o povećanju poreza na promet
dječje obuće i odjeće.
Zastupnik je bio zadovoljan dobivenim odgovorom,
ali je zatražio usmenu informaciju o donošenju novog republičkog
Zakona o oporezivanju proizvoda i usluga, koje je dao Marijan
Erhatić, povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
6. Na dopunsko pitanje zastupnika VICE VUKOJEVIĆA
glede izdanja
i financiranja Jugoslavike odgovor je dostavilo
Ministarstvo prosvjete i kulture.
Zastupnik je bio zadovoljan dobivenim odgovorom.
7. Ministarštvo poljoprivrede i šumarstva odgovo
rilo je na zastupničko pitanje mr MIJE LAIĆA glede mogućnosti
osnivanja i financiranja jedinstvene službe na provođjenju
uzgojno - selekcijskog rada u stočarstvu u Republici Hrvatskoj.
Povodom očitovanja o odgovoru zastupnik
je zatražio da mu se na
postavljeno pitanje dostavi cjelovit odgovor.
8. Zastupnik IVAN BOBETKO nije se mogao očitovati
o odgovoru Ministarstva poljoprivrede i šumarstva na
njegovo zastupničko pitanje glede oslobadjanja samostalnih
poljoprivrednika iprofesionalnih ribara
poreza koji,
kroz gorivo odnosno naftu, plaćaju za ceste, jer nije bio
nazočan sjednici.
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đoštavilo je ddgovor zastupniku DRAGI EREŠU na njegovo za^stupničko pitanje koje se odnosilo na problematiku pravovre^menog planiranja ukupne poljoprivredne proizvodnje, te ođredji^
vanje cijena repromaterijala i otkupnih cijena poljoprivred^nih proizvoda.
Zastupnik nije bio zadovoljan dobivenim odgovorom,
ali nije postavio dopunsko pitanje.
10. Ministarstvo pravosudja i uprave dostavilo..je
odgovor na zastupničko pitanje zastupnika VICE VUKOJEVIĆA u
kojem je zatražio izvještaj glede krivičnog postupka protiv
suca Ilije Ivaniča.
Zastupnik je odgovorom bio zađovoljaru
Predsjednik je obavijestio Viječe da nisu dostav
ljeni odgovori na 12 zastupničkih pitanja postavljenih od srpnja
1990. do veljače 1991. godine{zastupnika dr Vladimira Veselice,
Bože Erliđa, Ivana Lackoviđa, dr Đarka Čargonje, mr Janka
Vasiljeviča, dr Nikole Viskoviđa, željka Mažara, Petra Šale,
dr Stjepana Blažinkova, mr Mije Laiča, dr Ivica Pašaliča
i Ivana Vekiča*.
Predsjednik je takodjer izvjestio Viječe da nisu
dobiveni odgovori na zastupnička pitanja postavljena na proš
loj sjednici Viječa i to:
- DRAGE EREŠA glede organiziranja distribucijskih
područja Hrvatske elektroprivrede,
— .ANTE KLARIĆA glede primjene Zakona o političkim
organizacijama u dijelu u kojem se predvidja zabrana rada onim
organizacijama koje svojim djelovanjem ugrožavajg demokratski
ustavni poredak Republike Hrvatske,
mr MATE ARLOVIĆA glede donošenja odluka kojima če
se ovlastiti Vlada Republike Hrvatske da svojim uredbama pri
vremeno uredjuje pojedina pitanja iz nadležnosti Sabora,
politički

—- PETRA ŠALE glede korištenja dosijea bivših
sumnjičenih osoba#

- mr JANKA VASILJEVIČA glede osnovanosti odluke
o obustavi isplate dopunskih sredstava nekim opčinama,
■>- VLADIMIRA ŠEKSA glede mjera što če ih poduzeti
Ministarstvo pravosudja i uprave i Ministarstvo unutarnjih
poslova u svezi s novinarima akreditiranim u Republici
Hrvatskoj« odnosno novinama koje sustavnim djelovanjem potiču
državljane Republike Hrvatske na činjenje krivičnih djela,
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- IVANA LACKOVIĆA glede promjena vlasničkih
odnosa u sustavu informiranja u Republici Hrvatskoj,
mr JANKA VASILJEVIĆA glede uvoza i raspodjele
oruž ja ,
- dr NIKOLE VISKOVIĆA glede ratificiran ja međju^narodnih konvencija o trgovini i zaštiti ugroženih vrsta divlje
flore i faune,
- dr IVANA MESIĆA o mjerama što đe ih poduzeti
Vlada u cilju sprečavanja požara u ljetnim mjesecima na
našoj obali,
- ZVONIMIRA ŠPIŠIĆA glede načina rješavanja
problema deponije smeđa na području grada Zagreba.

II NOVA ZASTUPNIČKA PITANJA
1. Zastupnik ŽELJKO MAŽAR postavio je zastupničko
pitanje glede povlastica u unutrašnjem putničkom prometu
utvrdjenih zakonom za učenike, studente,
djecu i omladinu.
2. Zastupnik PETAR ŠALE postavio je zastupničko
pitanje glede imenovanja bivše predsjednice Okružnog suda
u Zadru za savjetnika u tom sudu,
3. Zastupnik STIPE LAUŠ postavio je zastupničko
pitanje glede položaja turističke privrede pred početak tu-^
rističke sezone.
4. Zastupnik ANTE-JOZO RAJJIĆ postavio je zastupni
čko pitanje glede zaštite rijeke Mrežnice od onečišćavanja.
5. Zastupnik ANTE-JOZO RAMIĆ postavio je zastupni
čko pitanje glede pravnog statusa bivših zadružnih domova,
odnosno društvenih domova.
6. Zastupnik IVAN TORMAŠ postavio je zastupničko
pitanje glede informacije o zatvaranju nekih bolnica,
7. Zastupnik IVAN TORMAŠ postavio je zastupničko
pitanje glede smanjivanja polazne veličine za izračunavanje osob
nih dohodaka u prosvjeti,
8. Zastupnik IVAN MILAS postavio je zastupničko
pitanje glede mjera koje poduzima Republika Hrvatska kako bi
se zaštitile- od štete nanesene upadom Republike Srbije u
monetarni sistem Jugoslavije.
9. Zastupnik DRAGO EREŠ postavio je zastupničko
pitanje glede organizacije cehtra pošte i telekomunikacija
posebice u odnosu na položaj Vinkovaca,
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TO. Zastupnik IVAN ŠORIĆ postavio je zastupničko
pitanje glede mogućnosti liječenja pacijenata iz općina Buje
i Buzet u zdravstvenom centru Kop a r ,odnosno Izola,
TI, Zastupnik PETAR DŽODAN postavio je zastupničko
pitanje glede formiranja specijalnih naoružanih jedinica u
okviru rezervnog sastava policije,
12, Zastupnik ĐARKO ČARGONJA postavio je zastupničko pitanje glede financijske konsolidacije hrvatskih banaka
i onih banaka koje nemaju domicil na području Hrvatske,
13. Zastupnik ĐARKO ČARGONJA postavio je zastupa
ničko pitanje glede zaštite spomenika sa antifašističkim
obilježjem.', ,
14. Zastupnik ANTE ROJE postavio je zastupničko
pitanje glede sadržaja anketnog upitnika Hrvatske elektroprivrede,
kojim §e traži izjašnjenje o stranačkoj pripadnosti, vjeroispo
vijesti i nacionalnosti.
15. Zastupnik DRAGO KRPINA postavio je zastupničko
pitanje glede početka djelovanja republičke poljoprivredne savje
todavne službe.
16. Zastupnik FRANJO VRUĆINA postavio je zastupničkko pitanje;glede donošenja odluke o moratoriju za sječu šuma
koje su bile u vlasništvu bivših zemljišnih zajednica i drugih
vlasnika,
17. Zastupnik BOŽO ERLIĆ postavio je zastupničko
pitanje glede naplate turističkih usluga hrvatskim iseljeni
cima pri posjeti. Hrvatskoj.
18. Zastupnik ĐJURO PANJAN postavio je zastupničko
pitanje glede aktvinosti koje Vlada Republike Hrvatske poduzima
kako bi se prevladala teška materijalna situacija seljaka
a u svezi poljoprivredne proizvodnje, odnosno provodjenja
proljetne sjetve, na koje je na sjednici od predstavnika Mini
starstva poljoprivrede i šumarstva dobio usmeni odgovor .

U dijelu sjednice u kojem je proveden postupak
u svezi sa zastupničkim pitanjima zastupnik dr NIKOLA VISKOVIĆ
postavio je upit glede načina financiranja onih stranaka
odnosno organizacije koje imaju zastupnike u Saboru
zajedno s još nekom drugom strankom.
Zastupnik MILAN STOJANOVIĆ postavio je upit glede
upitnika o stranačkoj pripadnosti zastupnika.
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Prilikom utvrdjivanja dnevnog reda sjednice
predsjednik je konstatirao da je u pozivu .za sjednicu predložen
dnevni red od 15 točaka s tim da Vlada predlaže da se po
hitnom postupku raspravi
Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama zakona
o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za poticanje
zapošljavanja s Prijedlogom zakona.
Vijeće je, uz 2 glasa "protiv" prihvatilo da
ovaj zakonski akt razmotri po hitnom postupku.

Predsjednik je konstatirao da su naknadno predlo
žene dopune dnevnog reda upućene zastupnicima zajedno s kona
čnim prijedlogom dnevnog reda.
I Vlada Republike Hrvatske predložila je da se
po hitnom postupku razmotre slijedeći zakonski akti:
- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopu
nama Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u Republici
Hrvatskoj s Prijedlogom zakona,
- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama Zakona
o neposrednim porezima s Prijedlogom zakona,
- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama Zakona
o zaštiti od požara s Prijedlogom zakona,
- Prijedlog odluke o visini vodoprivređnog dopri
nosa,
- Prijedlog odluke o davan ju garancije za kredit
Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja i zdravstva
Hrvatske.
Vijeće je, uz 3 glasa "protiv", prihvatilo da
se ovi akti razmotre po hitnom postupku.
Vlada Republike Hrvatske je, kao dopunu dnevnog
reda, predložila razmatranje Prijedloga zakona o blagdanima
i neradnim danima u Republici Hrvatskoj. Prijedlog za donošenje
ovog đakona Sabor je usvojio u veljači 1991, godine.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo ovu dopunu
dnevnog reda.
Vlada Republike Hrvatske takodjer je naknadno pre
dložila da se u redovnom postupku razmotri Prijedlog za do
nošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj
zaštiti i zdravstvenom osiguranju.
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Viječe je ovu dopunu dnevnog reda

prihvatilo jed

noglasno .
II
Delegacija Sabora u Vijeću republika i pokra
jina Skupštine SFRJ predložila je da se na ovoj sjednici raz
motri Izvještaj Delegacije o 64. sjednici toga Vijeća te da
se Sabor očituje i o tri dopunska prijedloga Saveznog izvršnog
vi j eća
Vijeće je jednoglasno prihvatilo ovu dopunu dnev
nog reda.
III

Iz Skupštine SFRJ upućeni su

- Nacrt zakona o osiguravanju sredstava za sudjelo
vanje SFR Jugoslavije u osnivačkom kapitalu Multilateralne
agencije za garantiranje investicija - MIGA ,
- Prijedlog autentičnog tumačenja odredaba članka
42, 43. i 52, Zakona o deviznom poslovanju koji je važio
do 31. prosinca, 1589. ("Službeni list SFRJ5
,' broj 66/85, 71/86,
3/88 i 59/88).
Vijeće je jednoglasno prihvatilo i ovu dopunu dne
vnog reda.
IV
Vlada Republike Hrvatske predložila je
da se dnevni red dopuni i Prijedlogom odluke o valorizaciji
katastarskog prihoda za 1991', godinu koji je skinut s dnevnog
reda prošle sjednice.Vijeća na prijedlog Kluba zastupnika
Hrvatske demokratske zajednice.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo ovu dopunu dnevnog
reda.

V
Vlada Republike Hrvatske predložila je da se
po hitnom postupku razmotre tri zakonska akta koje je utvrdila
na sjednici 19, ožujka 1991. godine i to:
- Prijedlog za donošenje zakona o dopuni Zakona
o Vladi Republike Hrvatske s Prijedlogom zakona,
- Prijedlog za donošenje zakona o izmjeni Zakona
o javnom tužilaštvu s Prijedlogom zakona,
- Prijedlog za donošenje zakona o izmjeni i dopuni
Zakona o redovnim sudovima s Prijedlogom zakona.
U raspravi o potrebi donošenja Zakona o dopuni Zakona
o Vladi Republike Hrvatske duđjelovali su zastupnici Luciano
Sušanj, Vladimir Seks, mr Mato Arlović, Đarko Čargonja, dr Nikola
Visković, Ivan Milas, Drago Krpina i Ivica Radan,
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Stavove Vlade obrazložio je Milan Ramljak, pot
predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Vijeće je sa 41 glasova "za" i 14 glasova "protiv"
prihvatilo da se po hitnom postupku razmotri Prijedlog
zakona o dopuni Zakona o Vladi, a ostala dva zakona uz 4
glasa "protiv".
VII Komisija za izbor i imenovanje predložila
je da se na današnjoj sjednici razmotre i slijedeće odluke
o izborima, imenovanjima i razrješenjima i to:
- Prijedlog odluke o izboru tri suca Vrhovnog
suda Hrvatske
suda

U

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
Garešnici

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Koprivnici
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Grubišnom Polju
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Dubrovniku
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Slunju
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Belom Manastiru
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Djakovu
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Novskoj
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Petrinji
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Slavonskom Brodu
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
su da u Pločama
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Novom Marofu
— Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Dugom Selu
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Jastrebarskom
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Krapini
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Kutini
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- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Pregradi
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Zaboku
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Zelini
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Djurđjevcu
- Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda
u Djurđjevcu
r- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Korčuli
~ Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Donjem Miholjcu
T- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Valpovu
T- Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda
u Valpovu
T- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Vinkovcima
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti v,đ.
predsjednika i suca Općinskog suda u Vinkovcima
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Županji
- Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda
u Županji
T- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Crikvenici
Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti v.d,
predsjednika i suca Općinskog suda u Crikvenici
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Sisku
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti v.d.
predsjednika i suca Općinskog suda u Sisku
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Omišu
- Prijedlog odluke o izboru.suca Općinskog suda
u Omišu
- Prijedlog odluke oizboru predsjednika Općinskog
suda u Šibeniku

TO
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Biogradu na moru
Zadru

_ prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
_ prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda u Zadru

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Ivancu
^ Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda
u Ivan cu
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Varaždinu
- Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda
u Varaždinu
- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Čakovcu
- Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda
u Čakovcu
^ Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog
suda u Vrbovcu
Prijedlog odluke o izboru dva suca Okružnog
suda u Zagrebu
^ Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog suda
u Zagrebu
T- Prijedlog odluke o izboru tri suca Okružnog
privrednog suda u Splitu
- Prijedlog odluke o izboru dva suca Općinskog
suda u Bjelovaru
- Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda
u Djakovu
.T- Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda
u Garešnici
t - Prijedlog

odluke o izboru suca Općinskog suda

u Koprivnici
- Prijedlog odluke oizboru suca Općinskog suda
u Karlovcu
- Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda
u Rijeci
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Okružnog suda u Karlovcu
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Općinskog suda u Osijeku
- Prijedlog odluke o imenovanju okružnog javnog
tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Rijeka

- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog
javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Pula
- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog
javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb
- Prijedlog odluke o imenovanju zamjeiiika okružnog
javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb
- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog
javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb
- Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Djakovo
- Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Valpovo
- Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Vinkovci
- Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Županja
- Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Sisak
~ Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Novska
- Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Slavonska Požega
^ Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Split
- Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Imotski
- Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Makarska
t Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Metković

- Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Sinj
- Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Šibenik
- Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Donja Stubica
- Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Osijek
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- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općin
skog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Osijek
- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općin
skog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Šibenik
- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općin
skog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Vinko
vci
- Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog
odbora Službe društvenog knjigovodstva u Republici Hrvat
skoj
- Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Sabora
Republike Hrvatske u Sveučilišnu skupštinu Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku..

Komisija za izbor i imenovanja ujedno priopćava
da Javni tužilac Hrvatske
o s t a j e
kod svojih prijedloga koji su na sjednici Đruštveno-političkog vijeća 23. veljače 1991. bili povučeni i to:

- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU IVANIĆ GRAD
- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU TRI ZAMJENIKA OP
ĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU
ZAGREB
- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆIN
SKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ZADAR
- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA. JAVNOG OKRUŽNOG
TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU OSIJEK.

Komisija za izbor i imenovanja ujedno povlači
Prijedlog odluke o izboru predsjednika Okružnog suda u
Sisku koji je Vijeću dostavljeno 7. prosinca 1990, go
dine .
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U raspravi o Prijedlogu Komisije za izbor i imeno
vanja za dopunu dnevnog reda sudjelovali su zastupnici dr.Nikola
Visković, mr.Mato Arloviđ, Delfina Arapoviđ i Ivan Hilas.
Vijeće je sa 37 glasova "za", 20 glasova "protiv"
i tri uzdržana glasa' prihvatilo da se dnevni red dopu
ni prijedlozima odluka koji je predložila Komisija za izbor i ime
novanja.

Zastupnik Berislav Ličina predložio je da se dne
vni red dopuni raspravom o nadzoru
nad prisluškivanjem te
lefonskih razgovora u Republici Hrvatskoj .
U raspravi o potrebi uvrštavanja te točke u dnev
ni red sudjelovali su zastupnici Petar Šale i dr. Nikola Visko
vić.
Za taj prijedlog glasovalo je 17 zastupnika.

Predsjednik je obavijestio Vijeće da je Komisija
za društveni nadzor i predstavke povukla iz procedure Prijedlog
za donošenje zakona o radu i ovlastima tijela koja postupaju po
predstavkama gradjana i pravnih osoba.

Vijeće je,zatim, uz 4 glasa "protiv" utvrdilo
slijedeći:

D N E V N I

R E D

1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o formiranju
i korište
nju sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja,
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Službi dru
štvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj,
3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakopa o neposrednim porezima,
4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od požara,
5. Prijedlog zakona o blagdanima i neradnim danima u Republici
Hrvatskoj,
6. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske,
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7. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o. javnom tužilaštvu,
8. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o redovnim su
dovima ,
9. Prijedlog za donošenje zakona Q izmjenama i d o p u n a m a Z a k o 
na o samostalnom obavljanju privrednih djelatnosti osob
nim radom,
10. Izvješće o radu Komisije za društveni nadzor i predstavke
i Službe za predstavke i prijedloge u 1990. godini,
11. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama Zakona o zdrav
stvenoj zaštiti i zđrastvenom osiguranju,
12. Prijedlog odluke o visini vodoprivrednog doprinosa,
13. Prijedlog odluke o valorizaciji katastarskog prihoda za
19 91. godinu,
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Qđluke o utvrdjivanju koeficijenata za obračun osobnih dohodaka funkciona
ra koje bira ili imenuje Sabor Republike Hrvatske, Preds
jedništvo Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i
Ustavni sud Hrvatske,
15. Prijedlog odluke o davanju garancije za kredit Republičkom
fondu zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske,
16. Ugovor o udruživanju u Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - davanje suglasnosti,
17. Akti Direkcije za republičke robne rezerve - odobrenje
a) Završni račun Direkcije za 1990. godinu s izvještajem
o poslovanju
b) Financijski plan Direkcije za 1991. godinu
18. Stajališta Vlade Republike Hrvatske o financiranju minimu
ma zajedničkih funkcija u 1991. godini i odnosa s federa
cijom po osnovi prava i obveza iz 1990. godine, s prijedlo
gom zaključaka,
19. Izvješđa za 1988/89. godinu o provodjenju nacionalnog pro
grama SFR Jugoslavije za praćenje zagađjenja Jadrana moni
toring Jadranskog mora,
20. Izvještaj delegacije Sabora Republike Hrvatske u Vijedu
republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije o 64. sje
dnici Vijeđa republika i pokrajina Skupštine SFR Jugosla
vije
- Dopunski prijedlog SIV-a na Nacrt zakona o produženju
važenja dijela Društvenog plana Jugoslavije od 1986.
do 1990. godine i odredaba zakona kojim se utvrdjuju
sredstva Fonda federacije za kreditiranje bržeg razvoja
privredno nedovoljno razvijenih republika i autonomnih
pokraj ina
- Dopunski prijedlog SIV-a na Nacrt zakona o Izmjenama i
dopunama Zakona o Narodnoj banci Jugoslavije i jedinst
venom monetarnom poslovanju narodnih banaka republika i
narodnih banaka autonomnih pokrajina,
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21. Prijedlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji (se
dmi željeznički projekt YU 3068-oj izmeđju SFR Jugoslavije
i Međjunarođne: banke za obnovu: i razvoj,
2 2 Prijedlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji (se
dmi željeznički projekt YU 3068-1) izmedju SFR Jugoslavije
i Međjunarođne banke za obnovu i. razvoj,
23. Prijedlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji (se
dmi željeznički projekt YU 3068-2) izmedju SFR Jugoslavije
i Međjunarođne banke za obnovu i razvoj,
24. Prijedlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji (se
dmi željeznički projekt YU 3068-3) izmedju SFR Jugoslavije
i Međjunarođne banke za obnovu i razvoj,
25. Prijedlog zakona o ratifikaciji sporazuma o isključenju du
hana i duhanskih proizvoda iz zajedničke liste po triparti
tnom sporazumu zaključenom izmeđju SFR Jugoslavije, Araps
ke Republike Egipta i Republike Indije potpisanog 22. pro
sinca 196 7. ,
26 . Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli kak
voće poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotr
govinskom prometu,
27. Nacrt zakona o utvrdjivanju ukupnog iznosa sredstava za fi
nanciranje Programa modernizacije savezne uprave carina od
1991. do 1995. godine,
28. Nacrt zakona o osiguravanju sredstava za sudjelovanje SFR
Jugoslavije u osnivačkom kapitalu multilateralne agencije
za garantiranje investicija - MIGA,
29. Prijedlog autentičnog tumačenja odredaba č l . 42, 43. i 52.
Zakona o deviznom poslovanju koji je važio do 31. prosinca
1989. ("Službeni list SFRJ" broj 66/85, 71/86, 3/88. i
59/88),
30 . Prij edlog odluke
izboru tri suca Vrhovnog suda Hrvatske,
31. Prijedlog odluke
izboru predsjednika Općinskog suda u
Garešnici,
32 . Prijedlog odluke o izboru
predsjednika Općinskog suda u
Koprivnici,
33. Prijedlog odluke o izboru
predsjednika Općinskog suda u
Grubisnom polju,
34 . Prij edlog odluke o izboru
predsjednika Općinskog suda u Du
brovniku,
predsjednika Općinskog suda u
35. Prijedlog odluke o izboru
Slunju,
36 . Prijedlog odluke o izboru
predsjednika Općinskog suda u Be
lom Manastiru,
37. Prijedlog odluke o izboru
predsjednika Općinskog suda u
Đakovu,
38. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Novskoj r
39. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Petrinji,

.
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40. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Slavonskom Brodu,
41. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog' suda u
Pločama,
42. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda. u
Novom Harofu,
43. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Dugom Selu,
44 . Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Jastrebarskom,
45. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Krapini,
46.. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Kutini,
47. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Pregradi,
48. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Zaboku,
49. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Zelini,
50 . Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Đurđevcu,
51. Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda u Đurđevcu,
52 . Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Korčuli,
53. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Donjem Miholjcu,
54 . Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Valpovu,
55. Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda u Valpovu,
56. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Vinkovcima,
57. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti v.d. predsjednika
i suca Općinskog suda u Vinkovcima,
58. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Županji,
59. Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda u Županji,
60. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Crikvenici,
61. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti v.d., predsjednika
i suca Općinskog suda u Crikvenici,
62 . Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Sisku,
63. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti v.d. predsjednika
i suca Općinskog suda u Sisku,
64 . Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Omišu,
65. Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda u, Omišu,
66 . Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Šibeniku,
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67. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Biogradu na moru,
68. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Zadru,
69. Prijedlog odluke o izboru suca. Općinskog suda u Zadru,
70. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Ivancu,
71. Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda u Ivancu,
72. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Varaždinu,
73. Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda u Varaždinu
74. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Čakovcu,
75. Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda u Čakovcu,
76. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Vrbovcu,
77. Prijedlog odluke o izboru dva suca Okružnog suda u Zagre
bu,
78. Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog suda u Zagrebu,
79. Prijedlog odluke o izboru tri suca Okružnog privrednog su
da u Splitu,
80. Prijedlog odluke o izboru dva suca Općinskog suda u Bjelo
varu,
81. Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda u Đakovu,
82. Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda u Garešnici,
83. Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda u Koprivni
ci,
84. Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda u Karlovcu,
85. Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda u Rijeci,
86. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog su
da u Karlovcu,
87. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općinskog su
da u Osijeku,
88. Prijedlog odluke o imenovanju okružnog javnog tužioca u
Okružnom javnom tužilaštvu Rijeka,
89. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog
tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Pula,
90. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog
tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb,
91. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog
tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb,
92. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog
tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb,
93. Prijedlog odluke o imenovanju Općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Đakovo,
94. Prijedlog odluke o imenovanju Općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Valpovo,
95. Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Vinkovci,
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96 . Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javpog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Županja,
97. Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Sisak,
98. Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Movska,
99. Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Slavonska Požega,
100 . Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Split,
101. Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Imotski,
102. Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Makarska,
10 3. Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Metković,
104 . Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Sin j ,
10 5. Prijedlog odluke o imenovanju Općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Šibenik,
10 6. Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Donja Stubica,
10 7. Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Osijek,
108. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog
tužioca u općinskom javnom tužilaštvu Osijek,
109. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Šibenik,
110. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Vinkovci,
111. Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Slu
žbe društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj,
112 . Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Sabora Republike
Hrvatske u Sveučilišnu skupštinu Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku,
113. Prijedlog odluke o imenovanju Općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Ivanić Grad,
114 . Prijedlog odluke o imenovanju tri zamjenika općinskog ja
vnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb,
115. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zadar,
116 . Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog
tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Osijek.

Prije prelaska na raspravu o pojedinim točkama
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dnevnog reda Viječe je odredilo članove zajedničkih komisija
za usaglašavanje akata, koji su na dnevnom redu. sjednice.
U zajedničku komisiju za .usaglašavanje; akata iz
oblasti gospodarstva i financija (točke 1. do
9., 12, 13,
14, 15, 17. do 19.) Viječe je odredilo zastupnike mr. Gorđanu Turič,
Ivana Šoriča i đr. Vladimira Veselicu.
II zajedničku komisiju za usaglašavanje stavova
viječa Sabora o aktima iz oblasti političkog sustava i pravosudja (točke 5, 6, 7, 8, 10) Viječe je odredilo zastupnike
m r . Matu Arlovič, Antu Klariča i & r u Panjina.
U zajedničku komisiju za usaglašavanje stavova
viječa Sabora o aktima iz oblasti društvenih djelatnosti
(točke 11. i 16.) Viječe je odredilo zastupnike Mariju Bajt,
Bozu Erliča i Luciana Sušanja.
U zajedničku komisiju za usaglašavanje stavova
viječa Sabora o aktima iz nadležnosti Skupštine SFRJ (točke
20. do 29.) Viječe je odredilo zastupnike Juru Šonje, Dragu
Krpina i Ivana Tormaša.

1. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA O FORMIRANJU
I KORIŠTENJU SREDSTAVA SOLIDARNOSTI ZA POTICANJE
ZAPOŠLJAVANJA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješča Zakonodavnopravne komisije, Odbora za ekonomsku politiku i razvoj, Odbo
ra za socijalnu politiku i zdravstvo i Komisije za društveni
nadzor i predstavke.
U raspravi su sudjelovali zastupnici Željko Mažar
i Milan Stojanovič.
Nakon rasprave Viječe je jednoglasno usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
o izmjenama zakona o formiranju i korištenju sredstava soli
darnosti za poticanje zapošljavanja kako ga je predložila Vla
da Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030104-91-2 Klasa
422-02/91-01/01 od 28. veljače 1991. godine).
Uz to, Viječe je takodjer jednoglasno donijelo i
Z Ai.KT,L J U Č A K
Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da izradi i
dostavi Saboru informaciju s podacima o dosadašnjem načinu
korištenja sredstava za poticanje zapošljavanja i priječio-
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zima za osiguranje trajnih izvora financiranja tog zapošlja
vanja.

2. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
SLUŽBI DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA U REPUBLICI HRVAT
SKOJ

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za budžet i financije, te t
amandman Vlade Republike Hrvatske.
Mr. Bogumil C o t a , predstavnik Vlade, obrazložio
je amandmane.
Viječe je jednoglasno prihvatilo amandmane Vlade
Republike Hrvatske:
- Članak 20. mijenja se i glasi:
"Iza članka 55. dodaje se novi članak 55.a koji
glasi:
"Radnici Službe ne mogu biti vlasnici ili suvlas
nici poduzeća i radnji za obavljanje djelatnosti koje obavlja
Služba niti samostalno obavljati djelatnosti koje obavlja Slu
žba .
Radnik Službe ne smije preuzeti dužnost blagajni
ka, knjigovodje ili računovodje kod pravne osobe ili zanats
ke radnje."
- Članak 25. mijenja se i glasi:
"U članku 63. stavci 1. i 2. brišu se."
- Članak 26. briše se.
- Članci 27, 29, 31. i 34. brišu se.
- Članak 36. mijenja se i glasi:
"Članci 64, 66. i 68. stavak 2, 70. i 72. brišu
se.
- Članak 41. mijenja se i glasi:
"Članak 78. mijenja se i glasi.;.
"Sredstva Službe u vlasništvu su Republike Hrvatske.
0 korištenju i raspolaganju nekretnina Službe,
odlučuje Upravni odbor, a a korištenju i raspolaganju pokret
nina odlučuje generalni direktor."
- Članak 45. mijenja se i glasi:
"Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narod
nim novinama", "
Nakon toga, Vijeće je jednoglasno usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
o Izmjenama i dopunama Zakona o Službi društvenog knjigovod
stva u Republici Hrvatskoj kako ga je predložila Vlada Repub
like Hrvatske (akt pod brojem 5030105-91-5321-8 Klasa
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420-01/91-01/01 od 13.- ožujka 1991. godine), zajedno s pri
hvaćenim amandmanima. .

3. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA 0 NEPOSREDNIM
POREZIMA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješća Zakon,
nođavno-pravne komisije i Odbora za budžet i financije te aman
dman Vlade Republike Hrvatske.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandman Vlade
Republike Hrvatske:
- Iza članka 1. dodaje se članak 2. koji glasi:
"U članku 28. Zakona dodaje se novi stav koji
glasi:
"Pravne osobe koje su prema Zakonu o oslobadjanju
organizacija udruženog rada od dijela obveza i dohotka ("Naro
dne novine", broj 21/90), a na temelju odluke Vlade Republike
Hrvatske koristile pravo na oslobadjanje od dijela obveza i
dohotka, a to pravo nisu u cijelosti iskoristile, oslobadjaju
se plaćanja poreza na dobit u 1991. godini do iznosa utvrdjenog odlukom Vlade Republike Hrvatske."
Vijeće je takćdjer jednoglasno donijelo
Z A K L J U Č A K
Utvrdjuje se da je sukladno odredbama članka 90.
stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 179. Poslovnika
Sabora retroaktivna primjena odredbi članka 1. ovoga zakona
u općem interesu.
Nakon toga Vijeće je jednoglasno, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
o izmjenama Zakona o neposrednim porezima kako ga je predložila
Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem: 5030116-91-5315-4,
Klasa 410-01/91-01/05 od 12. ožujka 1991. godine) zajedno s
prihvaćenim amandmanom.

4. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA 0 ZAŠTITI
OD POŽARA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje s Prijedlogom zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno-
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pravne komisije i Odbora za unutarnju politiku i narodnu ob
ranu te amandmane Vlade Republike Hrvatske..
Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandmane Vla
de Republike Hrvatske:
- Članak 1. mijenja se i glasi:
"U članku 86. stavku 1. Zakona o zaštiti od po 
žara ("Narodne novine", broj 11/91. — pročišćeni tekst) ri
ječi "20 do 200" zamjenjuju se riječima
"15.000 do 150.000".
U stavku 2. riječi: "5 đo 50"
zamjenjuju se ri
ječima "5.00. do 50.000."
- Članak 2. mijenja se i glasi:
"U članku 87. riječi: "5 do 100" zamjenjuju se
riječima "5.000 do 100.000."
Nakon toga Vijeće je, jednoglasno bez rasprave,
usvoj ilo

PRIJEDLOG ZAKONA
o izmjenama Zakona o zaštiti od požara kako ga je predložila
Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030119-91-5320-2,
Klasa 214-02/91—01/04 od 13. ožujka 1991. godine) ‘-zajedno s
prihvaćenim amandmanima.

5. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O BLAGDANIMA I NERADNIM DANIMA U
REPUBLICI HRVATSKOJ
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona, a
na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za
pitanja političkog sistema te amanldman grupe zastupnika.
U raspravi su sudjelovali zastupnici Ivan Tormaš
dr. Vladimir Veselica, d r . Nikola Visković i Zvonimir špišić,
te povjerenik Vlade Dušanka Marinković-Drača.
Vijeće nije prihvatilo amandman zastupnika Zvonimi
ra špišića da se u članku 1. brišu riječi "22. lipnja - Dan
antifašističke borbe " (20 glasova "za").
Zastupnik d r . Vladimir Veselica usmeno je podnio
amandman da naziv blagdana 30. svibnja bude "Dan hrvatske slo
bode, parlamentarne i višestranačke demokracije."
Vijeće nije prihvatilo amandman zastupnika dr.
Vladimir Veselice (16 zastupnika "za").
Vijeće takodjer nije prihvatilo amandman grupe za
stupnika da se kao Dan državnosti umjesto 30. svibnja obilje
žava 9. svibnja (17 glasova "za").
Vijeće je, uz jedan uz'đržan glas prihvatilo amand-
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man Zakonodavno-p.ravne komisije i. Odbora za pitanje politič
kog sistema:
- članak 5. mijenja se i glasi:
"Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narod
nim novinama".
Vijeće je takodjer jednoglasno prihvatilo primje
dbe lektorskog karaktera.
- U članku 4. stavku 1. riječ "vrijediti" zamjenju
je se riječju "važiti" .
- U istom Članku stavak 2. treba da glasi: "banom
stupanja na snagu ovog zakona isključuje se od primjene na te
ritoriju Republike Hrvatske Zakon o praznicima Socijalističke
Federativne Republike Jugoslavije CSlužbeni list SFRJ1*broj
6/73).
Nakon toga Vijeće je, uz 11 glasova "protiv" i 1
"uzdržan" glas, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 blagdanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj kako ga
je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem
5030104-91-5319-2 Klasa 960-01/91-01/02 od 12. ožujka 1991.
godine) zajedno s prihvaćenim amandmanom.
6. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 DOPUNI ZAKONA 0 VLADI REPUBLIKE
HRVATSKE
Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog zako
na i izvješća Zakonodavno-prdvne komisije i Odbora za pravosudje i upravu.
U raspravi su sudjelovali zastupnici mr. Mato Ar-»
lović i Željko Mažar
te Milan Ramljak, potpredsjednik Vla
de.
Vijeće nije prihvatilo amandman grupe zastupnika
na Članak 17a. stavak 1. Prijedloga zakona.
Vijeće je prihvatilo amandman Zakonođavno-pravne
komisije:
- U članku 1. (Članak 17a. stavak 2. alineja 2)
riječ "nasilno" zamjenjuje se riječju "protupravno".
Nakon toga, Vijeće je, uz 14 glasova "protiv" i
1 "uzdržan" glas, usvojilo
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PRIJEDLOG ZAKONA
0 DOPUNI ZAKONA 0 VLADI REPUBLIKE HRVATSKE kako ga je predloži
la Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030115-91-1
klasa 022-03/91-02/02 od 19. ožujka 1991. godine) zajedno s
prihvaćenim amandmanom.
7. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA 0 JAVNOM TUŽILAŠ
TVU
Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog zakona
1 izvješće Zakonodavno-pravne komisije.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENI ZAKONA 0 JAVNOM TUŽILAŠTVU kako ga je predložila Vla
da Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030115-91-1 klasa
712-02/91-78/01 od 19. ožujka 1991. godine).
8. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA 0 REDOV
NIM SUDOVIMA
Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog zakona
1 izvješće zakonodavno-pravne komisije.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENI I DOPUNI ZAKONA 0 REDOVNIM SUDOVIMA kako ga je predloži
la Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030115-91-1
klasa 711-02/91-133/01 od 19. ožujka 1991. godine).
9. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA 0 SAMOSTALNOM OBAVLJANJU PRIVREDNIH DJELATNO
STI OSOBNIM RADOM
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje
zakona koji je podnijela Skupština općine Dubrava i mišljenje
Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvješća Zakonodavnopravne komisije i Odbora za ekonomsku politiku i razvoj.
Predsjednik je upozorio Vijeće da Vlada smatra da
nema osnove za prihvaćanje prijedloga s obzirom da su ta pita
nja već uredjena izmjenama ovoga Zakona, odnosno Zakona o unu
tarnjem prometu robe i o uslugama u prometu robe.
Nakon toga Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave
donijelo sljedeći
Z A K L J U Č A K
Ne prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o iz
mjenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju privrednih
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djelatnosti osobnim radom kojeg je Saboru dostavila Skupština
općine Dubrava aktom Ur.broj: 0-90-9955, Klasa: 311-01/89-01/06
od 5. prosinca 1990. godine.
O b r a z l o ž e n j e
Sabor Republike Hrvatske ne prihvaća Prijedlog za
donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o samostalnom
obavljanju privrednih djelatnosti osobnim radom (PredlagaČ:
Skupština općine Dubrava) radi slijedećeg:
1) Glede prijedloga sadržanog u članku 1. Prijedlo
ga za donošenje navedenog zakona kojim se predlaže dopuna član
ka 50. važećeg Zakona ("Narodne novine", broj 19/90) u pogledu
neovlaštenog obavljanja privrednih djelatnosti na način da se
doda stavak 2. koji glasi:
"Ako fizička osoba neovlašteno obavlja privrednu
djelatnost organ tržišne inspekcije donijet će rješenje kojim
će se zabraniti obavljanje takove djelatnosti", Sabor Republi
ke Hrvatske ističe da je odredbom članka 109. i 112. Zakona o
unutarnjem prometu robe i o uslugama u prometu robe ("Narodne
novine", broj 32/77 i 50/87) predvidjena upravna mjera zabrane
neovlaštenog obavljanja prometa robe ili usluga u prometu robe.
2) Glede prijedloga da se u članku 53. stavku 1.
točka 1. važećeg Zakona o samostalnom obavljanju privrednih
djelatnosti osobnim radom ("Narodne novine", broj 19/90) iza
riječi
"u" dodaju riječi
"registar radnji odnosno u", Sabor
Republike Hrvatske napominje da je izmjena članka 53. već iz
vršena donošenjem Zakona o dopuni Zakona o samostalnom obavlja
nju privrednih djelatnosti osobnim radom ("Narodne novine",
broj 53/90) na način da je u članku 53. stavak 1. ispred točke
1. dodana nova točka 1. koja glasi: "Ako obavlja djelatnost bez
rješenja o upisu u registar radnji odnosno u registar sporednog
zanimanja".
10. točka - IZVJEŠĆE 0 RADU KOM.ISIJE ZA DRUŠTVENI NADZOR I
PREDSTAVKE L SLUŽBE ZA PREDSTAVKE I PRIJEDLOGE U
1990. GODINI
Predsjednik je obavjestio Vijeće da je podnosilac
Izvješća Komisija za društveni nadzor i predstavke. Izvješće
su zastupnici primili poštom.
Komisija predlaže da se Izvješće razmotri radi upo
znavanja zastupnika sa pitanjima zbog kojih se gradjani obraćaju
Saboru i v rhovništvu Republike, a predlažu se i mjere kojima
će se unaprijediti ostvarivanje ustavnog prava gradjana da svo
jim predstavkama i prijedlozima pokreću razrješavanje pojedinih
pitanja. Vijeće je bez rasprave, jednoglasno, donijelo sljede
ći
Z A K L J U Č A K
Prihvaća se Izvješće o radu Komisije za društveni
nadzor i predstavke i Službe za predstavke i prijedloge u 1990.
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godini zajedno s predloženim mjerama.
11. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA O
DRUŠTVENOJ ZAŠTITI I ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje ovoga zakona, kojim se predlaže povećanje opterećenosti za
poslenih za 24,1%, a smanjuje se stopa doprinosa poljoprivred
nika zbog povećanog katastarskog prihoda.
Na sjednici su zastupnici primili izvješća Zakonođavno-pravne komisije i Odbora za socijalnu politiku i zakonodav
stvo te mišljenje Odbora za budžet i financije.
U raspravi su sudjelovali zastupnici dr. Ivić Pašalić, Željko Mažar i dr. Nikola Visković te dr. Andrija Hebrang,
ministar zdravstva.
Nakon toga Vijeće je uz dva glasa “protiv*1 i jedan
uzdržan glas donijelo sljedeće
Z A K L J U Č K E
1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o iz
mjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju.
2. Primjedbe i prijedlozi iz prethodne rasprave
kao i primjedbe iznesene na sjednicama vijeća Sabora uputit će
se Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom pripreme
i izrade Prijedloga ovoga zakona.
Pored toga Vijeće je jednoglasno na prijedlog zas
tupnika dr. Ivića Pašalića, donijelo i sljedeći
Z A K L J U Č A K
Obavezuje se Ministarstvo zdravstva da za iduću
sjednicu Društveno-političkog vijeća dostavi izvješće o razini
zdravstvene zaštite, koju je moguće osigurati postojećim stopa
ma izdvajanja za zdravstvo i zdravstvenu zaštitu kao i o razini
zdravstvene zaštite koje bi se osigurala povećanjem stopa.
12. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 VISINI VODOPRIVREDNOG DOPRINOSA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog odluke, a
na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za
budžet i financije.
U raspravi su sudjelovali zastupnik Željko Mažar
i Milan Šimunović, pomoćnik ministra vodoprivrede.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandmane Zakonodavno-pravne komisije:
- u točki I riječi "pravne osobe i gradjani" zamje
njuju se riječima "pravne i fizičke osobe."
- u istoj točki stavku 1. riječ "drugu" brišu se.
Nakon toga, Vijeće je, uz 10 glasova "protiv'J usvoj ilo
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PRIJEDLOG ODLUKE
0 VISINI VODOPRIVREDNOG DOPRINOSA kako je predložila Vlada Repub
like Hrvatske (aktom pod brojem 5030116-91-5314-1 klasa
305-08/91-01/01 iz ožujka 19911 zajedno s amandmanima.
13. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O VALORIZACIJI KATASTARSKOG PRIHODA
ZA 1991. GODINU
Zastupnici su poštom primili Prijedlog odluke i iz
vješća radnih tijela, a na sjednici izvješće Odbora za budžet i
financije.

Nakon toga Vijeće je jednoglasno i bez rasprave,
usvojilo
PRIJEDLOG ODLUKE
0 VALORIZACIJI KATASTARSKOG PRIHODA ZA 1991. GODINU kako je
predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem
5030116-91-3, klasa 932-09/90-01/03 od 24. siječnja 1991. godi
ne)
Uz to Vijeće je jednoglasno, donijelo i sljedeće
Z A K L J U Č K E
1. Vlada Republike Hrvatske osigurat će, u neposred
noj suradnji s općinama u Republici u 1991. godini, da, ukupno
opterećenje (na razini općine i Republike) po osnovi društvenih
davanja prema revaloriziranom katastarskom prihodu za 1991. go
dinu može iznositi najviše do trostrukog opterećenja u odnosu
na 1990. godinu.
2. Vlada Republike Hrvatske pripremit će i Saboru
Republike Hrvatske dostaviti tijekom drugog tromjesečja 1991.
godine kompletnu informaciju o stanju, problematici i strategi
ji razvoja poljodjelstva u Republici.
14. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O
UTVRDJIVANJU KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN OSOBNIH DO
HODAKA FUNKCIONARA KOJE BIRA ILI IMENUJE SABOR
REPUBLIKE HRVATSKE, PREDSJEDNIŠTVO REPUBLIKE
HRVATSKE, VLADA REPUBLIKE HRVATSKE I USTAVNI SUD
HRVATSKE
Zastupnici su poštom primili Prijedlog odluke, a
na sjednici izvješća Zakonođavno-pravne komisije i Administra
tivne komisije te amandman Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Milan Kovač, predsjednik Administrativne
komis l ie Sabora, odustao je od dijela amandmana te komisije
koji glasi:
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U točki II podtočki 1 ie. iza rednog broja 7. dodaje
se 7a "Potpredsjednici vijeđa Sabora Republike Hrvatske 5 ,0."
Nakon toga je konstatirano da su preostali amandma
ni Administrativne komisije identični amandmanima Vlade Repub
like Hrvatske.
Ministar pravosudja i uprave Branko Babac, očitovao
se o podnesenim amandmanima.
Viječe je uz 1 glas •'protiv* i 2 uzdržana glasa, pri
hvatilo amandmane Vlade Republike Hrvatske:
- Točka I mijenja se i glasi:
U nazivu odluke o utvrdjivanju koeficijenata za
obračun osobnih dohodaka funkcionara koje bira ili imenuje Sabor
Republike Hrvatske,Predsjedništvo Republike Hrvatske,Vlada Republike
Hrvatske i Ustavni sud Hrvatske ("Narodne novine" broj 42/90 i
48/90) brišu se riječi "Predsjedništvo Republike Hrvatske" a
iza riječi "Ustavni sud Hrvatske" dodaju se riječi "i utvrdji
vanju osobnih dohodaka članova tijela koje imenuje Predsjednik
Republike Hrvatske."
- točka II mijenja se i glasi:
"U točki II. podtočki I briše se redni broj 2. Pot
predsjednici - članovi Predsjedništva Republike Hrvatske 6,8" i
briše se podtočka II "Funkcionari koje imenuje Predsjedništvo
Republike Hrvatske".
- U podtočki IV redni broj 17. mijenja se i glasi:
"Načelniku Centra državne sigurnosti i načelniku policijske
uprave utvrdjuje se koeficijent 3,7-3,9".
- Dodaje se nova točka XII koja glasi:
"Iza točke VII dodaje se nova točka VII a koja gla
si:
- Predsjednik Republike Hrvatske utvrdjuje osobne
dohotke članova tijela koje imenuje u smislu članka 136. Ustava
Republike Hrvatske".
- Dodaje se nova točka IV koja glasi:
*0va Odluka stupa na snagu i primjenjuje se osmog
dana nakon objave u "Narodnim novinama".
Viječe je takodjer prihvatilo primjedbe Zakonodavnopravne komisije lektorsko-tehničkog karaktera:
- riječi "točka 2" zamjenjuju se riječima"u točki
II"
- riječi "Načelniku Centra državne sigurnosti i
načelniku policijske uprave utvrdjuje se koeficijent" zamjenju
ju se riječima "Načelnik centra državne sigurnosti i načelnik
policijske uprave."
Nakon toga, Viječe je, uz jedan glas "protiv" usvoj ilo
PRIJEDLOG ODLUKE
0 IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE 0 UTVRDJIVANJU KOEFICIJENATA ZA
OBRAČUN OSOBNIH DOHODAKA FUNKCIONARA KOJE BIRA JT.T TMENUJE SABOR
REPUBLIKE HRVATSKE, PREDSJEDNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE, VLADA RE
PUBLIKE HRVATSKE I USTAVNI SUD HRVATSKE, kako ju je predložila
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Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030115-91-25, kla
sa 12 0-01/90-01/22 od 15. veljače 1991. godine) zajedno s pri
hvaćenim amandmanima.
Vijeće je, takodjer, jednoglasno donijelo i slije
deći
Z A K L J U Č A K
Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da izradi Pri
jedlog odluke o utvrdjivanju koeficijenta za obračun osobnih
dohodaka funkcionara kojim će se izvršiti njeno uskladjivanje
s ustavnim, zakonskim i podzakonskim rješenjima usvojenim na
kon donošenja Odluke o utvrdjivanju koeficijenata za obračun
osobnih dohodaka funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Re
publike Hrvatske, Predsjedništvo Republike Hrvatske, Vlada Re
publike Hrvatske i Ustavni sud Hrvatske, kako je predložila
Vlada Republike Hrvatske zajedno s prihvaćenim amandmanima.
15. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 DAVANJU GARANCIJE ZA KREDIT
REPUBLIČKOM FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAV
STVA HRVATSKE PREMA ODLUCI VLADE REPUBLIKE HRVAT
SKE BROJ 5030104-91-1 od 12. OŽUJKA 1991. GODINE
Zastupnici su poštom primili Prijedlog odluke, a
na sjednici izvješća Zakonodavno— pravne komisije, Odbora za
budžet i financije i Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo.
U raspravi o amandmanima na tekst Prijedloga odlu
ke sudjelovali su zastupnici Vladimir Seks i Ante Klarić.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandmane Zakonodavno-pravne komisije:
- u naslovu Odluke treba brisati riječi "prema od
luci Vlade Republike Hrvatske broj 5030104-91-1 od 12* ožujka
1991;.; godine"
- u članku 2. riječ "Sabor" briše se,.
Nakon toga Vijeće je uz jedan glas "protiv" usvoji
lo

PRIJEDLOG ODLUKE
0 DAVANJU GARANCIJE ZA KREDIT REPUBLIČKOM FONDU ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE Kako ju je predložila Vlada
Republike Hrvatske (aktom, pod brojem 50 30104— 91— -l, klasa;
500-01/91-03/02 o d 13. ožujka 1991. godine) zajedno s prihva
ćenim amandmanima.
16. točka - UGOVOR 0 UDRUŽIVANJU U SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA
S.TROSSMAYERA U OSIJEKU - DAVANJE SUGLASNOSTI
Zastupnici su poštom primili navedeni Ugovor, a na
sjednici mišljenje Vlade Republike Hrvatske te izvješća Zako
nodavno—pravne komisije i Odbora za obrazovanje, znanost i kul
turu .
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Predsjednik je konstatirao da prema odredbama Zako
na o usmjerenom obrazovanju Sabor Republike Hrvatske daje sug
lasnost na ovakove ugovore jer se njima uređjuju poslovi od p o 
sebnog društvenog interesa.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo

O D L U K U
Daje se suglasnost na odredbe Ugovora o udruživa
nju u Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, broj
93-1/91 od 4. veljače 1991. kojima se uređjuju poslovi od p o 
sebnog društvenog interesa.
17. točka - ANTI DIREKCIJE ZA REPUBLIČKE ROBNE REZERVE
a) Završni račun direkcije za 1990. godinu s izvje
štajem o poslovanju
b) Financijski plan direkcije za 1991. godinu
Zastupnici su materijale kao strogo povjerljive,
primili prije sjednice Vijeća, na sjednici izvješće Odbora za
budžet i finacije.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, donijelo
sljedeću

O D L U K U
Odobrava se Završni račun Direkciji te republičke robne rezerve
za 1990. godinu.
Vijeće je takodjer donijelo

O D L U K U
Odobrava se Financijski plan Direkcije za republičke robne re
zerve za 1991. godinu.

18. točka

- STAJALIŠTA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 0 FINANCIRANJU
MINIMUMA ZAJEDNIČKIH FUNKCIJA U 1991. GODINI I
ODNOSA S FEDERACIJOM PO OSNOVI PRAVA I OBVEZA
IZ 1990. GODINE S PRIJEDLOGOM ZAKLJUČAKA

Zastupnici su poštom primili stajališta Vlade , a
na sjednici izvješća Odbora za ekonomsku politiku i razvoj,
Odbora za budžet i financije i Komisije za razmatranje akata
Skupštine SFRJ.
U raspravi su sudjelovali zastupnici Božidar Jukić,
Darko Čargonja, Milan Tapalović, đr. Vladimir Veselica i Ante
Jelavić te Marijan Erhatić, pomoćnik ministra financija.
Nakon toga, Vijeće je uz jedan glas "protiv", doni
jelo slijedeće
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Z A K L J U Č K E
1: Prihvaćaju se Stajališta Vlade Republike Hrvatske
o financiranju minimuma zajedničkih funkcija u 1991. godini i
odnosa s Federacijom po osnovi prava i obveza iz 1990. godine
zajedno s predloženim zaključcima.
2. Primjedbe, mišljenja i prijedlozi izneseni u ras
pravi na radnim tijelima i sjednicama vijeća Sabora, upućuju se
Vladi Republike Hrvatske da ih ima u vidu prilikom ostvarivanja
ovih zaključaka.
19. točka - IZVJEŠĆE ZA 1988/1989. GODINU 0 PROVODJENJU NACIONAL
NOG PROGRAMA SFR JUGOSLAVIJE ZA PRAĆENJE ZAGADJENJA
JADRANA
Zastupnici su poštom primili Izvješće i materijal
"Monitoring Jadranskog mora", a na sjednici izvješće
sa za
jedničke sjednice Odbora za turizam, Odbora za prostorno uređjenje i Odbora za zaštitu prirode i čovjekove okoline.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, donijelo slje
deće
Z A K L J U Č K E
1. Prihvaća se Izvješće za 1988/1989. godinu o provodjenju Nacionalnog programa SFR Jugoslavije za praćenje zagadjenja Jadrana zajedno sa materijalom "Monitoring Jadranskog m o 
ra ."
2. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske, da hitno,
a najkasnije u roku mjesec dana, održi sastanak s predsjednicima
izvršnih vijeća priobalnih općina na kojem će na temelju prezen
tirane relevantne dokumentacije o postojećim nautičkim centrima,
Vlada ukazati na probleme i način rješavanja korištenja pomorskog
dobra u svrhu hitne zaštite prostora akvatorija i obalnog dijela
kopna.
3. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske da, prije
donošenja zakona o zaštiti okoliša, o prostornom uredjenju i o
nautičkom turizmu, pripremi za raspravu u Saboru Republike Hrvat
ske analizu svih postojećih objekata nautičkog turizma u svezi s
njihovim prostornim i ekološkim utjecajem, te gospodarskim učinci
ma.
20. točka - IZVJEŠTAJ DELEGACIJE SABORA REPUBLIKE HRVATSKE U
VIJEĆU REPUBLIKA I POKRAJINA SKUPŠTINE SFR JUGOSLA
VIJE 0 64. SJEDNICI VIJEĆA REPUBLIKA I POKRAJINA
SKUPŠTINE SFR JUGOSLAVIJE
Zastupnici su poštom primili Izvještaj Delegacije i
tri dopunska prijedloga Saveznog izvršnog vijeća na nacrt zakona
pod oznakama AS-1291, AS-12.97 i AS 1270, od kojih je akt pod oz
nakom AS-1270 u medjuvremenu usvojen u saveznoj skupštini.
Na sjednici su zastupnici primili mišljenje Vlade
Republike Hrvatske i izvješće Komisije za razmatranje akata Skup
štine SFRJ.
U raspravi je sudjelovao zastupnik Ivan Milas.
Nakon toga, Vijeće je, uz 1 glas*protiv*i 5 uzdržanih glasova prema prijedlogu Komisije za razmatranje akata Skup
štine SFRJ, donijelo
sljedeći
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Z A K L J U Č A K
Vijeće, je u sveza s Dopunskim prijedlogom Sa
veznog izvršnog vijeća na Nacrt zakona o produženju važenja
dijela Društvenog plana Jugoslavije od 1986., do 1990. godine
i odredaba zakona kojim se utvrđjuju sredstva Fonda Federa
cije za kreditiranje bržeg razvoja privredno nedovoljno razvi
jenih republika i autonomnih pokrajina, na prijedlog Komisi
je za razmatranje akata Skupštine SFRJ, donijele*
Z1 A K L J U Č A K **}.
U svezi s Dopunskim: prijedlogom Saveznog iz
vršnog vijeća na Nacrt, zakona o izmjenama i dopunama -Zakona
o Narodnoj banci Jugoslavije i jedinstvenom monetarnom poslo
vanju narodnih banaka, republika i autonomnih pokrajina, V i 
jeće je, sukladno prijedlogu Komisije za razmatranje akata
Skupštine. SFRJ, donijelo
** * \

Z1A K L J U Č A K...;
U svezi s Nacrtom zakona o izmjenama i dopu
nama. Zakona o pokriću tečajnih razlika po ođređjenim: inozem
nim kreditima Vijeće je, sukladno prijedlogu Komisije za raz
matranje. akata Skupštine S.FRJ', donijelo
k k k -k \

Z A K L J U Č A K
*1

1

j1
, ''
■" ' '■
Zaključak Sabora Republike hrvatske pod. brojem 61-91-7 Klasa
021-02/91-02/01 od 22. ožujka 1991, godine upućen je Delega
ciji Sabora Republike Hrvatske u Vijeću republika i pokraji
na Skupštine SFR Jugoslavije.Zaključak je dat u prilogu i
čini sastavni dio ovog zapisnika.

^Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-91-7 Klasa
021-02/91-02/01 od 22. ožujka 1991. godine upućen je pred
sjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFR Jugosla
vije. Zaključak je dat u prilogu i čini sastavni dio ovog
zapisnika.
■k k k )

Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-91-7 Klasa
021-02/91-02/01 od 22. ožujka 1991. godine upućen je pred
sjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFR Jugosla
vije. Zaključak je dat u prilogu i čini sastavni dio ovog
zapisnika.
ft ft ft ft

^Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-91/7 Klasa
021-02/91-02/01 od 22. ožujka 1991.godine upućen je predsjed
niku Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije.
Zaključak je dat u prilogu i čini sastavni dio ovog zapis
nika.
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2 1 , točka - PRIJEDLOG -ZAKONA Q RAIIFLKACIJI. SPORAZUMA Q GARANC U L (SEDMI. .ŽELJEZNIČKE RRQJEKT YU-3Q 68^U>,IZMEDJU
SFR JUGOSLAVIJE I MEDJUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I
RAZVOJ

Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona
i mišljenje Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvješđe
Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Zastupnik Zvonimir Gaj šak upoznao je Vijeće sa
stavovima Odbora za. promet i veze.
Nakon toga Vijeće je, uz 2 uzdržana glasa suklad
no prijedlogu Komisije za, razmatranje akata Skupštine SFRJ/ do
nijelo slijedeću
O D L U K U
Daje se suglasnost na Prijedlog zakona o rati
fikaciji Sporazuma o garanciji )Sedmi željeznički projekt YU 3068-0) izmedju Socijalističke Federativne Republike Jugosla
vije i Međjunarođne banke za obnovu i razvoj (AS-1333/1),
22. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 GARAN
CIJI (SEDMI ŽELJEZNIČKI PROJEKT YU 3068-1) IZMEDJU
SFR JUGOSLAVIJE I MEDJUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I
RAZVOJ
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona i
mišljenje. Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvješće Ko
misije za, razmatranje akata Skupštine SFRJ,
Vijeće je, bez rasprave, uz 2 uzdržana glasa,
sukladno prijedlogu Komisije za razmatranje akata Skupštine
SFRJ, donijelo slijedeću
Q D L U K U
Daje se suglasnost, na Prijedlog zakona o rati
fikaciji sporazuma q garanciji (Sedmi željeznički projekt —
YU-30 68-1) izmedju Socijalističke Federativne Republike Jugosla
vije i Međjunarođne banke za obnovu i razvoj (AS-1329/1).
23. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI. SPORAZUMA 0 GARAN
CIJI (SEDMI. ŽELJEZNIČKI PROJEKT - YU30 68-2) IZMEDJU
SFR JUGOSLAVIJE I MEDJUNARODNE BANKE -ZA OBNOVU I
RAZVOJ
Zastupnici- su poštom, primili Prijedlog zakona i
mišljenje Vlade Republike Hrvatske, a na s jednici izvješće Komi
sije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
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Viječe je, uz tri uzdržana glasa, usvojilo pre
ma pri jedlogu Komisije-z.a razmatranje: akata Skupštine SFRJ
O D L U K U
Daje. se suglasnost na Prijedlog zakona o ratifi
kaciji Sporazuma o garanciji (Sedmi željeznički projekt
YU
3068-2) izmeđju Socijalističke Federativne Republike Jugosla
vije i Medjunarodne banke za obnovu i razvoj (AS-1330/1).
24. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 GARAN
CIJI (SEDMI. ŽELJEZNIČKI PROJEKT YU-3068-3) IZMEĐJU
SFR JUGOSLAVIJE I MEDJUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I
RAZVOJ
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona
i mišljenje Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvješće
Komisije za. razmatranje akata Skupštine SFRJ..
Vijeće je, bez rasprave 1 uz dva uzdržana glasa,
sukladno prijedlogu Komisije za razmatranje akata Skupštine
SFRJ, donijelo slijedeću
O D L U K U
Daje se suglasnost na. Prijedlog-zakona o ratifi
kaciji Sporazuma o garanciji (Sedmi željeznički projekt
YU
-3068-3) izmeđju Socijalističke Federativne Republike Jugosla
vije i; Medjunarodne, banke za, obnovu i. razvoj (AS-1331/1J .
25. točka - PRIJEDLOG ZAKONA o RATIFIKACIJI; SPORAZUMA. 0 ISKLJU
ČENJU. DUHANA I DUHANSKIH PROIZVODA IZ- ZAJEDNIČKE
LISTE PO IRIPATITNGM SPORAZUMU ZAKLJUČENOG IZMEĐJU
SFR JUGOSLAVIJE., ARAPSKE REPUBLIKE EGIPTA I REPUB
LIKE INDIJE. POTPISANOG 23, PROSINCA 1967 .
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona i
mišljenje Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvješđe Ko
misije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Viječe je, bez rasprave, uz tri uzdržana glasa,
na prijedlog Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, do
nijelo slijedeću

O D L U K U
Daje se suglasnost na Prijedlog zakona o ratifi
kaciji Sporazuma o isključenju duhana i duhanskih proizvoda iz
zajedničke liste po Tripartitnom sporazumu zaključenom izmeđju
Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Arapske Re
publike Egipta i Republike Indije, potpisanog 23. prosinca
1967 . godine (AS-1332/1).
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26, točka - NACRT ZAKONA Q IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
KONTROLI KAKVOĆE POLJGPRIVREDNIH I PREHRAMBRENIH
PROIZVODA U.VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona i miš
ljenje Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvješđe Komisi
je za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Vijeće je, bez: rasprave, uz 1 glas‘protiv« i
dva uzdržana glasa, sukladno prijedlogu Komisije za razmatra
nje akata Skupštine SFRJ donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A

K

27, točka - NACRT ZAKONA 0 UTVRDJIVANJU UKUPNOG IZNOSA SREDS
TAVA, ZA. FINANCIRANJE p r o g r a m a , MODERNIZACIJE. SA
VEZNE UPRAVE CARINE OD 1991, DO 1995, GODINE
Zastupnici, su poštom, primili Nacrt zakona i
mišljenje Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvješće Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ,
U raspravi je sudjelovao zastupnik đr. Hrvoje
Kačić,
Vijeće je, uz. dva uzdržana glasa, sukladno
prijedlogu Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, do
nijelo slijedeći
Z AK

L J U C A K

Sabor Republike Hrvatske ne daje suglasnost za,
donošenje Nacrta zakqna Q utvrdjivanju ukupnog iznosa sredsta
va za financiranje Programa, modernizacije Savezne uprave cari
ne od 1991* do 1995* godine, (AS-1307/1) ,
Obrazloženje^
Navedeni Nacrt zakona nije moguće podržati, dok
se na konfederalnim osnovama ne utvrdi minimalan obim funkcije
Federacije koji će se financirati putem saveznog proračuna*
Ovo tim. više što se predlaže osiguravanje sredstava po Qvqj osnovi,,
ustupanjem prihoda Budžeta federacije, dakle, narušava se sustav
bruto budžeta, a takadjer nije definiran ni Program, moderniza
cije Savezne uprave carine, od 1991,* do 1995 , godine*
TT

V

”

;Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-91-7 Klasa
320-01/91-01/02 g d 22, ožujka 1991, godine upućen je preds
jedniku Vijeća republika, i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavi
je, Zaključak je. dat u prilogu I čini sastavni dio ovog zapis
nika'.
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28. točka - NACRT ZAKONA 0 OSIGURAVANJU SREDSTAVA ZA SUDJELO
VANJE SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE, JUGOSLA
VIJE U OSNIVAČKOM" KAPITALU MULTILATERALNE AGENCIJE
ZA. GARANT I RAN JE INVEST! CIJ A-MIG A
Zastupnici su poštom, primili Nacrt zakona, a na
sjednici mišljenje Vlade Republike Hrvatske i izvješđe Komisi
je za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Vijeće je, bez rasprave uz 1 glas “protiv* i 5
uzdržanih glasova, donijelo slijedeći
Z A K L J U Č A K
1. Na Nacrt zakona o osiguravanju sredstava za
sudjelovanje. Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
u osnivačkom kapitalu multilateraIne agencije za garantiranje
investicija - MIGA, (AS-1336/1), Sabor Republike Hrvatske nema
primj edaba.
2« Ovlašćuje se Delegacija Sabora Republike Hr
vatske u Vijeću Republika i pokrajina. Skupštine SFR Jugoslavi
je da, u smislu amandmana XL točke 5. stava 2. na Ustav SFR
Jugoslavije, u ime Sabora Republike Hrvatske dade suglasnost
na Prijedlog ovog zakona u cjelini.
29. točka - PRIJEDLOG AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDABA ČLANA
42, 43. i 52. ZAKONA 0 DEVIZNOM POSLOVANJU KOJI
JE VAŽIO DO 31. PROSINCA 1989.
Zastupnici su poštom, primili Prijedlog zakonodavno-pravne komisije Vijeća, republika i pokrajina Skupštine
SFRJ za autentična tumačenje ovih odredaba i mišljenje Vlade
Republike Hrvatske, a na sjednici izvješće Komisije za razma
tranje akata Skupštine SFRJ.
Vijeće je, bez rasprave, uz 1 glas "protiv"
i 4 uzdržana glasa, donijelo slijedeću

O D L U K U
Daje se suglasnost na Prijedlog autentičnog tu
mačenja odredaba člana. 42, 43, i 52. Zakona o deviznom poslo
vanju koji. je važio do 31. prosinca 1989. godine (Službeni
list SFRJ broj 66/85, 71/86, 3/88 i 59/88), (AS 1324/1).
30« točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU TRI SUCA VRHOVNOG SUDA
HRVATSKE.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed
nici.
Komisija za Izbor I imenovanja predložila je
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da se za suce Vrhovnog suda ponovno biraju August Husinec/
Radomira Felicij an-Maođuš i mr. Vojislav Kučekovič.
Viječe je, uz. jedan uzdržan glas, bez rasprave,
ponovno izabrale AUGUSTA HlSINCA, RADOMERU EELICUAN-MADDUŠ i
i m r . VOJISLAVA KUČHE©VIĆA
za suce Vrhovnog suda Hrvatske.
31. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U GAREŠNICI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se za predsjednika Općinskog suda u Garešnici ponovno izabere
Jovan Doneski.
Viječe je, uz: tri uzđržana glasa, bez rasprave,
ponovno izabralo JOVANA DONESKOG za predsjednika Opčinskog
suda u Garešnici.
32. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U KOPRIVNICI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za, izbor i imenovanja predložila je da
se za predsjeđnika Opčinskog suda u Koprivnici ponovno izabere
Milan Rađanovič..
Vi ječe je, uz tri glasa •'protiv* i četiri uzdržana, bez., rasprave, ponovno izabralo MILANA RADANOVIĆA za pred
sjednika Opčinskog suda u Koprivnici..
33, točka - PRIJEDLOG ODLUKE Q IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUCA GRUBIŠNO POLJE
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za, izbor i Imenovanja predlaže da se za
predsjednika Opčinskog suda. Grubišno Polje ponovno Izabere
Djuro Filipčič,
Viječe je, uz. tri uzđržana glasa, bez rasprave,
ponovno izabralo DJURU, FILIPČIĆA za predsjednika Opčinskog šu
da Grubišno Polje.
34. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U DUBROVNIKU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor 1 Imenovanja predložila je da
še za predsjednika. Opčinskog suda u Dubrovniku ponovno Izabere
Ivo Besjeđica.
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Viječe je, uz tri uzdržana glasa, bez. rasprave,
ponovno izabralo IVU BESJEDICU z$ predsjednika Opčipskgg suda
u Dubrovniku.
35, točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U SLUNJU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici,
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se za predsjednika Opčinskog suda u Slunju ponovno izabere
Marija Živčic.
Viječe je, u z tri. uzdržana glasa, bez rasprave,
ponovno izabralo MARIJU žlVčlć za predsjednika Općinskog su
da u Slunju..
36, točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U BELOM MANASTIRU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed>
nici,
Komisija za. izbor i imenovanja predložila je
da se za, predsjednika Opčinskpg suda u Belom Manastiru ponov
no izabere Josip Petkovič.
jViječa je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave,
ponovno izabralo JOSIPA PETKOVIĆA za predsjednika Općinskog
suda u Belom. Manastiru.
37. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U DJAKOVU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je
da se za predsjednika Opčinskog suda u Djakovu ponovno iza
bere David Crnov.
Viječe je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave,
ponovno izabralo DAVIDA CRNOVAza predsjednika Opčinskog su
da u Djakovu.

38. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U NOVSKOJ

Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
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se za predsjednika Općinskog suda u Novskoj ponovno izabere
Ante Djerek.
Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, bez raspra
ve , ponovno izabralo ANTU D J E R E K A za predsjednika OpEćinskog
suda u Novskoj.

39. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U PETRINJI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed
nici,
Komisija za, izbor i Imenovanja predložila je
da se za, predsjednika Općinskog suda u Petrinji ponovno iza
bere Miljenko pezelj
Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, bez. raspra
ve, ponovno izabralo. MILJENKA PEZELJA za predsjednika O p ć i n 
skog suda u Petrinji .
40. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U SLAVONSKOM BRODU

Prijedlog odluke zastupnici, su primili na sjed
nici.
Komisija za, izbor i imenovanja predložila je
da se za. predsjednika Općinskog suda u Slavonskom Brodu po
novno izabere Mato Japundžić.
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Vijeće je, uz jedan gl a s “protiv"! Četiri uzdržana,
ponovno izabralo MATU JAPUND ŽićA za predsjednika Općinskog
suda.u Slavonskom Brodu.

41. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U PLOČAMA
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Miho Plećaš ponovno izabere za predsjednika Općinskog su
da u Pločama.
Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave,
ponovno izabralo MIHU PLEĆAŠA za predsjednika Općinskog suda
u Pločama.

42. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U NOVOM MAROFU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se za predsjednika Općinskog suda u Novom Marofu ponovno iza
bere Antun Maltar.
Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave,
ponovno izabralo ANTUNA MALTARA za predsjednika Općinskog suda
u Novom Marofu.

43. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U DUGOM SELU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se za predsjednika Općinskog suda u Dugom Selu ponovno izabere
Iva Dujmović,
Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave,
ponovno izabralo IVU DUJMOVIĆ za predsjednika Općinskog suda
u Dugom Selu.
44. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U JASTREBARSKOM
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
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Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se za predsjednika Općinskog suda u Jastrebatskom ponovno iza
bere Mirjana Rigljan.
Viječe je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave,
ponovno izabralo MIRJANU RIGLJAN za predsjednika Općinskog
suda u Jastrebarskom.

45. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U KRAPINI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se za predsjednika Općinskog suda u Krapini ponovno izabere
Franjo Hršak.
Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave,
ponovno izabralo FRANJU HRŠAKA za predsjednika Općinskog suda
u Krapini.
46. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U KUTINI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni
ci .
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Stjepan Rožić ponovno izabere za predsjednika Općinskog
suda u Kutini.
Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave,
ponovno izabralo STJEPANA ROŽIĆA za predsjednika Općinskog
suda u Kutini.

47. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U PREGRADI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni^
ci.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Miljenko Pospiš ponovno izabere za predsjednika općinskog
suda u Pregradi.
Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave,
ponovno izabralo MILJENKA POSPIŠAza predsjednika Općinskog
suda u Pregradi,
48, točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U ZABOKU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
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Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Vlast0 Podgajski ponovno bira za predsjednika Općinskog
suda u Zaboku.
Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, ponovno izabra
lo VLASTU PODGAJSKI za predsjednika Općinskog suda u Zabo
ku .

49. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U ZELINI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Branka Rački ponovno izabere za predsjednika Općinskog su
da u Zelini.
Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, ponovno izabra
lo BRANKU RAČKI za predsjednika Općinskog suda u Zelini.
50. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U DJURDJEVCU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđnici.
Komisija
za izbor i imenovanja predložila je da se
za predsjednika Općinskog suda u Djurdjevcu izabere želimir
Hrvatić, sudac u tom Općinskom sudu.
U raspravi je učestvovao mr Mato Arlović.
Vijeće je, uz tri gla s a ’‘protiv* i četrnaest uzđržanih, izabralo ŽELIMTRA I1RVATIĆA za predsjednika Općinskog
suda u Djurdjevcu time da ga je danom izbora razriješilo do
sadašnje funkcije,

51. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA
U DJURDJEVCU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni
ci .
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se za suca Općinskog suda u Djurdjevcu izabere Tomislav Jakelić, v.d. predsjednika tog Suda.
Vijeće je, uz jedan glas‘'protiv* i pet uzđržanih,,
bez rasprave izabralo TOMISLAVA JAKELIĆA za suca Općinskog
suda u Djurdjevcu.

52. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U KORČULI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
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Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se
za predsjednika Općinskog suda u KOrčuli izabere Vladimir Depolo, sudac u tom sudu.
Vijeće je, uz četiri uzdržana glasa, bez rasprave,
izabralo VLADIMIRA DEPOLA za predsjednika Općinskog suda u Ko
rčuli, time da ga je, danom izbora, razriješilo dosadašnje du
žnosti .

53. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U DONJEM MIHQLJCU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđnici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se
za predsjednika Općinskog suda u Donjem Miholjcu izabere Zlatko Krip, sudac u tom sudu.
Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave,
izabralo ZLATKA KRIPA za predsjednika Općinskog suda u Donjem
Miholjcu, time da ga je, danom izbora, razriješilo dosadašnje
dužnosti.

54. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U VALPOVU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđnici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se za, predsjednika Općinskog suda u Valpovu izabere Josip Frajlić, javni pravobranilac općine Valpovo.
Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave,
izabralo JOSIPA FRAJL i ć A za predsjednika Općinskog suda u Val
povu, uz obavezu da je na novu dužnost dužan stupiti u roku
60 dana.
55. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA
U VALPOVU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se za suca Općinskog suda u Valpovu izabere Pero Livaja, vrši
lac dužnosti predsjednika suda u tom sudu.
Vijeće je, uz četiri uzdržana glasa, bez raspra
ve, izabralo PERU LIVAJU za suca Općinskog suda u Valpovu.
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56. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U VINKOVCIMA
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Nikola Vulić, sudac Općinskog suda u Vinkovcima izabere za
predsjednika u navedenom Sudu.
Vijeće je, uz tri glasa "protiv*i jedan uzdržan,
bez rasprave izabralo NIKOLU VULIĆA za predsjednika Općinskog
suda u Vinkovcima, time da ga je danom izbora razriješilo do
sadašnje dužnosti.

57. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI VRŠIOCA
DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I SUCA OPĆINSKOG SUDA U
VINKOVCIMA
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Katica Dajak razriješi dužnosti suca u Općinskom sudu Vin
kovci i da joj prestane ovlaštenje za obavljanje poslova sud
ske uprave u tom sudu.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
KATICU DAJAK razriješilo dužnosti suca s prestankom ovlašte
nja za obavljanje poslova sudske uprave u Općinskom sudu Vin
kovci danom izbora predsjednika tog Općinskog suda.
58. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U ŽUPANJI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se
Nikola Sajter, sudac Općinskog suda u Županji izabere za pred
sjednika tog suda.
U raspravi je sudjelovao Ante Klarić.
Vijeće je, uz tri gla s a ’'protiv** i šest uzdržanih,
izabralo NIKOLU SAJTERA za predsjednika Općinskog suda u Župa
nji, time da ga je danom izbora razriješilo dosadašnje dužnos
ti .
59. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U
ŽUPANJI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
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Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Željko Živković, v.d. predsjednika Općinskog suda u Župa
nji izabere za suca tog suda.
U raspravi je sudjelovao Dr. Stjepan Blažinkov
koji je prosvjedovao protiv negativne ocjene moralno političke
podobnosti kandidata navedene u obrazloženju istaknuvši da se
radi o izuzetno moralnoj osobi.
U raspravi je sudjelovali Ivan Milas.
Vijeće je, uz četiri uzdržana glasa izabralo ŽELJKA ŽIVKOVIĆA za suca Općinskog suda u Županji.

60. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U CRIKVENICI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Koko Boras, javni pravobranilac Općine Crikvenica izabere
za predsjednika Općinskog suda u Crikvenici.
Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave,
izabralo KOKA BORASA za predsjednika Općinskog suda u Crikve
nici, time da je na novu dužnost dužan stupiti u roku šezde
set dana.

61. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI VRŠIOCA
DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I SUCA OPĆINSKOG SUDA U
CRIKVENICI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se, danom izbora predsjednika Općinskog suda u Crikvenici,
Milan Vešović razriješi dužnosti suca u tom sudu uz presta
nak ovlaštenja za obavljanje poslova sudske uprave.
Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave,
MILANA VEŠOVIĆA razriješilo dužnosti suca Općinskog suda u
Crikvenici, time da mu je prestalo i ovlaštenje za obavljanje
poslova sudske uprave u tom sudu danom izbora predsjednika
Suda.

62. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U SISKU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Nada Jaić, sudac Općinskog suda u Sisku, izabere za pred
sjednika tog suda.
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Viječe je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave,
NADU JAIĆ izabralo za predsjednika Općinskog suda u Sisku,
time da ju je, danom izbora, razriješilo dosadašnje dužnos
ti .

63. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI VRIŠOCA
DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I SUCA OPĆINSKOG SUDA U
SISKU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se danom izbora predsjednika Općinskog suda u Sisku Ivan Veršić razriješi dužnosti suca tog suda, te da mu prestanu sva
ovlaštenja za obavljanje poslova sudske uprave u tom sudu.
Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave,
danom izbora predsjednika suda Općinskog suda u Sisku razrije
šilo dužnosti suca tog suda IVANA VERŠIĆA, time da su mu u tom
sudu prestala i sva ovlaštenja za obavljanje poslova sudske
uprave.
64. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U OMIŠU
Prijedlog odluke zastupnici su primili n,a sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Ante Perkušić, sudac Općinskog suda u Omišu, izabere za
predsjednika tog suda.
Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave,
izabralo ANTU PERKUšIĆA za predsjednika Općinskog suda u Omi
šu, time da je danom izbora razriješen dosadašnje dužnosti.
65. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U
OMIŠU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Josip Popađić, v.d. predsjednika Općinskog suda u Omišu
izabere za suca tog suda.
Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, JOSIPA POPADIĆA
izabralo za suca Općinskog suda u Omišu,
66. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA, U ŠIBENIKU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
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Komisija za izbor i imenovanja pjređložila je da
se Hrvobrana Krniđ sudac Opđinskog suda u Šibeniku, izabere
za predsjednika Opđinskog suda u Šibeniku.
Viječe je, uz četiri uzđržana glasa, bez rasprave,
izabralo HRVOBRANU KRNIĆ za predsjednika Opđinskog suda u Ši
beniku, time da je danom izbora razriješena dosadašnje dužnos
ti.

67. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U BIOGRADU NA MORU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđnici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se
Mile Milovac, sudac Opđinskog suda u Zadru, izabere za predsjed
nika tog suda.
Viječe je, uz tri uzđržana glasa, bez rasprave,
izabralo MILU MILOVCA za predsjednika Opđinskog suda u Omišu
time da je danom izbora razriješen dosadašnje dužnosti.

68. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U ZADRU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđnici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Ante Milovac, odvjetnik iz Zadra, izabere za predsjednika
Opđinskog suda u Zadru.
U raspravi, u kojoj su sudjelovali dr. Nikola Jakšiđ, Božo Erliđ, Ante Jelaviđ, D r . Nikola Viskoviđ i Hrvoje
Kačiđ, ukazano je na zabranu izbora za suce sa držanu u članku
75a, Zakona o redovnim sudovima, nakon čega je Ivan Milas,
predsjednik Komisije povukao Prijedlog odluke iz procedure.
69. točka, - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U
ZADRU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđnici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se
za suca Opđinskog suda u Zadru izabere Ivica Mihovilčeviđ,
v.d. predsjednika tog suda.
Viječe je, uz tri uzđržana glasa, bez rasprave,
izabralo IVICU MIHOVILČEVIĆA za suca Opđinskog suda u Zad
ru.
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70. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U IVANCU
Prijedlog1 odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se
za predsjednika Općinskog suda u Ivancu izabere Josip Vresk, ,
sudac tog suda.
Viječe je, uz jedan uzdržani glas, bez rasprave,
izabralo JOSIPA VRESKA za predsjednika Općinskog suda u Ivan
cu, time da ga je danom izbora razriješilo dosadašnje dužnos
ti.

71. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U
IVANCU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se za suca Općinskog suda izabere Vesna Fištrek, vršilac duž
nosti predsjednika tog suda.
Viječe je, uz jedan g l a s ’’protiv* izabralo VESNU
FIŠTREK za suca Općinskog suda u Ivancu,

72. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U VARAŽDINU
Prijedlog odluke zastupnicima je podijeljen na klu
pe.
Vijeće se o prijedlogu nije izjašnjavalo, obzirom
da je Ivan Milas, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja
Prijedlog odluke povukao iz procedure.

73. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U
VARAŽDINU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Vijeće se o prijedlogu nije izjašnjavalo, obzirom
da je Ivan Milas, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja
Prijedlog povukao iz procedure.

74. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U ČAKOVCU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni
ci.
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Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Vjekoslav Mardjetko, javni pravobranilac općine Čakovec,
izabere za predsjednika Općinskog suda u Čakovcu.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
izabralo VJEKQSLAVA MARDJETKA za predsjednika Općinskog suda
u Čakovcu time da se na novu dužnost mora javiti u roku 60 da
na.

75. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U
ČAKOVCU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Juraj Novak, v. d. predsjednika Općinskog suda u Čakovcu,
izabere za suca tog Suda.
Vijeće je, uz jedan uzdržan glas, bez rasprave,
izabralo JURAJA NOVAKA za suca Općinskog suda u Čakovcu.
76, točka ~ PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U VRBOVCU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se
za predsjednika Općinskog suda u Vrbovcu izabere Milan Kranjec,
donedavni v.d. općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tu
žilaštvu Vrbovec.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
izabralo MILANA KRANJECA za predsjednika Općinskog suda u V r 
bovcu .

77. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU DVA SUCA OKRUŽNOG SUDA
U ZAGREBU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđnici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se
za suce Okružnog suda u Zagrebu izaberu Ljubica Magdalenić,
sudac Općinskog suda u Zagrebu i Vera Polak,stručni suradnik
u Okružnom sudu Zagreb.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
izabralo LJUBICU MAGDALENIĆ i VERU POLAK za s u ® Općinskog
suda u Zagrebu,
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78. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU SUCA OKRUŽNOG SUDA U
ZAGREBU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se za suca Okružnog suda u Zagrebu ponovno izabere Nada Velički.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave
NADU VELICKI ponovno izabralo za suca Okružnog suda u Zagre
bu.

79. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU TRI SUCA OKRUŽNOG PRIV
REDNOG SUDA U SPLITU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni^ci.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se za suce Okružnog privrednog suda u Splitu ponovno izaberu
Ante Čapkun, Mladen Pavlović i Sređko Vištica.
Viječe je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
ponovno izabralo ANTU ČAPKUNA, MLADENA PAVLOVI ČA i SREĆKA
VIŠTICU za suce Okružnog privrednog suda u Splitu.

80. točka t PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU DVA SUCA, OPĆINSKOG SUDA
U BJELOVARU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Dražen Fridl i Rađenko Miličević ponovno izaberu za suce
Općinskog suda u Bjelovaru.
Viječe je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
ponovno izabralo DRAŽENA FRIDLA i RADENKA MILIČEVIĆA za suce
Općinskog suda u Bjelovaru.
81. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA
U DJAKOVU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednirci.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Stanko Kuburić ponovno izabere za suca Općinskog suda u
Djakovu.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa., bez rasprave,
ponovno izabralo STANKA KUBURIĆA za suca Općinskog suda u
Djakovu.
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82. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U
GAREŠNICI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Smiljka Premužić ponovno izabere za suca Općinskog suda u
Garešnici,
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
ponovno izabralo SMILJKU PREMUŽIĆ za suca Općinskog suda u
Garešnici.

83. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U
KOPRIVNICI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za, izbor i imenovanja predložila je da
se Krešimir Kraljić ponovno izabere za suca Općinskog suda u
Koprivnici.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
ponovno izabralo KREŠIMIRA KRALJIĆA za suca Općinskog suda u
Koprivnici.

84. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U
KARLOVCU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija, za izbor i imenovanja predložila je da,
se za. suca Općinskog suda u Karlovcu ponovno izabere Mira
Vinovrški-Gugec,
Vijeće je, uz dva uzdržana, glasa, bez rasprave,
ponovno izabralo MIRU VINOVRŠKI-GUGEC za suca Općinskog suda
u Karlovcu.
85, točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SURA U
RIJECI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednirci.
Komisija za izbor -i imenovanja predložila je da se
za suca Općinskog suda u Rijeci ponovno izabere Gor anka Luke^žić,
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
ponovno izabralo GORI ANKU LUKEžlć za suca Općinskog suda u Rijeci.
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86. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OKRUŽNOG SUPA U KARLOVCU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na klupe.
Nakon rasprave u kojoj je sudjelovao Ante Klariđ,
Ivan Milas, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja po
vukao je Prijedlog odluke iz procedure pa se Viječe o Prijedio
gu nije izjašnjavalo.

87. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OPĆINSKOG SUDA U OSIJEKU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđnici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se 'Anita Glavaš razriješi dužnosti suca Općinskog suda u Osije
ku, na vlastiti zahtjev.
Viječe je, uz jedan uzđržani glas, bez rasprave,
razriješilo dužnosti suca Opčinskog suda u Osijeku ANITU GLA
VAŠ, na vlastiti zahtjev, danom 31, ožujka 1991. godine.

88. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OKRUŽNOG JAVNOG
TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU RIJEKA
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Drago Marincel, sudac Okružnog suda u Rijeci imenuje za
Okružnog javnog tužioca u Rijeci.
Viječe je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
DRAGU MARINCELA imenovalo javnim tužiocem Okružnog javnog
tužilaštva u Rijeci, time da ga je danom imenovanja razriješi
lo dosadašnje dužnosti.
89. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU PULA
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se
za zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tuži
laštvu Pula Imenuje mr, Bruno Ivinič, donedavni vršitelj duž
nosti okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Pu
la.
Viječe je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
m r . BRUNU IVINIĆA imenovalo za zamjenika okružnog javnog tužio
ca u Okružnom javnom tužilaštvu Pula,
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90. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ZAGREB
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se
H'ermina Engelbreht-Šarić, zamjenik općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb imenuje za zamjenika okruž
nog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb.
Vijeće je, uz dva uzđržana glasa, imenovalo H’
.ERMINU
ENGELBREJHT ,-ŠARIĆ za zamjenika okružnog javnog tužioca u Okruž
nom javnom tužilaštvu Zagreb.
91. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ZA
GREB
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Danila Gregović đ i p l .pravnik iz Zagreba, imenuje za zamjeni
ka Okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb.
Vijeće je, uz jedan uzdržani glas, bez rasprave,
DANILA GREGOVTĆA imenovalo za zamjenika Okružnog javnog tužioca
u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb.
92. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU
ZA
GREB
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Ljubica Jukić, zamjenik općinskog javnog tužioca u Općin
skom javnom tužilaštvu Zagreb imenuje za zamjenika okružnog
javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb.,
Vijeće je, uz dva uzđržana glasa, bez rasprave,
imenovalo LJUBICU JUKIĆ za zamjenika okružnog javnog tužioca
u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb.
93. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU DJAKOVO
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se za općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu
Djakovć imenuje Ivan Tandara, vršitelj dužnosti općinskog
javnog tužioca u tom sudu.
Vijeće je, uz jedan uzdržani glas imenovalo IVANA
TANDARU za općinskog javnog tužioca u Općinskog javnom tužila
štvu Djakovo.
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94. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU VALPOVO
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se
Željko Krpan, vršitelj dužnosti općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Valpovo imenuje za općinskog javnog
tužioca u tom tužilaštvu.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave
imenovalo ŽELJKA KRPANA za općinskog javnog tužioca u Općin
skom javnom tužilaštvu \Talpovo.
95. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM: TUŽILAŠTVU VINKOVCI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za Izbor i imenovanja, predložila je da se
za općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Vin
kovci imenuje Zdravko Babić, zamjenik općinskog javnog tužioca
u tom tužilaštvu.
Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave,
imenovalo ZDRAVKA BABI ć A za općinskog javnog tužioca u Općin
skom. javnom tužilaštvu Vinkovci.

96. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ŽUPANJA
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i Imenovanja predložila je da se
za općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Župa
nja imenuje Martin M a r I đ , višitelj dužnosti općinskog javnog
tužioca u tom tužilaštvu.
U raspravi su sudjelovali: dr. Stjepan Blažinkov,
Željko Olujić, Ante Jelavić i Ante Klarić.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa imenovalo MARTINA
MARIĆA za općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužila
štvu Županja.
97. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU SISAK
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za Izbor i imenovanja predložila je da se
za općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Sisak
imenuje Vladimir Burić, vršitelj dužnosti općinskog javnog tu
žioca u tom sudu.
Vijeće je, uz jedan uzdržan glas, bez rasprave
imenovalo VLADIMIRA BURIĆA za općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Sisak.
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98. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU NOVSKA
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se
Marijan Zgurić, vršitelj dužnosti općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Novska imenuje za općinskog jav
nog tužioca u tom tužilaštvu.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
MARIJANA Z.GURIĆA imenovalo za općinskog javnog tužioca u Op
ćinskom javnom tužilaštvu Novska.
99. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU SLAVONSKA
POŽEGA
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Krešimir Babić, vršitelj dužnosti općinskog javnog tužioca
u Općinskom javnom tužilaštvu Slavonska Požega, imenuje za op
ćinskog javnog tužioca u tom c.tužilaštvu.
Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, imenovalo
KREŠIMIRA BABIĆA za općinskog javnog tužioca u Općinskom jav
nom tužilaštvu Slavonska Požega.
TOO. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM: TUŽILAŠTVU SPLIT
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se
Ivan ŠImić, zamjenik okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom
tužilaštvu Split imenuje za općinskog javnog tužioca u Općin
skom javnom tužilaštvu Split.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
imenovalo IVANA ŠIMIĆA za općinskog javnog tužioca u Općinskom
javnom tužilaštvu Split.
101. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG
TUŽIOCA. U OPĆINSKOM JAVNOM: TUŽILAŠTVU IMOTSKI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se
za, općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu
u Imotskom imenuje Petar Šakić, dipl.prav. iz Zagreba.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
Imenovalo PETRA ŠAKIĆA za općinskog javnog tužioca u Općinskom
javnom tužilaštvu Imotski.
102. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU MAKARSKA
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici
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Komisija za izbor i imenovanja predložila je da o
se Branko Kovačević, všitelj dužnosti općinskog javnog tu
žioca u Općinskom javnom tužilaštvu Makarska, imenuje za
općinskog javnog tužioca u tom tužilaštvu.
Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave,
imenovalo BRANKA KOVAČEVIĆA za općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Makarska.
103. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU METKOVIĆ
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđnici.
Komisija
za izbor i imenovanja predložila je
da se za općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tu
žilaštvu Metković imenuje Ziatko Vranješ, vršitelj dužnosti
općinskog javnog tužioca u tom tužilaštvu.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, imenovalo
ZLATKA VRANJEŠA za općinskog javnog tužioca u Općinskom jav
nom tužilaštvu Metković.
104. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM: TUŽILAŠTVU SINJ
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Zvonko Maras, vršitelj dužnosti općinskog javnog tužioca
u Općinskom javnom tužilaštvu Sinj imenuje za općinskom javnog
tužioca u tom tužilaštvu.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
imenovalo ZVONKA MARASA za javnog tužioca u Općinskom javnog
tužilaštvu Sinj.
105. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU JAVNOG TUŽIOCA U
OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ŠIBENIK
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjed
nici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila, je
da se Paško Višlć, zamjenik općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Šibenik, imenuje za javnog tu
žioca u tom tužilaštvu.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
imenovalo PAŠKA VIŠIĆA za javnog tužioca u Općinskom javnom
tužilaštvu Šibenik, time da ga je danom imenovanja, razri
ješilo dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca u tom
tužilaštvu.
106. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU DONJA
STUBICA
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici
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Komisija za izbor i imenovanja predložila je
da se Boris Potočnjak, predsjednik Općinskih sudaca za
prekršaje Donja Stubica, imenuje za općinskog javnog tu
žioca u Općinskom javnom tužilaštvu Donja Stubica.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
imenovalo BORISA POTOČNJAKA za općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Donja Stubica, time da na novu
dužnost treba stupiti u roku 60 dana.
107. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU
OSIJEK
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđ
nici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Davor Petričević, stručni suradnik u Općinskom javnom tu
žilaštvu Osijek, imenuje za zamjenika općinskog javnog tu
žioca u tom tužilaštvu.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
imenovalo DAVORA PETRIĆEVIĆA za zamjenika općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Osijek.

108. točka ~ PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM: JAVNOM TUŽILAŠTVU
OSIJEK
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđnici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Mita Ivanšić, stručni suradnik u Općinskom javnom tuži
laštvu Osijek, imenuje za zamjenika općinskog javnog tužioca
u Općinskom, javnom tužilaštvu Osijek.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
imenovalo MIRU IVANŠIĆ za zamjenika općinskog javnog tužioca
u Općinskom javnom tužilaštvu Osijek.
109. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU
ŠIBENIK
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđnici.
Komišija za izbor i imenovanja predložila, je
da se željko žganjer, vršitelj dužnosti općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Šibenik, imenuje za
zamjenika općinskog javnog tužioca u tom tužilaštvu.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
imenovalo ŽELJKA ŽGANJERA za zamjenika općinskog javnog tu
žioca u Općinskom javnom tužilaštvu Šibenik.
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110. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU
VINKOVCI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđnici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je
da se za zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom jav
nom tužilaštvu Vinkovci imenuje Vlatko Miljkoviđ, vršitelj
dužnosti općinskog javnog tužioca u tom tužilaštvu.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez: rasprave,
imenovalo VLATKA MILJKOVIČA za zamjenika javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Vinkovci.
111. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG
ODBORA SLUŽBE DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA REPUBLIKE
HRVATSKE
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-^cl.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se
u Upravni odbor Službe društvenog knjigovodstva Republike
Hrvatske imenuju dr. Šime Dodan, Ljerka Ercegović, Božidar
Jukić, Branimir Lokin, Mato Novačić, Luka Puljić, Smiljan
Reljić i dr. Vladimir Veselica, time da je generalni direk
tor Službe član Upravnog odbora po svom položaju.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
u Upravni odbor Službe društvenog knjigovodstva Republike
Hrvatske, čiji član je, po svom položaju, i generalni direk
tor ,-.službe, imenovalo dr. ŠIMU DODANA., LJERKU ERCEGOVIĆ,
BOZIDARA JUKIĆA, BRANIMIRA LOKINA, MATU NOVAČIĆA, LUKU PULJIĆA, SMILJANA RELJIĆA i dr. VLADIMIRA VESELICU.
112. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU PREDSTAVNIKA SABORA
REPUBLIKE HRVATSKE U SVEUČILIŠNU SKUPŠTINU
SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđnici.
Komisija za. izbor i imenovanja predložila je da
se u Sveučilišnu skupštinu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenuje Ante Jelavlć, zastupnik u Đruštvenopolitičkom vijeću.
Vijeće je, uz jedan g l a s “protiv*i jedan uzdržan,
bez rasprave imenovalo ANTU JELAVIĆA u Sveučilišnu skupštinu
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
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113. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU IVANIĆ
GRA.D
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđnici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se Milan Kiš, vršilac dužnosti općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Ivanić Grad, imenuje za općinskog
javnog tužioca u tom tužilaštvu.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave,
imenovalo MILANA KIŠA za općinskog javnog tužioca u Općinskom
javnom tužilaštvu Ivanić Grad.i
1;14. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU TRI ZAMJENIKA
OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM
TUŽILAŠTVU ZAGREB
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđnici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se za zamjenika, općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom
tužilaštvu Zagreb imenuju Nataša Đurović, Darko Maržić i
Natalija Tomljanović, javnotužilački pripravnici u Općinskom
javnom tužilaštvu Zagreb.
Vijeće je, uz dva uzdržana glasa, bez rasprave
imenovalo NA.TAŠU ĐUROVIĆ, DARKA MARŽIĆA i NATALIJU TOMLJA
NOVIĆ za zamjenike općinskog javnog tužioca u Općinskom jav
nom tužilaštvu Zagreb.
115. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU
ZADAR
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđnici.
Komisija za izbor i imenovanja, predložila je da
se zEa zamjenika općinskog javnog tužioca, u Općinskom javnom
tužilaštvu Zadar imenuje Branko Ivić, pravnik iz Zadra.
Vijeće je, uz tri uzdržana glasa, bez rasprave
imenovalo BRANKA IVIĆA za zamjenika općinskog javnog tužioca
u Općinskom javnom tužilaštvu Zadar.
11:6. točka, - PRI JEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU
OSIJEK
Prijedlog odluke zastupnici su primili na 9.
sjednici Vijeća.
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Komisija, za izbor i imenovanja predložila je
da se Milan Kojić ponovno imenuje za zamjenika okružnog jav
nog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Osijek.
Vijeće je, uz jedan glas *protiv* i tri uzđržana,
bez rasprave, ponovno imenovalo MILANA KOJIĆA za zamjenika
okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Osijek.
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10. sjednica Vijeća zaključena je 22. ožujka
u 12,00 sati.*

*- Prvog dana zasjedanja Vijeće je završilo radom u 20,20
sati..

